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мала приватизація
результати продажу об’єктів малої приватизації

Вінницька область
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта
малої приватизації
Окреме майно – будівля лазні площею 137,0 м2, що не увійшла до статутного
капіталу САТ «Вищеольчедаївське», код за ЄДРПОУ 00385520, яка розташована за
адресою: 23441, Вінницька обл., Мурованокуриловецький р-н, с. Обухів, пров. Робітничий, 8а та перебувала на балансі ПрАТ «Вищеольчедаївське», код за ЄДРПОУ
00385520. Приватизовано шляхом продажу на аукціоні в електронній формі із зниженням стартової ціни на 50 % – юридичною особою Фермерським господарством
«Вищеольчедаївське», код за ЄДРПОУ: 35087682, за 10686,00 грн (десять тисяч
шістсот вісімдесят шість гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ – 1781,00 грн (одна
тисяча сімсот вісімдесят одна гривня 00 коп.).

Луганська область
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Регіональним відділенням Фонду державного
майна України по Луганській області
Об’єкт малої приватизації, окреме майно – будинок трансформаторної підстанції, загальною площею 145,1 м2 за адресою: Луганська область, місто Лисичанськ,
вул. Незалежності, 128-68, балансоутримувач – ВАТ «Лисичанський завод гумових технічних виробів» (код ЄДРПОУ 5389942), приватизовано шляхом продажу на
електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій фізичною особою Рєзніченком Андрієм Вікторовичем за 8 820,00 грн (вісім тисяч вісімсот двадцять гривень 00 коп.), у тому числі
ПДВ – 1 470,00 грн (одна тисяча чотириста сімдесят гривень 00 коп.).

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації на електронному
аукціоні з умовами за методом покрокового зниження
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій
Об’єкт малої приватизації – об’єкт окремого майна – зовнішньомайданчикові
електромережі, а саме: кабельна лінія на напругу 10 кВ від ТП-234 до ТП-233 довжиною 430 м та кабельна лінія на напругу 10 кВ від ТП-234 до ТП-235 довжиною 350 м,
розміщені за адресою: м. Чернівці, просп. Незалежності, 106, що перебувають на
позабалансовому рахунку ТДВ «Холодпродконтракт», приватизовано юридичною
особою – Приватною фірмою «ФЕЙЗ». Ціна, за якою придбано об’єкт, становить
768,49 грн (сімсот шістдесят вісім грн 49 коп.), у тому числі ПДВ – 128,08 грн (сто
двадцять вісім грн 08 коп.).

продаж об’єктів малої приватизації

Рівненська область
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення в електронній торговій системі продажу на аукціоні
об’єкта малої приватизації – окремого майна – будівлі столярного
цеху загальною площею 209,1 м2 за адресою: 34700, Рівненська обл.,
Корецький р-н, м. Корець, вул. Київська, 200, що перебуває
на балансі Корецького ВАТ РТО «Агротехсервіс»
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: об’єкт малої приватизації – окреме майно –
будівля столярного цеху загальною площею 209,1 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 34700, Рівненська область, Корецький р-н, м. Корець, вул. Київська, 200.
Балансоу тримувач: Корецьке ВАТ РТО «Агротехсервіс», код за ЄДРПОУ
03760316.
Відомості про об’єкт приватизації: будівля столярного цеху являє собою одноповерхову цегляну будівлю загальною площею 209,1 м2, яка розташована в
периферійній частині населеного пункту на території Корецького ВАТ РТО «Агротехсервіс». Будівля тривалий час не експлуатується, наявні комунікації – електрика. Технічний стан конструктивних елементів будівлі – незадовільний, оздоблення просте, у незадовільному стані. Під’їзд до будівлі здійснюється через
спільну територію.
Земельна ділянка, на якій розташований об’єкт приватизації, належить до земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення: угіддя – землі промисловості. Земельна ділянка не сформована (лист відділу
у Корецькому районі Головного управління Держгеокадастру у Рівненській області
від 25.01.2018 № 32-17-026-11/110-18).
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: електронний аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 06 травня 2019 року, час проведення визначається електронною торговою системою автоматично.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються обмеження,
визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна».
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування відповідного
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Управління продажу об’єктів малої
приватизації, т. 200-31-64
інформаційного повідомлення в електронній торговій системі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному аукціоні/закритих цінових
пропозицій.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) встановлюється ЕТС
для кожного електронного аукціону окремо в проміжках часу з 19.30 до 20.30 дня,
що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється ЕТС для
кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь у ньому,
через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь в електронному
аукціоні шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних копій
документів та сплачує реєстраційний та гарантійний внески. У разі якщо об’єкт,
який пропонувався для продажу на аукціоні, не продано, проводиться повторний
аукціон зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків.
У разі якщо об’єкт приватизації не продано на повторному аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі
зниженням стартової ціни, визначеної згідно з правилами, встановленими статтею 22 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»,
на 50 відсотків.
Продаж об’єктів на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подання цінових пропозицій здійснюються за наявності не менш як одного учасника аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта приватизації (без ПДВ) для продажу на електрон
ному аукціоні – 269 304,00 грн (двісті шістдесят дев’ять тисяч триста чотири гривні
00 коп.).
Розмір гарантійного внеску – 26 930,40 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні зі зниженням
стартової ціни – 134 652,00 грн (сто тридцять чотири тисячі шістсот п’ятдесят дві
гривні 00 коп.).
Розмір гарантійного внеску – 13 465,20 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за методом по
крокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропо
зицій – 134 652,00 грн (сто тридцять чотири тисячі шістсот п’ятдесят дві гривні
00 коп.).
Розмір гарантійного внеску – 13 465,20 грн.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на участь в
аукціоні): 834,60 грн (вісімсот тридцять чотири гривні 60 коп.), що становить 0,2
мінімальної заробітної плати станом на 1 січня 2019 року.
Умови продажу:
1) повна сплата переможцем аукціону ціни продажу об’єкта з урахуванням ПДВ,
який нараховується на остаточну ціну продажу об’єкта в розмірі 20%, протягом 30
днів з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу;
2) відшкодування покупцем Регіональному відділенню Фонду по Рівненській області вартості послуг суб’єкта оціночної діяльності за проведення незалежної оцінки
в сумі – 4 450,00 гривень (чотири тисячі чотириста п’ятдесят) протягом 30 днів з
дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу;
3) функціональне використання об’єкта приватизації покупець визначає самостійно.
4. Додаткова інформація
1) Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гаран
тійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими рек
візитами:
в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення розрахунків пе
реможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській області, ЄДРПОУ – 13989432;
Рахунок – № 37184006000095 (для перерахування реєстраційного внеску)
Банк одержувача: ГУДКСУ в Рівненській області,
МФО 833017, м. Рівне
для перерахування гарантійного внеску:
Рахунок – № 37314029008805 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ
МФО 820172
2) Посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора ДП «ПРОЗОРО.
ПРОДАЖІ», на яких зазначені реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale//info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
3) Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування, звернувшись до організатора аукціону.
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Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Рівненській області. Адреса:
33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77, тел. (0362) 26-25-56, телефон для
довідок: (0362) 63-58-19, 62-33-18. Час роботи регіонального відділення з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00,
обідня перерва з 13.00 до 14.00. Адреса електронної пошти: rivne@
spfu.gov.ua.
Контактна особа: Владова Марія Олімпіївна.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото
розміщуються на сайті Регіонального відділення Фонду: http://www.
spfu.gov.ua/ua/regions/rivne.html, у розділі «Каталог об’єктів».
4) Розмір плати за участь в електронному аукціоні, який підлягатиме внесенню учасником у разі визнання його переможцем
електронного аукціону, встановлюється в договорі між оператором
електронного майданчика та учасником з урахуванням положень абзацу першого пункту 114 Порядку проведення електронних аукціонів
для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).
Плата за участь в електронному аукціоні вноситься переможцем
електронного аукціону протягом трьох робочих днів з дня опублікування органом приватизації договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом Регіо
нального відділення Фонду по Рівненській області від 01.04.2019
№ 156 (протокол № 33 засідання аукціонної комісії з продажу об’єкта
приватизації).
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі ID: UA-AR-P-2018-11-29-000005-1.
Період між аукціоном:
між аукціонами з умовами та аукціоном із зниженням стартової
ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 25 календарних днів від дати
аукціону (опублікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта);
аукціон із зниженням стартової ціни – 25 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою
системою про приватизацію об’єкта;
аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 25 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою
системою про приватизацію об’єкта.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – мінімальний крок аукціону становить 1 %
(один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – 2 693,04 грн
(дві тисячі шістсот дев’яносто три гривні 04 коп.);
аукціону із зниженням стартової ціни – мінімальний крок аукціону
становить 1% (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації –
1 346,52 грн (одна тисяча триста сорок шість гривень 52 коп.);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій мінімальний крок аукціону
становить 1 % (один відсоток) – 1 346,52 грн (одна тисяча триста
сорок шість гривень 52 коп.).
Аукціони будуть проведені в електронн ій торговій системі
«ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на вебсторінку: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати
електронний майданчик та з якими адміністратор уклав відповідний договір.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення в електронній торговій системі продажу
на аукціоні об’єкта малої приватизації – окремого майна –
будівлі кузні загальною площею 78,2 м2 за адресою:
34700, Рівненська обл., Корецький р-н, м. Корець,
вул. Київська, 200, що перебуває на балансі
Корецького ВАТ РТО «Агротехсервіс»
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: об’єкт малої приватизації – окреме майно –
будівля кузні загальною площею 78,2 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 34700, Рівненська область, Корецький
р-н, м. Корець, вул. Київська, 200.
Балансоутримувач: Корецьке ВАТ РТО «Агротехсервіс», код за
ЄДРПОУ 03760316.
Відомості про об’єкт приватизації: будівля кузні являє собою
одноповерхову цегляну будівлю загальною площею 78,2 м2, яка
розташована в периферійній частині населеного пункту на території Корецького ВАТ РТО «Агротехсервіс». Будівля тривалий час
не експлуатується, наявні комунікації – електрика. Технічний стан
конструктивних елементів будівлі – незадовільний, оздоблення просте у незадовільному стані. Під’їзд до будівлі здійснюється через
спільну територію.
Земельна ділянка, на якій розташований об’єкт приватизації, належить до земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики,
оборони та іншого призначення: угіддя – землі промисловості. Земельна ділянка не сформована (лист відділу у Корецькому районі
Головного управління Держгеокадастру у Рівненській області від
25.01.2018 № 32-17-026-11/110-18).
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: електронний аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 06 травня 2019
року, час проведення визначається електронною торговою системою автоматично.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються
обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування відповідного інформаційного повідомлення в
електронній торговій системі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному аукціоні/закритих цінових
пропозицій.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами,
аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних
пропозицій) встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжках часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню
проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону
окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електрон
ного аукціону.
Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти
участь у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви
на участь в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної
форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та гарантійний внески. У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні, не продано, проводиться повторний
аукціон зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків.

10 квітня 2019 року

У разі якщо об’єкт приватизації не продано на повторному
аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій зі зниженням стартової
ціни, визначеної згідно з правилами, встановленими статтею 22
Закону України «Про приватизацію державного і комунального
майна», на 50 відсотків.
Продаж об’єктів на аукціоні за методом покрокового зниження
стартової ціни та подання цінових пропозицій здійснюються за наявності не менш як одного учасника аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта приватизації (без ПДВ) для продажу
на електронному аукціоні – 93 180,00 грн (дев’яносто три тисячі
сто вісімдесят гривень 00 коп.).
Розмір гарантійного внеску – 9 318,00 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні зі
зниженням стартової ціни – 46 590,00 грн (сорок шість тисяч п’ятсот
дев’яносто гривень 00 коп.).
Розмір гарантійного внеску – 4 659,00 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 46 590,00 грн (сорок шість тисяч
п’ятсот дев’яносто гривень 00 коп.).
Розмір гарантійного внеску – 4 659,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви
на участь в аукціоні): 834,60 грн (вісімсот тридцять чотири гривні 60 коп.), що становить 0,2 мінімальної заробітної плати станом
на 1 січня 2019 року.
Умови продажу:
1) повна сплата переможцем аукціону ціни продажу об’єкта з урахуванням ПДВ, який нараховується на остаточну ціну продажу об’єкта
в розмірі 20%, протягом 30 днів з дати нотаріального посвідчення
договору купівлі-продажу;
2) відшкодування покупцем Регіональному відділенню Фонду по
Рівненській області вартості послуг суб’єкта оціночної діяльності
за проведення незалежної оцінки в сумі – 3 500 гривень (три тисячі
п’ятсот) протягом 30 днів з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу;
3) функціональне використання об’єкта приватизації покупець
визначає самостійно.
4. Додаткова інформація
1) Оператор електронного майданчика здійснює перераху
вання гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення
розрахунків переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Рівненській області, ЄДРПОУ – 13989432;
Рахунок – № 37184006000095 (для перерахування реєстраційного внеску)
Банк одержувача: ГУДКСУ в Рівненській області,
МФО 833017, м. Рівне
для перерахування гарантійного внеску:
Рахунок – № 37314029008805 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України
м. Київ
МФО 820172
2) Посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора ДП
«ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ», на яких зазначені реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними
покупцями гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.
sale//info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
3) Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування, звернувшись до організатора аукціону.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Рівненській області. Адреса:
33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77, тел. (0362) 26-25-56, телефон для
довідок: (0362) 63-58-19, 62-33-18. Час роботи регіонального відділення з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00,
обідня перерва з 13.00 до 14.00. Адреса електронної пошти: rivne@
spfu.gov.ua.
Контактна особа: Владова Марія Олімпіївна.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото
розміщуються на сайті Регіонального відділення Фонду: http://www.
spfu.gov.ua/ua/regions/rivne.html, у розділі «Каталог об’єктів».
4) Розмір плати за участь в електронному аукціоні, який підлягатиме внесенню учасником у разі визнання його переможцем
електронного аукціону, встановлюється в договорі між оператором
електронного майданчика та учасником з урахуванням положень абзацу першого пункту 114 Порядку проведення електронних аукціонів
для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).
Плата за участь в електронному аукціоні вноситься переможцем
електронного аукціону протягом трьох робочих днів з дня опублікування органом приватизації договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом Регіо
нального відділення Фонду по Рівненській області від 01.04.2019
№ 155 (протокол № 32 засідання аукціонної комісії з продажу об’єкта
приватизації).
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі ID: UA-AR-P-2018-07-25-000049-1.
Період між аукціоном:
між аукціонами з умовами та аукціоном із зниженням стартової
ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 25 календарних днів від дати
аукціону (опублікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта);
аукціон із зниженням стартової ціни – 25 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою
системою про приватизацію об’єкта;
аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 25 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою
системою про приватизацію об’єкта.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – мінімальний крок аукціону становить 1%
(один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – 931,80 грн
(дев’ятсот тридцять одна гривня 80 коп.);
аукціону із зниженням стартової ціни – мінімальний крок аукціону
становить 1% (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації –
465,90 грн (чотириста шістдесят п’ять гривень 90 коп.);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій мінімальний крок аукціону становить 1% (один відсоток) – 465,90 грн (чотириста шістдесят
п’ять гривень 90 коп.).
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку:
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhicbd2, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного
майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик та з якими адміністратор уклав відповідний договір.

Тернопільська область
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду по Тернопільській області
про продаж об’єкта малої приватизації – державного
підприємства «Український світлотехнічний інститут»
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: державне
підприємство «Український світлотехнічний інститут».
Місцезнаходження: 46000, м. Тернопіль, вул. Бродівська, 44а.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 14311712.
Середньооблікова чисельність працівників: станом на 31 грудня
2018 року – 14 осіб.
Основні види діяльності згідно з даними класифікації видів економічної діяльності:
72.19 – дослідження і експериментальні розробки у сфері інших
природничих і технічних наук;
84.13 – регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності.
Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):
Основна номенклатура продукції (робіт, послуг)

Обсяги виробництва
(робіт, послуг), тис. грн
2016 рік 2017 рік 2018 рік

Проведення випробувань електропобутових, електроустановчих, світлотехнічних виробів

388

492

715

Проведення оцінки відповідності устаткування освітлювального
і електричного обладнання, електричної, розподільчої та керувальної апаратури

234

265

289

–

109

–

Розроблення гармонізованих національних стандартів відповідно до плану Національної стандартизації

Основні показники господарської діяльності
за останні три роки
Показник
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),
тис. грн

2016 рік 2017 рік 2018 рік
622,0

866,0

1004,0

Чистий фінансовий результат, тис. грн

-176,0

-265,0

-884,0

Первісна вартість основних засобів, тис. грн

1083,0

1039,0

25476,0

Залишкова вартість основних засобів, тис. грн

232,0

179,0

8289,0

Вартість активів, тис. грн

479,0

256,0

8336,0

Вартість власного капіталу, тис. грн

358,0

93,0

7957,0

Дебіторська заборгованість, тис. грн

89,0

39,0

21,0

Кредиторська заборгованість, тис. грн

33,0

115,0

365,0

Прострочена заборгованість перед бюджетом, тис. грн

–

–

–

Прострочена заборгованість по заробітній платі, тис. грн

–

–

–

Прострочена заборгованість із страхування, тис. грн

–

–

–

Відомості про об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди, нежитлові приміщення): до складу об’єкта приватизації входить один
об’єкт нерухомого майна – інженерний корпус загальною площею
2579,9 м2 за адресою: м. Тернопіль, вул. Бродівська, 44а, що являє
собою чотириповерхову цегляну будівлю (без підвального приміщення).
На балансі підприємства перебуває 1 об’єкт державної власності,
що не підлягає приватизації, а саме: нежитлове приміщення – споруда
цивільного захисту – сховище № 72043 загальною площею 620,5 м2,
розміщене в підвальному приміщенні інженерного корпусу.
Функціональне використання будівель та споруд: інженерний
корпус має виробниче, адміністративне, та інші призначення; нежитлове підвальне приміщення – споруда цивільного захисту – сховище № 72043, призначене для укриття людей під час надзвичайних
ситуацій (радіаційний і хімічний захист).
Відомості про земельні ділянки: земельна ділянка загальною площею 0,1243 га, на якій розташований об’єкт приватизації, знаходиться за адресою: Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Бродівська,
буд. 44а, кадастровий номер: 6110100000:03:001:0133, надана в
користування державному підприємству згідно з договором оренди земельної ділянки від 02.11.2001 (із внесеними змінами і доповненнями), термін дії договору до 30.03.2026, цільове призначення:
для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних
будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його
частини: договори щодо об’єкта приватизації або його частини не
укладалися.
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє
природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація про сплату екологічних зборів і платежів: підприємство не здійснює діяльність, пов’язану з викидами та скидами забруднюючих
речовин у навколишнє природне середовище, а також з утворенням і розміщенням відходів, тому екологічні збори та платежі не
сплачувалися.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 07 травня 2019 року, час
проведення аукціону встановлюється електронною торговою системою відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів
для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 10.05.2018 № 432 (із змінами).
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон
ною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація державного підприємства «Український світлотехнічний інститут» здійснюється відповідно до вимог Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року
№ 432 (із змінами).
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без
урахування ПДВ):
аукціону з умовами – 7 163 449,06 грн (сім мільйонів сто шістдесят
три тисячі чотириста сорок дев’ять гривень 06 коп.);
аукціону із зниженням стартової ціни – 3 581 724,53 грн (три
мільйони п’ятсот вісімдесят одна тисяча сімсот двадцять чотири
грн 53 коп.);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 3 581 724,53 грн
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(три мільйони п’ятсот вісімдесят одна тисяча сімсот двадцять чотири грн 53 коп.).
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного
із способів продажу:
аукціону з умовами – 716 344,91 грн (сімсот шістнадцять тисяч
триста сорок чотири грн 91 коп.);
аукціону із зниженням стартової ціни – 358 172,45 грн (триста
п’ятдесят вісім тисяч сто сімдесят дві грн 45 коп.);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 358 172,45 грн (триста
п’ятдесят вісім тисяч сто сімдесят дві грн 45 коп.).
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн (вісімсот тридцять
чотири грн 60 коп.).
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість.
Умови продажу (додаткові умови продажу):
збереження основних видів діяльності підприємства, які є на момент укладення договору купівлі-продажу;
погашення протягом шести місяців від дати переходу права власності на об’єкт приватизації до покупця боргів із виплати заробітної
плати та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості підприємства, наявних на момент укладення договору купівліпродажу об’єкта приватизації;
недопущення звільнення працівників товариства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу протягом шести місяців від дати
переходу права власності на об’єкт приватизації;
дотримання вимог та додаткових обмежень природоохоронного
законодавства щодо користування об’єктом;
протягом 1 (одного) року після переходу права власності на
об’єкт приватизації до покупця припинити юридичну особу – Державне підприємство «Український світлотехнічний інститут» (код
ЄДРПОУ – 14311712), що знаходиться за адресою: 46000, м. Терно
піль, вул. Бродівська, 44а, згідно з вимогами Закону України «Про
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців
та громадських формувань»;
утримання захисної споруди цивільного захисту – сховища
№ 72043 у готовності до використання за призначенням за рахунок
власних коштів (частина восьма статті 32 Кодексу цивільного захисту України);
у випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, покупець зобов’язаний отримати дозвіл Антимонопольного комітету України на безпосереднє або опосередковане придбання у власність активів у вигляді єдиного майнового
комплексу.
Строк виконання зобов’язань покупця щодо умов, які не мають
визначеного періоду їх виконання, не перевищує п’яти років з дати
укладення 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 перераху
вання гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Тернопільській області
Рахунок № 37187501900001 (для перерахування реєстраційного
внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт приватизації)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Тернопільській області
МФО 838012
Код ЄДРПОУ 14037372
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Тернопільській області
Рахунок № 37313019011911 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Києва
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 14037372
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Тернопільській області
Адреса: вул. Танцорова, 11, м. Тернопіль, 46008
Рахунок: 25204055101822 (долари США), 25205055100866 (євро)
(для перерахування гарантійних внесків та проведення переможцем
аукціону розрахунків за придбаний об’єкт приватизації)
Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк»
Адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001
МФО: 338783
Код ЄДРПОУ: 14037372
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 16.00
за місцезнаходженням об’єкта: м. Тернопіль, вул. Бродівська, буд.
44а, звернувшись до організатора аукціону.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Тернопільській області,
що знаходиться за адресою: 46003, м. Тернопіль, вул. Танцорова,
11, каб. 504, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/
ternopіl.html; email: ternopil@spfu.gov.ua; контактна особа: Капелусь
Тетяна Іванівна, моб. тел. 0974903976. Телефон для довідок (0352)25-04-87,
Час роботи організатора аукціону: з 9.00 до 17.15 (крім вихідних),
у п’ятницю з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду
по Тернопільській області від 26.03.2019 № 00143.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000100-1.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 28 (двадцять вісім) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 28 (двадцять вісім) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 71 634,49 грн (сімдесят одна тисяча шістсот
тридцять чотири грн 49 коп.);
аукціон із зниженням стартової ціни – 35 817,25 грн (тридцять
п’ять тисяч вісімсот сімнадцять грн 25 коп.);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 35 817,25 грн (тридцять п’ять
тисяч вісімсот сімнадцять грн 25 коп.).
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
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Чернівецька область
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Чернівецькій області про проведення в електронній
торговій системі продажу на аукціоні з умовами
об’єкта незавершеного будівництва –
двоквартирного житлового будинку
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва –
двоквартирний житловий будинок.
Місцезнаходження об’єкта: пров. Буковинський, 2, смт Кострижівка Заставнівського р-ну,Чернівецька обл.
Відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва – двоквартирний житловий будинок являє собою котлован під будівництво
житлового будинку розміром 12х7 м та глибиною 3,5 – 4 м. Об’єкт
не законсервований, будівельний майданчик не огороджений та не
охороняється Земельна ділянка розташована в центральній частині
селища. Район розташування об’єкта характеризується добре розвиненою інфраструктурою. Поруч розташовано адміністративний
центр села.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки –
0,0811 га, кадастровий № 7321555400:01:004:0050 для будівництва
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).
Власник земельної ділянки: держава в особі Регіонального відділення Фонду державного майна України.
Обтяжень на земельну ділянку немає.
Балансоутримувач: відсутній.
Рівень будівельної готовності – 3%.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 10 травня
2019 року, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого
постановою КМУ від 10.05.2018 № 432, із змінами, внесеними згідно
з постановою КМУ від 18.07.2018 № 579.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться
відповідно до вимог ч. 7 ст. 14 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна» та Порядку проведення електрон
них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою КМУ від
10.05.2018 № 432, із змінами, внесеними згідно з постановою КМУ
від 18.07.2018 № 579.
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування відповідного інформаційного повідомлення в
електронній торговій системі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному аукціоні/закритих цінових
пропозицій.
Відповідальність за недостовірність, неповноту поданих документів, а також обов’язок довести відсутність ознак, передбачених частиною другою статті 8 цього Закону, покладається на покупця.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, із зниженням стартової ціни, за методом покрокового
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня,
що передує дню проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта приватизації (без ПДВ) для:
аукціону з умовами – 5836,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 2918,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 2918,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 583,60 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 291,80 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 291,80 грн.
Документ, що додається потенційним покупцем до заяви на участь
у приватизації, повинен підтверджувати сплату ним гарантійного
внеску в розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка потенційного
покупця, відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у
сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом),
на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації.
Не допускається сплата гарантійного внеску шляхом внесення
готівки на банківський рахунок оператора електронного майданчика
через касу відділення банку.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви
на участь в аукціоні): 834,60 грн, що становить 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1) при укладенні договору купівлі-продажу об’єкта приватизації з
покупцем на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану
вартість у розмірі 20 відсотків (Податковий кодекс України);
2) завершити будівництво об’єкта протягом 5 років з дня підписання договору купівлі-продажу об’єкта;
3) покупець зобов’язаний дотримуватись вимог та додаткових
обмежень природоохоронного законодавства щодо користування
об’єктом;
4) покупець зобов’язаний сплатити послуги суб’єкта оціночної діяльності за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації (договір від 16.04.2018 № 645/26) на рахунок органу приватизації, який
буде зазначений в договорі купівлі-продажу, в сумі 5400,00 грн протягом 30 днів з дня підписання договору купівлі-продажу об’єкта.
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:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду по Чернівецькій області, код ЄДРПОУ 21432643.
Реквізити для сплати гарантійного внеску в національній валюті:
Рахунок № 37180501900001 Банк одержувача: ГУДКСУ у Чернівецькій області, м. Чернівці, вул. В. Аксеніна, 2е, МФО 856135.
Реквізити для сплати реєстраційного внеску в національній
валюті:
Рахунок № 37319044008539 Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, вул. Бастіонна, 6, МФО 820172.
Реквізити для сплати гарантійного внеску та реєстраційного
внеску в іноземній валюті (долари США та євро):
Р/рахунок в ПАТ «УкрСиббанк», м. Чернівці, вул. Головна, 119,
№ 25205275055500, МФО 351005.
Реквізити для сплати за об’єкт в національній валюті:
Р/рахунок № 37180501900001 в ГУДКСУ в Чернівецькій області,
м. Чернівці, вул. В. Аксеніна, 2е, код банку 856135.

Реквізити для сплати за об’єкт в іноземній валюті (долари
США та євро):
Р/рахунок в ПАТ «УкрСиббанк», м. Чернівці, вул. Головна, 119,
№ 25205275055500, код ЄДРПОУ 21432643, МФО 351005.
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних
внесків (посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора,
на якій зазначені реквізити таких рахунків): https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом
можна в робочі дні за місцем його розташування, звернувшись до
Регіонального відділення Фонду по Чернівецькій області за адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок: 51-86-60. Час роботи регіонального відділення з 9.00 до
18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва
з 13.00 до 13.45.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Чернівецькій області, м. Чернівці, Л.Кобилиці, 21а, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/
regions/chernivtsi.html.
Контактна особа: Ярмистий Василь Іванович. Телефон для довідок: (0372)51-86-60. Адреса електронної пошти: akciya_77@spfu.
gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Чернівецькій області від 29.03.2019
№ 61 «Про затвердження протоколу засідання аукціонної комісії з
продажу об’єкта малої приватизації та умов продажу об’єкта приватизації».
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000107-1.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – 35 календарних днів від дати опублікування
інформаційного повідомлення;
аукціон із зниженням стартової ціни – 35 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення;
аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 35 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 % (58,36 грн) стартової ціни об’єкта приватизації;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 % (29,18 грн) стартової
ціни об’єкта приватизації;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 % (29,18 грн) стартової
ціни об’єкта приватизації.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Чернівецькій області про проведення в електронній
торговій системі продажу на аукціоні з умовами об’єкта
незавершеного будівництва – лазні
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – лазня.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Мічуріна, 14, с. Гордівці Хотинського району Чернівецької області.
Відомості про об’єкт: не завершена будівництвом лазня, розташована на околиці (в периферійній зоні) с. Гордівці Хотинського району, у його західній частині, на відстані 250 м від дороги загального
користування на території колишньої тваринницької ферми поруч із
приміщенням свиноферми. Об’єкт являє собою земельну ділянку
із незначними ознаками виритої під фундамент траншеї (виконані
земляні роботи). Об’єкт поріс бур’янами та чагарниками. Рік початку будівництва – 1989.
На будівельному майданчику відсутні матеріали, вироби, конструкції, які не використані для будівництва, а також устаткування,
не передане до монтажу, або таке, що потребує монтажу.
Об’єкт не законсервований, не охороняється, по межах будівельного майданчика огорожа відсутня. Об’єкт перебуває в незадовільному технічному стані.
Балансоутримувач: відсутній.
Рівень будівельної готовності – 3 %.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки –
0,0224 га, кадастровий № 7325081000:02:003:0310, для будівництва
та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування.
Власник земельної ділянки: держава в особі Регіонального відділення Фонду державного майна України.
Обтяжень на земельну ділянку немає.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 10 травня
2019 року, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого
постановою КМУ від 10.05.2018 № 432, із змінами, внесеними згідно
з постановою КМУ від 18.07.2018 № 579.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог ч. 7 ст. 14 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» та Порядку проведення
електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432.
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування відповідного інформаційного повідомлення в
електронній торговій системі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному аукціоні/закритих цінових
пропозицій.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, із зниженням стартової ціни, за методом покрокового
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня,
що передує дню проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта приватизації (без ПДВ) для:
аукціону з умовами – 5266,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 2633,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 2633,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 526,60 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 263,30 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 263,30 грн.
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Документ, що додається потенційним покупцем до заяви на участь
у приватизації, повинен підтверджувати сплату ним гарантійного
внеску в розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка потенційного
покупця, відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у
сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом),
на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації.
Не допускається сплата гарантійного внеску шляхом внесення
готівки на банківський рахунок оператора електронного майданчика
через касу відділення банку.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви
на участь в аукціоні): 834,60 грн, що становить 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1) при укладенні договору купівлі-продажу об’єкта приватизації з
покупцем на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану
вартість у розмірі 20 відсотків (Податковий кодекс України);
2) завершити будівництво об’єкта протягом 5 років з дня підписання договору купівлі-продажу об’єкта;
3) покупець зобов’язаний дотримуватись вимог та додаткових
обмежень природоохоронного законодавства щодо користування
об’єктом;
4) покупець зобов’язаний сплатити послуги суб’єкта оціночної
діяльності за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації
(договір від 16.04.2018 № 644/25) на рахунок органу приватизації,
який буде зазначений в договорі купівлі-продажу, в сумі 5400,00
грн протягом 30 днів з дня підписання договору купівлі-продажу
об’єкта.
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:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду по Чернівецькій області, код ЄДРПОУ 21432643.
Реквізити для сплати гарантійного внеску в національній
валюті:
Рахунок № 37180501900001 Банк одержувача: ГУДКСУ у Чернівецькій області, м. Чернівці, вул. В. Аксеніна, 2е, МФО 856135.
Реквізити для сплати реєстраційного внеску в національній
валюті:
Рахунок № 37319044008539 Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, вул. Бастіонна, 6, МФО 820172.
Реквізити для сплати гарантійного внеску та реєстраційного
внеску в іноземній валюті (долари США та євро):
Р/рахунок в ПАТ «УкрСиббанк», м. Чернівці, вул. Головна, 119,
№ 25205275055500, МФО 351005.
Реквізити для сплати за об’єкт в національній валюті:
Р/рахунок № 37180501900001 в ГУДКСУ в Чернівецькій області,
м. Чернівці, вул. В. Аксеніна, 2е, код банку 856135.
Реквізити для сплати за об’єкт в іноземній валюті (долари
США та євро):
Р/рахунок в ПАТ «УкрСиббанк», м. Чернівці, вул. Головна, 119,
№ 25205275055500 код ЄДРПОУ 21432643, МФО 351005.
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних
внесків (посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора,
на якій зазначені реквізити таких рахунків): https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом
можна в робочі дні за місцем його розташування, звернувшись до
Регіонального відділення Фонду по Чернівецькій області за адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок: 51-86-60. Час роботи регіонального відділення з 9.00 до
18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва
з 13.00 до 13.45.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Чернівецькій області, м. Чернівці, Л.Кобилиці, 21-а, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/
ua/regions/chernivtsi.html.
Контактна особа: Ярмистий Василь Іванович. Телефон для довідок: (0372)51-86-60. Адреса електронної пошти: akciya_77@spfu.
gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Чернівецькій області від 29.03.2019
№ 62 «Про затвердження протоколу засідання аукціонної комісії з
продажу об’єкта малої приватизації та умов продажу об’єкта приватизації».
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000154-3.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – 35 календарних днів від дати опублікування
інформаційного повідомлення;
аукціон із зниженням стартової ціни – 35 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення;
аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 35 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 % (52,66 грн) стартової ціни об’єкта приватизації;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 % (26,33 грн) стартової
ціни об’єкта приватизації;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 % (26,33 грн) стартової
ціни об’єкта приватизації.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Чернівецькій області про проведення в електронній
торговій системі продажу на аукціоні з умовами об’єкта
окремого майна – будівлі загальною площею 152,3 м2
з прибудинковими спорудами: сараєм загальною
площею 14,2 м2, вбиральнею загальною площею 1,4 м2
та криницею, що перебуває на балансі ТОВ «Джерело»
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: об’єкт окремого майна – будівля загальною
площею 152,3 м2 з прибудинковими спорудами: сараєм
загальною площею 14,2 м2, вбиральнею загальною
площею 1,4 м2 та криницею.
Балансоутримувач: перебуває на балансі ТОВ «Джерело», код
ЄДРПОУ: 04329808, 60530, Чернівецька обл., Герцаївський р-н,
с.Хряцька, керівник – Попович А. М., голова ліквідаційної комісії –
Скріпа М. М., тел. 43335. Жодної статистичної та фінансової звітності
підприємство протягом 2015 – 2017 років не подавало (дані наведені

10 квітня 2019 року

у листі № 03-09/55 від 03.05.2018 Головного управління статистики
у Чернівецькій області). ТОВ «Джерело» до контролюючого органу
Головного управління ДФС у Чернівецькій області за звітні податкові
періоди 2015 – 2017 рр. звітність не подавало.
Місцезнаходження об’єкта: 60530, Чернівецька обл., Герцаївський
р-н, с. Хряцька, вул. Лісова, 42а.
Відомості про об’єкт: об’єкт окремого майна – будівлі загальною площею 152,30 м2 з прибудинковими спорудами: сараєм загальною площею 14,2 м2, вбиральнею загальною площею 1,4 м2 та
криницею. До складу об’єкта окремого майна входять: будівля колишніх дитячих ясел (літ. А) 1972 р./б. загальною площею 152,3 м2
у незадовільному технічному стані (фіз. знос 57 %), сарай (літ. Б)
загальною площею 14,2 м2 у незадовільному технічному стані (фіз.
знос 41 %), вбиральня (літ. В) у незадовільному технічному стані
(фіз. знос 60 %), криниця (1) у незадовільному технічному стані
(фіз. знос 60 %).
Відомості про земельну ділянку: відсутні.
Інформація про договори оренди щодо об’єкта окремого майна
або його частини: договори оренди щодо об’єкта окремого майна
або його частини не укладалися.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 10 травня
2019 року, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого
постановою КМУ від 10.05.2018 № 432, із змінами, внесеними згідно
з постановою КМУ від 18.07.2018 № 579.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться
відповідно до вимог ч. 7 ст. 14 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна» та Порядку проведення електрон
них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою КМУ від
10.05.2018 № 432, із змінами, внесеними згідно з постановою КМУ
від 18.07.2018 № 579.
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту
цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування відповідного інформаційного повідомлення в електронній
торговій системі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на
участь в електронному аукціоні/закритих цінових пропозицій.
Відповідальність за недостовірність, неповноту поданих документів, а також обов’язок довести відсутність ознак, передбачених частиною другою статті 8 цього Закону, покладається на покупця.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, із зниженням стартової ціни, за методом покрокового
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня,
що передує дню проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта приватизації (без ПДВ) для:
аукціону з умовами – 173158,0 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 86579,0 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 86579,0 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 17315,8 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 8657,9 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 8657,9 грн.
Документ, що додається потенційним покупцем до заяви на участь
у приватизації, повинен підтверджувати сплату ним гарантійного
внеску в розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка потенційного
покупця, відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у
сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом),
на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації.
Не допускається сплата гарантійного внеску шляхом внесення
готівки на банківський рахунок оператора електронного майданчика
через касу відділення банку.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви
на участь в аукціоні): 834,60 грн, що становить 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1) при укладенні договору купівлі-продажу об’єкта приватизації з
покупцем на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану
вартість у розмірі 20 відсотків (Податковий кодекс України);
2) покупець зобов’язаний сплатити послуги суб’єкта оціночної
діяльності за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації
(договір від 11.06.2018 № 653/40) на рахунок органу приватизації,
який буде зазначений в договорі купівлі-продажу, в сумі 14500,00
грн протягом 30 днів з дня підписання договору купівлі-продажу
об’єкта.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнахо
дження та номери рахунків у національній та іноземній валюті,
відкритих для внесення операторами електронних майдан
чиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних
покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за
придбані об’єкти:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду по Чернівецькій області, код ЄДРПОУ 21432643.
Реквізити для сплати гарантійного внеску в національній
валюті:
Рахунок № 37180501900001 Банк одержувача: ГУДКСУ у Чернівецькій області, м. Чернівці, вул. В. Аксеніна, 2е, МФО 856135.
Реквізити для сплати реєстраційного внеску в національній
валюті:
Рахунок № 37319044008539 Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, вул. Бастіонна, 6, МФО 820172.
Реквізити для сплати гарантійного внеску та реєстраційного
внеску в іноземній валюті (долари США та євро):
Р/рахунок в ПАТ «УкрСиббанк», м. Чернівці, вул. Головна, 119,
№ 25205275055500, МФО 351005.
Реквізити для сплати за об’єкт в національній валюті:
Р/рахунок № 37180501900001 в ГУДКСУ в Чернівецькій області,
м. Чернівці, вул. В. Аксеніна, 2е, код банку 856135.
Реквізити для сплати за об’єкт в іноземній валюті (долари
США та євро):
Р/рахунок в ПАТ «УкрСиббанк», м. Чернівці, вул. Головна, 119,
№ 25205275055500 код ЄДРПОУ 21432643, МФО 351005.
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних
внесків (посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора,
на якій зазначені реквізити таких рахунків): https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом
можна в робочі дні за місцем його розташування, звернувшись до
Регіонального відділення Фонду по Чернівецькій області за адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок: 51-86-60. Час роботи регіонального відділення з 9.00 до

18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва
з 13.00 до 13.45.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Чернівецькій області, м. Чернівці, Л.Кобилиці, 21а, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/
regions/chernivtsi.html.
Контактна особа: Ярмистий Василь Іванович. Телефон для довідок: (0372)51-86-60. Адреса електронної пошти: akciya_77@spfu.
gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Чернівецькій області від 29.03.2019
№ 60 «Про затвердження протоколу засідання аукціонної комісії з
продажу об’єкта малої приватизації та умов продажу об’єкта приватизації».
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000126-1.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – 35 календарних днів від дати опублікування
інформаційного повідомлення;
аукціон із зниженням стартової ціни – 35 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення;
аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 35 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1% (1731,58 грн) стартової ціни об’єкта
приватизації;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 % (865,79 грн) стартової
ціни об’єкта приватизації;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 % (865,79 грн) стартової
ціни об’єкта приватизації.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення в електронній торговій системі продажу
на аукціоні з умовами об’єкта незавершеного
будівництва – школи
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва –
школа.
Місцезнаходження об’єкта: 60323, Чернівецька обл., Новоселицький р-н, с. Слобода, вул. О. Кобилянської, 6.
Відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва являє
собою не завершений будівництвом об’єкт, який знаходиться в центральній частині села Слобода, поруч розташовані будівлі сільської
ради і місцевого клубу (будинку культури), між вулицями Т. Шевченка
та О. Кобилянської (дороги загального користування з твердим покриттям). Об’єкт незавершеного будівництва – школа складається
з недобудованих будівель школи та котельні.
Відомості про земельну ділянку: відсутні.
Обтяжень на земельну ділянку немає.
Балансоутримувач: відсутній.
Рівень будівельної готовності школи – 5 %.
Рівень будівельної готовності котельні – 45 %.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 10.05.2019, час
початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого
постановою КМУ від 10.05.2018 № 432, із змінами, внесеними згідно
з постановою КМУ від 18.07.2018 № 579.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться
відповідно до вимог ч. 7 ст. 14 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна» та Порядку проведення електрон
них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою КМУ від
10.05.2018 № 432, із змінами, внесеними згідно з постановою КМУ
від 18.07.2018 № 579.
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування відповідного інформаційного повідомлення в
електронній торговій системі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному аукціоні/закритих цінових
пропозицій.
Відповідальність за недостовірність, неповноту поданих документів, а також обов’язок довести відсутність ознак, передбачених частиною другою статті 8 цього Закону, покладається на покупця.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, із зниженням стартової ціни, за методом покрокового
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня,
що передує дню проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта приватизації (без ПДВ) для:
аукціону з умовами – 299034,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 149517,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 149517,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 29903,40 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 14951,70 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 14951,70 грн.
Документ, що додається потенційним покупцем до заяви на участь
у приватизації, повинен підтверджувати сплату ним гарантійного
внеску в розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка потенційного
покупця, відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у
сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом),
на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації.
Не допускається сплата гарантійного внеску шляхом внесення
готівки на банківський рахунок оператора електронного майданчика
через касу відділення банку.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви
на участь в аукціоні): 834,60 грн, що становить 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1) при укладенні договору купівлі-продажу об’єкта приватизації з
покупцем на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану
вартість у розмірі 20 відсотків (Податковий кодекс України);
2) завершити будівництво об’єкта. Термін виконання даного
зобов’язання – не більше 5 років з дня підписання договору купівліпродажу об’єкта;
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відомості
приватизації

3) покупець зобов’язаний дотримуватись вимог та додаткових
обмежень природоохоронного законодавства щодо користування
об’єктом;
4) покупець зобов’язаний сплатити послуги суб’єкта оціночної
діяльності за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації
(договір від 12.02.2019 № 869) на рахунок органу приватизації,
який буде зазначений в договорі купівлі-продажу, в сумі 9500,00
грн протягом 30 днів з дня підписання договору купівлі-продажу
об’єкта.
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:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду по Чернівецькій області, код ЄДРПОУ 21432643.
Реквізити для сплати гарантійного внеску в національній валюті:
Рахунок № 37180501900001 Банк одержувача: ГУДКСУ у Чернівецькій області, м. Чернівці, вул. В. Аксеніна, 2е, МФО 856135.
Реквізити для сплати реєстраційного внеску в національній
валюті:
Рахунок № 37319044008539 Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, вул. Бастіонна, 6, МФО 820172.
Реквізити для сплати гарантійного внеску та реєстраційного
внеску в іноземній валюті (долари США та євро):
Р/рахунок в ПАТ «УкрСиббанк», м. Чернівці, вул. Головна, 119,
№ 25205275055500, МФО 351005.

Реквізити для сплати за об’єкт в національній валюті:
Р/рахунок № 37180501900001 в ГУДКСУ в Чернівецькій області,
м. Чернівці, вул. В. Аксеніна, 2е, код банку 856135.
Реквізити для сплати за об’єкт в іноземній валюті (долари
США та євро):
Р/рахунок в ПАТ «УкрСиббанк», м. Чернівці, вул. Головна, 119,
№ 25205275055500 код ЄДРПОУ 21432643, МФО 351005.
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних
внесків (посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора,
на якій зазначені реквізити таких рахунків): https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом
можна в робочі дні за місцем його розташування, звернувшись до Регіо
нального відділення Фонду по Чернівецькій області за адресою: 58001,
м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок: 51-86-60.
Час роботи регіонального відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних),
у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Чернівецькій області, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.
ua/ua/regions/chernivtsi.html.
Контактна особа: Ярмистий Василь Іванович. Телефон для довідок: (0372)51-86-60. Адреса електронної пошти: akciya_77@spfu.
gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Чернівецькій області від 01.04.2019

№ 64 «Про затвердження протоколу засідання аукціонної комісії з
продажу об’єкта малої приватизації та умов продажу об’єкта приватизації».
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000150-3.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – 35 календарних днів від дати опублікування
інформаційного повідомлення;
аукціон із зниженням стартової ціни – 35 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення;
аукціон із зниженням стартової ціни – 35 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення;
аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 35 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 % (2990,34 грн) стартової ціни об’єкта
приватизації;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 % (1495,17 грн) стартової
ціни об’єкта приватизації;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 % (1495,17 грн) стартової
ціни об’єкта приватизації.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Управління орендних відносин,
т. 200-34-39

оренда
ОГОЛОШЕННЯ ПРО намір передати державне майно в оренду

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

Назва органу
управління

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

1 Національна поліція України

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

реєстровий номер майна

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

місцезнаходження

40108672, Головне управління Національної поліції у Вінницькій Нерухоме майно – нежитлові вбудовані 08592106.24.БЯСССЕ926 21000, м.Вінниця, вул. Ботаобласті, 21050, м. Вінниця, вул. Театральна,10
приміщення на 1-му поверсі адмінбудівлі
нічна, 27
батальйону ППС (спортманеж) (літ. А3)

2 Державна казна- 37897753, Управління Державної казначейської служби України Нерухоме майно – нежитлове вбудовачейська служба у Тульчинському районі Вінницької області, 23600, Вінницька
не приміщення на 2-му поверсі будівлі
України
обл., Тульчинський р-н, м.Тульчин, вул. Миколи Леонтовича, 47 ДКСУ (літ. А)

805,95

4791373,00

41,1

207267,00

37897753.1.АААГБД129 23600, Вінницька обл., Тульчинський р-н, м.Тульчин, вул.Миколи
Леонтовича (колишня Леніна), 47

мета використання

2 роки 11 місяців Проведення навчально-тренувального
процесу тенісистів (із погодинним режимом використання)
2 роки 364 дні

Розміщення фотостудії

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

 Управління забезпечення реалізації повноважень у Запорізькій області
№
з/п

Назва органу
управління

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

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

реєстровий
номер майна

найменування

1 Міністерство освіти 00493699, Таврійський державний агротехнологічний універ- Нежитлові приміщення № 3, з №10 до №17 включно, частиі науки України
ситет, 72310, Запорізька обл., м. Мелітополь, просп. Богдана ни приміщень спільного користування № 1, 2, 4, 18 площею
Хмельницького,18, тел. (0619) 42-06-18
30,9 м2, будівлі студентського побутового павільйону (Літ. А-1)

–

місцезнаходження

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

Запорізька обл., м. Мелітополь, просп. Богдана
Хмельницького, 20/1

98,3

351 450,00

мета використання

2 роки 364 дні

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

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, Управління забезпечення реалізації повноважень у Запорізькій області Регіонального відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, тел. (061) 226-07-85, 226-07-87, 226-07-88, 226-07-89. Заяви подаються в
окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування об’єкта оренди з супровідним листом. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
 Управління забезпечення реалізації повноважень у Кіровоградській області
№
Назва органу управління
з/п

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

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

найменування

реєстровий номер майна

1 Державне агентство вод- 01038861, Регіональний офіс водних ресурсів у Кіровоградській області, Частина приміщення матеріального складу №2
них ресурсів України
25022, м. Кропивницький, вул. Дворцова, 32/29, тел. (0522) 24-09-66
2 Кіровоградська обласна 04055156, Онуфріївська районна державна адміністрація, 28100,
державна адміністрація Кіровоградська обл., смт Онуфріївка, вул. Центральна, 11,
тел. (05238) 2-08-20
3 Міністерство оборони
України

01038861.11.АААЖЖЛ580 м. Кропивницький,
проїзд Аджамський, 3

Частина приміщень адміністративної будівлі

33689922, Концерн «Військторгсервіс», 03151, м. Київ-151, вул. Моло- Приміщення будівлі комбінату технічного обслугодогвардійська, 28а, тел. (044) 243-39-46
вування; приміщення гаража; приміщення складу;
приміщення вбиральні; приміщення складу ПММ

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

місцезнаходження

–

Кіровоградська обл.,
смт Онуфріївка,
вул. Графа Толстого, 49

33689922.33.УВЮЯЮТ337; м. Кропивницький,
33689922.33.УВЮЯЮТ341; вул.Волкова, 7
33689922.33.УВЮЯЮТ339;
33689922.33.УВЮЯЮТ342;
33689922.33.УВЮЯЮТ340

мета використання

456,0

372 370,00

2 роки 364 дні

Розміщення сільгосптехніки та обладнання

50,0

119 720,00

6 місяців

Здійснення громадської
діяльності

764,6;
143,3;
45,4;
3,7;
13,5

1 008 593,00

2 роки 364 дні

Розміщення громадської організації без
провадження підприємницької діяльності

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

Кабінет Міністрів України

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

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

найменування

41149437/885, ВП «Лиманське територіальне управління» Філії «Центр будівельномонтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» АТ «Укрзалізниця», 84404, Донецька
обл., м. Лиман, пров. Робочий, 6, тел. (062) 616-36-80

реєстровий номер майна

місцезнаходження

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

Частина перону залізнич- 40075815.509. АААВАВ214 Донецька обл., м. Лиман,
ного вокзалу станції Лиман
вул. Привокзальна,14а

73,0

253 100,00

мета використання

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

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, Регіональне відділення Фонду
по Донецькій області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт
оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

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

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

найменування

1 Державна фіскальна 39292197, Державна фіскальна служба України м. Київ, Львівська площа, 8, в
служба України
оперативному управлінні Закарпатської митниці ДФС (39515893), м. Ужгород,
вул. Собранецька, 20, тел. (0312) 61-22-07

реєстровий номер майна

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

місцезнаходження

Вбудоване приміщення (поз. 21) 1-го 39292197.18.ААААЖЖ405 Закарпатська обл., Беповерху адмінкорпусу (літ. В)
регівський р-н, с. Астей,
вул. Дружби Народів, 109

2 Державна казначей- 37891119, Управління Державної казначейської служби України у Хустському
Частина вбудованого приміщення
ська служба України районі Закарпатської області, Закарпатська обл., м. Хуст, вул. Карпатської Січі, (поз. 1) на 1-му поверсі нежитлової
38, тел. (03142) 4-52-01
будівлі літ. «А»

37891119.1.АААГБГ733 Закарпатська обл., м. Хуст,
вул. Карпатської Січі, 38

мета використання

10,3

112 700,00

2 роки 364 дні

Розміщення фінансової установи (відділення банку)

9,3

56 274,00

2 роки 11 днів

Розміщення офісних приміщень

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

Назва органу управління

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

1 Державна фіскальна служ- 39292197, Державна фіскальна служба України, м. Київ, Львівська
ба України
площа, 8, тел. (044) 272-51-59

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
найменування
Приміщення на 2-му поверсі
адмінбудівлі

реєстровий
номер майна
–

місцезнаходження
Івано-Франківська обл., м. Снятин,
вул. Воєводи Коснятина, 62

загальна вартість майна за неза- максимально можлиплоща, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
9,73

59 616,00
станом на 28.02.2019

2 роки 11 місяців

мета використання
Розміщення офіса

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

№ 15 (1243)

10 квітня 2019 року

6

відомості
приватизації

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

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

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

Назва органу
управління

реєстровий
номер майна

найменування

1 Міністерство освіти 05536685, ДВНЗ «Білоцерківський механіко-енергетичний
і науки України
технікум», 09108, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Леваневського, 52/4, тел. (04563) 7-10-09

Приміщення

2 Міністерство інфра- 20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», 08307,
Частина твердого покриття «Внутрішструктури України Київська обл., м. Бориспіль, тел.: (044) 281-74-96, 281-70-22 ньопортові дороги» (інв. № 21509)

загальна вартість майна за незалеж- максимально можлиплоща, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн
вий строк оренди

місцезнаходження

–

Київська обл., м. Біла Церква, вул. Леваневського, 52/4

2 174,2

18 047 400,00

2 роки 11 місяців

–

Київська обл., м. Бориспіль,
Аеропорт

3 000,0

5 364 296,00

2 роки 364 дні

мета використання
Розміщення навчального закладу

Розміщення сервісно-технічного центру, з правом монтажу модульних споруд та теплого боксу для стоянки техніки

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
області, тел. 200-25-26. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один
об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п
1

Назва органу
управління

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

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

реєстровий
номер майна

найменування

Міністерство енергети- 32320594, Державне підприємство «Первомайськвугілля», 93292,
Частина нежитлового вбудованого приміщення на 1-му поверсі будівки та вугільної промис- Луганська обл., Попаснянський р-н, м. Гірське, вул. Куйбишева, 21, лі музичної школи (інв. № 7232, реєстр. № 32320594.4.СВЖЦОН090)
ловості України
тел. (06455) 3-32-72

–

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

місцезнаходження
Луганська обл., Попаснянський р-н, м. Гірське,
вул. Центральна,1

2,0

5600,00
станом на 31.01.2019

2 роки 364 дні

мета використання
Розміщення банкомата

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк,
бульв. Дружби Народів, 32а, Регіональне відділення Фонду по Луганській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта
оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст.9 Закону України «Про оренду державного
та комунального майна».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

1 Міністерство оборони
України

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

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

№
Назва органу управління
з/п

38076799, Львівська філія Концерну «Військторгсервіс»,
79059, м. Львів, вул. Плугова, 12а, тел. (032) 253-24-64

найменування

реєстровий номер майна місцезнаходження

Нежитлові приміщення на 1-му поверсі будівлі

2 Міністерство економічного 04728690, ДП НДІ «Система», м. Львів, вул. Кривоноса, 6, Нежитлове приміщення на 2-му поверсі будівлі
розвитку і торгівлі України тел. 235-84-49
3 Міністерство освіти
і науки України

02070987, Львівський національний університет імені
Івана Франка, 79000, м. Львів, вул. Університетська, 1,
тел. (032) 261-60-48

33689922.15.УВЮЯЮТ626 м. Львів, вул.Патона, 2/7
Інформація відсутня

м. Львів, вул. Вин
ниченка, 30

Частина нежитлового приміщення (№ 276) на 1-му 02070987.212.СТЮПВС047 м. Львів, вул. Уніповерсі будівлі головного корпусу університету
верситетська, 1

загальна вартість майна за неза- максимально можплоща, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
86,7

1 028 000,00
станом на 31.01.2019

14,2

227 467,00
станом на 30.11.2018

3,0

80 948,00
станом на 31.01.2019

2 роки 364 дні

мета використання
Розміщення торговельного об’єкта з продажу ортопедичних виробів (матраців)

2 роки 11 місяців Розміщення громадської організації на
площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності
2 роки 364 дні

Розміщення торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів (сувенірна
продукція)

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, Регіональне відділення Фонду по Львівській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди
орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

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

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

1 Державне агенство 01037904, Державний регіональний проектноНежитлове приміщення 2-го поверху
водних ресурсів
вишукувальний інститут «Укрпівдендіпроводгосп», 9-поверхової будівлі
України
65098, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13

01037904.2 ФОЛСОР002

м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13

2 Міністерство інфра- 38727770, Державне підприємство «Адміністрація Частина нежитлового приміщення холу на
структури України морських портів України», 01135, м. Київ, просп. 1-му рівні вхідного павільйону Одеського
Перемоги, 14
морвокзалу

38727770.10.ААААИГА988 м. Одеса, вул. Приморська, буд. 6

3 Міністерство аграр- 013908422, Державне багатопрофільне підприЧастина будівлі їдальні, пральні та побутоної політики та про- ємство «УРОЖАЙ», 65044, м. Одеса, Французький вих приміщень (літ. В)
довольства України бульвар,10

13908422.4.УШЛБРГ023

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

Частина відкритого складського майданчика в тилу причалу № 28

5 Державна служба
02361819, Головне управління статистики в
статистики України Одеській області, 65026, м. Одеса, вул. Польська, 20а

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

мета використання

13,0

142 639,00

2 роки 11 місяців

Розміщення офіса

2,0

43 000,00

2 роки 11 місяців

Розміщення сувенірного автомата (інше використання нерухомого майна)

м. Одеса, Старосінна площа, 1

170,0

1 280 000,00

2 роки 11 місяців

Інше використання нерухомого майна (для провадження діяльності виробництва хлібобулочних та кондитерських виробів
суб’єктами малого підприємництва, які провадять виробничу
діяльність безпосередньо на орендованих виробничих площах)

01125666.1.АААИГА451

м. Одеса, Митна
площа, 1/3

717,0

1 561 620,00

До 24.11.2024

Нежитлові приміщення (№ 26, 31) адміністративної будівлі

02361819.1.АААДЕЖ111

Одеська область,
м. Ізмаїл, проспект
Миру, 23

7,5

69 449,00

2 роки 11 місяців

Розміщення офіса

6 Міністерство інфра- 04704790, Державне підприємство «Морський тор- Ділянка споруди димової труби з зовнішструктури України говельний порт «Южний», Одеська обл., м. Южніми газоходами для розміщення кабельний, вул. Берегова, 13
ростів, ділянки споруди димової труби
з зовнішніми газоходами, бетонна ділянка
на території внутрішньооб’єктних доріг

04704790.1.АААИБЕ376;
04704790.1.ФКМЦХЕ124

Одеська обл.,
м. Южний, вул. Берегова, 13

47,58

407 798,00

2 роки 11 місяців

Розміщення обладнання та антенно-фідерних устаткувань базової станції стільникового зв’язку

Розміщення складів

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, Регіональне відділення Фонду
по Одеській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт
оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

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

Назва органу
управління

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

реєстровий номер
майна

місцезнаходження

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

мета використання

1 Міністерство соціальної політики
України

03189185, Спеціалізований Миргородський санаторій «Слава», вул. Харківка, 64, м. Миргород, Полтавська обл., 37600,
тел. (05355) 5-27-16

Кімната 1-го поверху спального
корпусу № 2

03189185.1.ЯРХСЖП130 вул. Харківка, 64,
м. Миргород, Полтавська обл.

15,2

96 950,00

1 рік

Надання послуг із забезпечення фізичного комфорту (апаратний масаж) на площі 15,2 м2 (орендна ставка 30 %)

2 Міністерство соціальної політики
України

03189185, Спеціалізований Миргородський санаторій «Слава», вул. Харківка, 64, м. Миргород, Полтавська обл., 37600,
тел. (05355) 5-27-16

Кімната 1-го поверху спального
корпусу № 2

03189185.1.ЯРХСЖП130 вул. Харківка, 64,
м. Миргород, Полтавська обл.

15,2

96 950,00

1 рік

Надання послуг із забезпечення фізичного комфорту (апаратний масаж) на площі 15,2 м2 (орендна ставка 30 %)

567,0:
396,0;
92,2;
78,8;

2 250 500,00:
1648500,00;
413900,00;
188100,00

3 Міністерство охоро- 38502841, Державна установа «Полтавський обласний
ни здоров’я України лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»,
вул. Ватутіна, 35А, м. Полтава, тел.(0532) 56-95-57

Будівля санітарно- епідеміологічної 8502541.1.ААААКЛ572; вул. Леонова, 12,
станції; будівля відділу профілак- 38502541.1.ААААКЛ573; м. Кременчук, Полтавтичної дезінфекції; два сараї
38502541.1.НЧЮЦЛ3406 ська обл.

2 роки 11 місяців Розміщення приватного медичного закладу на площі
567,0 м2 (орендна ставка 20 %)

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 4-й поверх, кімн. 415. Заяви
подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець
оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу управління

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

1 Державна служба України з пи- 40309748, Головне управління Держпродспоживслужби в Рівненській області, 33025,
тань безпечності харчових про- м. Рівне, вул. Малорівненська, 91, тел. (0362) 63-36-30
дуктів та захисту споживачів

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
найменування
Адміністративне
приміщення та
будівлі гаражів

реєстровий номер майна

місцезнаходження

40309748.16.ЮЛФХФГ541; Рівненська область, смт Гоща,
40309748.16.ЮЛФХФГ542 вул. О. Теліги, 1

2 Міністерство аграрної політики 30617292, Рівненська філія державної установи «Інститут охорони ґрунтів України», 35325, Гаражі
та продовольства України
Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Шубків, вул. Рівненська, 3, тел. (0362) 27-35-06

–

Рівненська обл., Рівненський
р-н, с. Шубків, вул.Рівненська, 3

загальна вартість майна за неза- максимально можплоща, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
386,7;
63,2

902 380,00;
102 140,00

73,6

65 699,00

2 роки 6 місяців

мета використання
Розміщення офіса та
складів

2 роки 11 місяців Зберігання техніки (інше
використання майна)

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

Назва органу
управління

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

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

реєстровий номер
майна

місцезнаходження

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

мета використання

1 Міністерство осві- 05408102, Тернопільський національний технічний
Частина нежитлового приміщення кухні на 2-му 05408102.1.УЛХИНЦ050 вул. Л. Курбаса, 11, м. Тернопіль
ти і науки України університет імені Івана Пулюя, 46001, вул. Руська, 56, поверсі гуртожитку Технічного коледжу ТНТУ ім.
м. Тернопіль, тел. (0352) 51-97-33
І. Пулюя

2,0

9 610,00

2 роки 11 місяців Розміщення суб’єкта господарювання,
що здійснює побутове обслуговування
населення (розміщення пункту пральні
самообслуговування)

2 Міністерство осві- 05408102, Тернопільський національний технічний
Частина нежитлового приміщення санвузла на 05408102.1.АААБИД716 вул. Генерала Тарнавського, 7а,
ти і науки України університет імені Івана Пулюя, 46001, вул. Руська, 56, 1-му поверсі навчального блоку № 17 гуртожитм. Тернопіль
м. Тернопіль, тел. (0352) 51-97-33
ку № 3 (корпус № 4) Технічного коледжу ТНТУ
ім. І. Пулюя

4,0

21 632,00

2 роки 11 місяців Розміщення суб’єкта господарювання,
що здійснює побутове обслуговування
населення (розміщення пункту пральні
самообслуговування)

10 квітня 2019 року

№ 15 (1243)

7

відомості
приватизації

Продовження таблиці

№
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

3 Державне агент- 25592421, Державне підприємство «Укрриба», 04050, Гідротехнічні споруди ставу Заложці 2 (у т. ч.
ство рибного гос- вул. Тургенєвська, 82а, м. Київ, тел. (044) 486-07-91 роздільна дамба, роздільна дамба, роздільна
подарства України
дамба, водовипуск)

реєстровий номер
майна
25592421.71.ААЕЖАЖ465

загальна вартість майна за незалеж- максимально можмета використання
площа, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн ливий строк оренди
Тернопільська обл., Зборівський
–
93 250,00
2 роки 11 місяців Ведення рибного господарства
р-н, в межах земель Залозецької
ОТГ, за межами с. Чистопади
місцезнаходження

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 603, Регіональне відділення Фонду
по Тернопільській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один
об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ХАРКІВСЬКІЙ області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза- максимально можлинайменування
місцезнаходження
майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністер34859512, Головне територіальне управління юстиції Нежитлові приміщення – кімн. № 2-16, 2-17, 2-18, 2-19, 2-20, 34859512.3.КПХМХГ004 Харківська обл., Харківський
112,8
386 500,00
2 роки 11 місяців
ство юстиції у Харківській області, 61002, м. Харків, вул. Ярослава 2-21, 2-22 – 87,7 м2 та частина кімнат загального користуванр-н, м. Мерефа, вул. ДніпровУкраїни
Мудрого, 16, тел. (057) 751-81-68
ня – 25,1 м2 на 1-му поверсі одноповерхової будівлі банку,
ська/Коцюбинського, 205/11
інв. № 1013992142, літ. «А-1»
2 Міністерство 02128371, Куп’янський автотранспортний коледж,
Нежитлове приміщення – кімн. № 23 на 1-му поверсі
02128371.71.ЯНХарківська обл., м. Куп’янськ,
34,9
112 100,00
1 рік
освіти і науки 63701, Харківська обл., м. Куп’янськ, вул. Студент3-поверхової будівлі учбового корпусу, інв. №1031, літ. «А»
ГЧФА001
вул. Студентська, 34
України
ська, 34, тел. (057) 425-66-05

№ Назва органу
з/п управління

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

мета використання
Розміщення відділення поштового
зв’язку
Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної
групи, у навчальному закладі

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів та документи (відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна») приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, Регіональне відділення Фонду по Харківській області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить
конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Відповідно до звернення Регіонального відділення Фонду по Харківській області скасовано оголошення про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви, опублі
коване в газеті «Відомості приватизації» від 20.03.2019 № 12 (1240) на стор. 5, поз. 2, а саме: відкритий майданчик зі сторони вулиці Сумської зона А в рядах І-Л, в осях 5-9 покрівлі 2-го рівня, 8-поверхової
будівлі для проведення масових та видовищних заходів (театр), інв. №103/001, літ. «А-7», реєстровий № 38385217.1.ЮЖВЦСД1677, загальною площею 179,0 м2, за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 25,
що перебуває на балансі Державного підприємства «Харківський національний академічний театр опери та балету ім. М. В. Лисенка», з метою розміщення кафе, що здійснює продаж товарів підакцизної
групи, строком на 2 роки 11 місяців.
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ області 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 неза- максимально можмісцезнаходження
мета використання
площа, м2
лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Державна служба України з питань 39767479, Головне управління Держгеокадастру у Хмельницькій області, Приміщення в одноповер39767479.2.ЯОФЦЖН019 вул. Грушевського, 96, смт Стара Си18,58
37 907,00
2 роки 11 місяців Розміщення офіса
геодезії, картографії та кадастру
вул. Інститутська, 4/1, м. Хмельницький, 29016, тел. (038) 72-63-93
ховій адміністративній будівлі
нява, Хмельницька область, 31400

№
з/п

Назва органу управління

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: 29013, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, Регіональне відділення Фонду
по Хмельницькій області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України
«Про оренду державного та комунального майна».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по Черкаській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

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

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
місцезнахозагальна вартість майна за неза- максимально можмета використання
дження
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
34716922.3.ТСЯУСД004
вул. Самій105,0
380 880,00
2 роки 364 дні Розміщення: аптеки, що реалізує готові ліки;
ла Кішки,191,
торговельного об’єкта з продажу непродовольм. Черкаси
чих товарів; торговельного об’єкта з продажу
ортопедичних виробів; використання площ
загального користування
–
бульв. Шевченка,
2,0
12 110,00
2 роки 364 дні Розміщення платіжного термінала самообслу460, м. Черкаси
говування

найменування

1 Міністерство
освіти і науки
України

34716922, Державний вищий навчальний заклад «Університет банківської справи», вул. Андріївська, 1, м. Київ, тел. (044)
462-53-42

Частина приміщень на 1-му поверсі гуртожитку № 2

2 Міністерство
освіти і науки
України
3 Українська державна будівельна корпорація
«Укрбуд»

05390336, Черкаський державний технологічний університет,
бульв. Шевченка, 460, м. Черкаси, тел. (0472) 71-00-92

Частина приміщення вестибуля на 1-му поверсі навчального корпусу № 1

реєстровий номер майна

31782788, Черкаське державне комерційне житлово-побутове Частина нежитлового приміщення на 1-му
підприємство «Житлосервіс», вул. В’ячеслава Чорновола, 261/1, (цокольному) поверсі (к. № 4 – 2,3 м2, № 5 –
м. Черкаси, тел. 64-72-30
1,2 м2, № 6 – 19,9 м2, № 7 – 14,8 м2, № 8 –
17,2 м2, № 9 – 1,2 м2, місця спільного користування – 0,8 м2)
4 Державна фіс- 39292197, Державна фіскальна служба України, майно якої пере- Частина приміщення 5-го поверху адмінкальна служба буває в оперативному управлінні Уманської об’єднаної державної будівлі
України
податкової інспекції Головного управління ДФС у Черкаській області, вул. Хрещатик, 235, м. Черкаси, тел. (0472) 54-05-31
5 Міністерство
35123606, Черкаська філія Концерну «Військторгсервіс», вул.
Нежитлове приміщення кондитерського цеху
оборони України Надпільна, 222, м. Черкаси; тел. (0472) 33-74-31
літ.Б-1, б, б1, б2

–

просп. Хіміків,
50, м. Черкаси

57,4

213 650,00

1 рік

Розміщення офіса

39292197.334.ЖДХЮЮД020

пл. Соборності,
1а, м. Умань,
Черкаська обл.

2,0

10 100,00

2 роки 364 дні

Надання фінансових послуг

33689922.6.ААААЕЖ180

вул. Надпільна,
224, м. Черкаси

140,3

208 300,00

2 роки 364 дні

Види діяльності, які функціонально можливо
розмістити в таких приміщеннях

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

Назва органу управління

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

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

реєстровий номер майна

місцезнаходження

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

1 Міністерство регіонального роз14233162, Чернігівська філія Державного підприємства «Державний науковоЧастина даху восьмиповер- 04653199.20.АААЖЖИ767 м. Чернігів,
витку, будівництва та житловодослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція», 14000, хового блоку адмінбудівлі
просп. Миру, 21а
комунального господарства України м. Чернігів, просп. Миру, 21а, тел.: (0462) 67-69-56, 67-69-28

42,5

430 655,87

2 роки 11 місяців

мета використання
Для розміщення технічного обладнання мобільного зв’язку

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43, з 8.00 до 17.00, крім п’ятниці, по п’ятницях до 16.00
(крім вихідних), Регіональне відділення Фонду по Чернігівській області. Довідки за тел. (0462) 77-44-95. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України
«Про оренду державного та комунального майна».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по м. КИЄВУ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
місцезнахозагальна вартість майна за неза- максимально можлимета використання
дження
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство регіонального 04726917, ДП «Науково-дослідний та проектно-вишукувальний Нерухоме майно – нежитлові приміщення
м. Київ,
212,5
5 609 000,00
2 роки 11 місяців Розміщення органів місцевого самоврядурозвитку, будівництва та інститут транспортного будівництва «Київдніпротранс», 04107,
(адміністративна будівля)
вул. С. Петлюстаном на 31.01.2019
вання та їх добровільних об’єднань (крім
житлово-комунального
м. Київ, вул. С. Петлюри, 15, тел. (044) 288-24-44; факс (044)
ри, 15
асоціацій органів місцевого самоврядування
господарства України
246-47-05
із всеукраїнським статусом)
2 Міністерство енергетики 37471933, Міністерство енергетики та вугільної промисловості Нерухоме майно – частина нежитлового 37471933.1.ЖРЕЕПН287 м. Київ,
3,0
90 000,00
2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з продажу
та вугільної промисловості України, 01601, м. Київ, вул. Хрещатик, 30, тел. (044) 206-38-44; приміщення (у цоколі адміністративної
вул. Б. Хмельстаном на 31.01.2019
продовольчих товарів, крім товарів підакцизУкраїни
факс (044) 531-36-92
будівлі)
ницького, 4
ної групи (кисломолочна продукція) з погодинним використанням 36 годин на місяць
3 Міністерство оборони
07989865, Державне підприємство Міністерства оборони України Нерухоме майно – частина нежитлового
07989865.1
03151, м. Київ,
19,0
1 425 733,00
2 роки 11 місяців Розміщення технічних засобів і антен опера2
України
«Центральний проектний інститут», 03151, м. Київ, вул. Народ- приміщення технічного поверху (7,0 м ) та
вул. Народного
станом на 31.01.2019
торів телекомунікацій, які надають послуги
ного ополчення, 5а, тел.: (044) 275-51-44, факс: (044) 275-54-44 частина даху (12,0 м2) адміністративноополчення, 5а
рухомого (мобільного) зв’язку
виробничої будівлі, корпус № 1

№
Назва органу управління
з/п

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

найменування

реєстровий номер
майна
–

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».
Продовження рубрики на стор. 24

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

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Закарпатській області
про проведення конкурсу з використанням відкритості
пропонування розміру орендної плати за принципом
аукціону на право оренди державного майна
Назва та місцезнаходження органу, що проводить конкурс: Регіо
нальне відділення Фонду по Закарпатській області, адреса: 88000,
м. Ужгород, вул. Собранецька, 60.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: вбудоване примі
щення (поз. 4 за планом) площею 9,9 м2 першого поверху адмі-

№ 15 (1243)

ністративної будівлі (літ. А) за адресою: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Кошового, 4.
Балансоутримувач: Регіональний сервісний центр МВС в Закарпатській області.
Орган управління майном – Міністерство внутрішніх справ України.
Основні умови конкурсу:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за
використання об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною
платою за базовий місяць оренди – лютий 2019 року, що стано
вить 2 865, 96 грн (без ПДВ); у подальшому орендна плата підлягає
коригуванню на щомісячні індекси інфляції з урахуванням чинного
законодавства; сплата гарантійного внеску в розмірі шести стартових орендних плат – 17 195,76 грн (без ПДВ). Реквізити рахунка та
призначення платежу (для сплати гарантійного внеску): одержувач:
Регіональне відділення Фонду по Закарпатській області, код ЄДРПОУ
22111310, р/р 37316006018418, МФО 820172, банк ДКСУ у м. Київ;
призначення платежу: «Гарантійний внесок для участі в конкурсі на

право оренди державного нерухомого майна площею 9,9 м2»; використання орендованого майна відповідно до мети використання:
розміщення відділення банку; термін дії договору оренди – 2 роки
11 місяців; компенсація переможцем конкурсу витрат, пов’язаних з
проведенням незалежної оцінки об’єкта оренди, протягом 5 робочих
днів після дати укладення договору оренди; внесення протягом 10
робочих днів від дати укладення договору оренди плати не менш як
за шість місяців; переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту договору оренди протягом 5 робочих
днів особисто повертає орендодавцю підписаний проект договору
оренди; протягом місяця після підписання договору оренди внести
завдаток у розмірі місячної орендної плати; своєчасно і у повному
обсязі сплачувати орендну плату (щомісяця не пізніше до 15 числа
місяця, наступного за звітним місяцем); продовження терміну дії договору оренди нерухомого майна здійснюється згідно з чинним законодавством; протягом 10 робочих днів після укладення договору
застрахувати майно на користь балансоутримувача на суму, не меншу

10 квітня 2019 року

8

відомості
приватизації

ніж вартість за висновком про вартість, у порядку, визначеному законодавством, зокрема від пожежі, затоплення, протиправних дій третіх
осіб, стихійного лиха; право орендодавця здійснювати контроль за
станом, цільовим використанням об’єкта оренди; своєчасно здійснювати за власний рахунок поточний ремонт орендованого майна. Ця
умова договору не розглядається як дозвіл на здійснення поліпшень
орендованого майна і не тягне за собою зобов’язання орендодавця
щодо компенсації вартості поліпшень; здійснювати витрати, пов’язані
з утриманням орендованого майна. Протягом 15 робочих днів після
підписання договору укласти з балансоутримувачем орендованого
майна договір про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна, надання комунальних послуг орендарю,
або безпосередньо з організаціями, що надають відповідні послуги;
нести відповідальність за дотримання правил експлуатації інженерних
мереж, пожежної безпеки і санітарії на орендованому майні згідно
із законодавством; майно передається в оренду без права викупу
орендарем та передачі в суборенду.
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 пропорцій, визначених Методикою розрахунку орендної
плати та пропорції її розподілу, затвердженою постановою Кабінету
Міністрів України від 04.10.1995 № 786.
У разі якщо претендента не допущено до участі у конкурсі гарантійний внесок підлягає поверненню протягом десяти календарних
днів з дня затвердження списку учасників.
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:
у разі непідписання переможцем конкурсу протоколу відкритого
засідання конкурсної комісії; якщо матеріали відкликані претендентом після останнього дня строку для їх подання; у разі порушення
переможцем конкурсу строку підписання договору оренди.
У конкурсі не можуть приймати участь особи, щодо яких були застосовані санкції відповідно до законодавства.
Основним критерієм визначення переможця є найбільший розмір орендної плати у разі обов’язкового забезпечення виконання
інших умов конкурсу. Стартова орендна плата визначається згідно
з Методикою розрахунку і порядком використання плати за оренду
державного майна, затвердженою постановою Кабінету Міністрів
України від 04.10.1995 № 786.
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону буде проведено о 10.00
на 11-й календарний день після дати опублікування цієї інфор
мації в газеті «Відомості приватизації» в Регіональному відді
ленні Фонду по Закарпатській області за адресою: м. Ужгород,
вул. Собранецька, 60.
Контактний телефон: 61-21-50.
У разі, якщо вказаний строк припадає на вихідний або святковий день, то конкурс буде проведено на наступний робочий день
о 10.00.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії такі матеріали:
заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації
про конкурс; документи, які підтверджують гарантійний внесок; 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; інформацію
про відсутність застосування санкцій відповідно до законодавства (у
довільній формі за підписом керівника);
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; завірену належним чином
копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.
Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу) подаються у запечатаному конверті з надписом
«На конкурс» з відбитком печатки претендента (за наявності) із зазначенням об’єкта оренди.
Кінцевий строк приймання пропозицій та документів від претендентів на участь у конкурсі – за три робочих дні до дати проведення
конкурсу.
Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу
на право оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 906 (зі змінами).

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Львівській області
про проведення конкурсу на право оренди
нерухомого державного майна

 Назва об’єкта: нежитлові приміщення в будівлі складу
літ. «В-1» площею 686,2 м2 та в будівлі виробничого корпусу
літ. «Б-3» площею 2190,5 м2, загальною площею 2876,7 м2 за
адресою: м. Львів, вул. Тернопільська, 38, що перебувають на балансі ДП «Виробничо-поліграфічне підприємство МО України «Армія України».
Орган управління: Міністерство оборони України.
Основні умови проведення конкурсу:
Умова 1. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим
призначенням: розміщення камер схову.
Умова 2. Початковий розмір орендної плати становить
34336,08 грн без ПДВ за базовий місяць оренди – лютий 2019
року, виходячи із вартості майна – 10249575,00 грн без ПДВ, визначеної в звіті про незалежну оцінку майна станом на 31.01.2019
(орендна ставка 4 %).
Умова 3. Сплата гарантійного внеску (відповідно до Порядку проведення конкурсу на право оренди державного нерухомого майна,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011
№ 906). Розмір гарантійного внеску становить 206016,48 грн без урахування ПДВ. Реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати
гарантійного внеску): одержувач: Регіональне відділення Фонду по
Львівській області; код за ЄДРПОУ одержувача 20823070; рахунок
37316080000840. Банк одержувача: Державна казначейська служба
України, м. Київ, МФО 820172. Призначення платежу: «Гарантійний
внесок для участі у конкурсі на право оренди державного нерухомого
майна загальною площею 2876,7 м2».
Умова 4. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за базовий місяць оренди – лютий 2019 року порівняно зі
стартовим.
Умова 5. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати
орендної плати переможець конкурсу повинен сплатити завдаток
протягом місяця з моменту підписання договору в розмірі, не меншому ніж запропонована ним сума місячної орендної плати, до Державного бюджету України та балансоутримувачу у співвідношенні,
визначеному законодавством.
Умова 6. Об’єкт оренди не підлягає приватизації та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб.

10 квітня 2019 року

Умова 7. Строк оренди – 2 роки 11 місяців.
Умова 8. Страхування орендованого майна протягом 10 робочих
днів з дати укладення договору оренди на суму, не меншу ніж його
вартість (франшиза безумовна – 0 %) згідно зі звітом про незалежну
оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством.
Умова 9. Протягом 15 робочих днів після підписання договору
укласти з балансоутримувачем орендованого майна договір про
відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна, плати податку на землю та надання комунальних послуг орендарю.
Умова 10. Дотримання нормативних вимог щодо експлуатації
об’єкта.
Умова 11. Сплата платником коштів за виготовлення звіту про
незалежну оцінку згідно з умовами договору на проведення оцінки
майна № 24/19 від 28.01.2019. У випадку, якщо ініціатор укладення
договору оренди державного майна не став переможцем конкурсу – компенсація платнику (ініціатору укладення договору) витрат
переможцем конкурсу, у тридцятиденний термін від дати укладення
договору оренди (за умови надання підтвердних документів).
Умова 12. У конкурсі не можуть брати участь особи, щодо яких
були застосовані санкції відповідно до законодавства (у заяві додатково надати інформацію у довільній формі за підписом керівника про відсутність застосування до заявника санкцій відповідно до
законодавства).
Конкурс буде проведено в Регіональному відділенні Фонду
по Львівській області (79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців,
3, каб. 4) о 12.00 на 12-й календарний день після дати опублі
кування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації».
Реєстрація учасників проходитиме з 11.00 в кімн. 25. Реєстрація
учасників конкурсу завершується за 10 хв. до початку проведення
конкурсу. Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 3
рабочих дні до дати проведення конкурсу.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Для участі в конкурсі претенденти подають на розгляд комісії такі матеріали:
заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації про конкурс; документи, що підтверджують сплату гарантійного
внеску; пропозиції щодо виконаня оголошених або встановлених
законодавством умов конкурсу та їх документальне підтвердження,
крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься
учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про
засоби зв’язку з ним (адреса,телефон), розрахунковий рахунок, відкритий в установі банку;
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 (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються в конверті з написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента (за наявності). При цьому на конверті зазначається назва,
площа та місцезнаходження об’єкта.
Заяви приймаються за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3, Регіональне відділення Фонду по Львівській області (каб.
5) у робочі дні: понеділок – четвер з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00
до 16.45, обідня перерва – з 13.00 до 13.45.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі оренди державного майна Регіонального відділення Фонду по Львівській області
(каб. 25) або за тел. (032) 261-62-04.

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

 І. Назва об’єкта оренди: нежитлові приміщення – кори
дор № 8-1 площею 3,1 м2, кабінет № 8-9 площею 13,7 м2,
кабінет № 8-10 площею 10,9 м2 на 4-му поверсі 4-поверхової
прибудови триповерхового будинку з триповерховою над
будовою у центральній частині та двома 4-поверховими при
будовами Науково-дослідного інституту гігієни праці та про
фесійних захворювань ХНМУ, літ. за техпаспортом «А-3-6»,
інв. № 10310001, реєстровий № 01896866.2.НЧИЮЦЛ2871,
пам’ятка архітектури, загальною площею 27,7 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Трінклера, 6, що перебуває на балансі Харківського
національного медичного університету.
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну
оцінку, на 03.12.2018 становить 223 900,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Міністерство охорони здоров’я України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Учасник конкурсу має сплатити гарантійний внесок у розмірі
шести стартових орендних плат – 22908,78 грн (без ПДВ) або надати банківську гарантію (відповідно до п. 4 Порядку проведення
конкурсу на право оренди державного майна). За 3 робочих дні (до
16.00 останнього дня) до дати проведення конкурсу гарантійний
внесок має бути перерахований на рахунок 37310053001203 ДКСУ,
МФО 820172, одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській області, код ЄДРПОУ 23148337,
призначення платежу: «Сплата гарантійного внеску від учасника
конкурсу з оренди».
2. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати
за використання об’єкта порівняно зі стартовою орендною пла
тою за базовий місяць оренди – лютий 2019 року, яка без ура
хування ПДВ становить 3818,13 грн, при орендній ставці 20 %,
виходячи з ринкової вартості згідно зі звітом про незалежну оцінку.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні
індекси інфляції.
3. Цільове використання об’єкта оренди: розміщення суб’єктів
господарювання, що діють на основі приватної власності і провадять господарську діяльність з медичної практики (медична лабораторія).
4. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням згідно з договором оренди.
5. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч.
протипожежних, санітарно-епідеміологічних, екологічних норм.
6. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної
плати переможець конкурсу повинен сплатити завдаток протягом
місяця з моменту підписання договору оренди в розмірі, не меншому ніж орендна плата за базовий місяць, який вноситься в рахунок
орендної плати за останній місяць оренди.
7. Протягом 10 робочих днів після укладення договору застрахувати орендоване майно на користь балансоутримувача на суму, не
меншу ніж його вартість за висновком про вартість оцінки, у порядку, визначеному законодавством, зокрема від пожежі, затоплення,
протиправних дій третіх осіб, стихійного лиха. Постійно поновлювати
договір страхування так, щоб протягом строку дії договору майно
було застрахованим, і надати орендодавцю копії завірених належним чином договору страхування (договорів страхування) і платіжного доручення (платіжних доручень) про сплату страхового платежу
(страхових платежів).

8. Під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага
тому учаснику конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату
за базовий місяць оренди за інших рівних умов.
9. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати,
пов’язані з проведенням незалежної оцінки об’єкта оренди.
10. Строк дії договору оренди – 2 роки 11 місяців. Подальше використання орендованого майна буде здійснюватися відповідно до
чинного законодавства.
11. Заборона приватизації та суборенди орендованого майна.
12. Гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення
договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та осіб, яким гарантійний внесок не повертається
згідно з вимогами Порядку.
13. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після
отримання проекту договору оренди протягом 5 робочих днів особисто повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди.
У разі порушення переможцем конкурсу цього строку, сплачений ним
гарантійний внесок не повертається.
14. У разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати та перераховується до державного бюджету і балансо
утримувачу відповідно до пропорцій, визначених Методикою розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу,
затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня
1995 р. № 786.
Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою
КМУ від 31.08.11 № 906, зі змінами та враховуючи наказ Фонду «Про
затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві
для укладення договору оренди майна, що належить до державної
власності» від 15.02.13 № 201 зі змінами.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування
розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком
не менш ніж 5 % від початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов
конкурсу.
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону буде проведено о 10.00
на 10-й календарний день після дня опублікування цієї інфор
мації в газеті «Відомості приватизації».
Якщо вказаний строк припадає на вихідний день, то конкурс буде
проведено на наступний після вихідного дня день о 10.00.
 ІІ. Назва об’єкта оренди: нежитлове приміщення – части
ну холу № 2 на 1-му поверсі 9-поверхової будівлі гуртожит
ку, літ. за техпаспортом «А-9», інв. № 10300005, реєстровий
№ 01566330.1.ЦЧБЧРО005, загальною площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Целіноградська, 50б, що перебуває на балансі
Харківського державного університету харчування та торгівлі.
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну
оцінку, на 11.12.2018 становить 18 300,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Міністерство освіти і науки України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Учасник конкурсу має сплатити гарантійний внесок у розмірі
шести стартових орендних плат – 842,58 грн (без ПДВ) або надати
банківську гарантію (відповідно до п. 4 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна). За 3 робочих дні (до
16.00 останнього дня) до дати проведення конкурсу гарантійний
внесок має бути перерахований на рахунок 37310053001203 ДКСУ,
МФО 820172, одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській області, код ЄДРПОУ 23148337,
призначення платежу: «Сплата гарантійного внеску від учасника
конкурсу з оренди».
2. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта порівняно зі стартовою орендною
платою за базовий місяць оренди – лютий 2019 року, яка без
урахування ПДВ становить 140,43 грн, при орендній ставці 9 %,
виходячи з ринкової вартості згідно зі звітом про незалежну оцінку.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні
індекси інфляції.
3. Цільове використання об’єкта оренди: розміщення торговельного апарата, що відпускає продовольчі товари.
4. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням згідно з договором оренди.
5. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч.
протипожежних, санітарно-епідеміологічних, екологічних норм.
6. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної
плати переможець конкурсу повинен сплатити завдаток протягом
місяця з моменту підписання договору оренди в розмірі, не меншому ніж орендна плата за базовий місяць, який вноситься в рахунок
орендної плати за останній місяць оренди.
7. Протягом 10 робочих днів після укладення договору застрахувати орендоване майно на користь балансоутримувача на суму, не
меншу ніж його вартість за висновком про вартість оцінки, у порядку, визначеному законодавством, зокрема від пожежі, затоплення,
протиправних дій третіх осіб, стихійного лиха. Постійно поновлювати
договір страхування так, щоб протягом строку дії договору майно
було застрахованим, і надати орендодавцю копії завірених належним чином договору страхування (договорів страхування) і платіжного доручення (платіжних доручень) про сплату страхового платежу
(страхових платежів).
8. Під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага
тому учаснику конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату
за базовий місяць оренди за інших рівних умов.
9. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати,
пов’язані з проведенням незалежної оцінки об’єкта оренди.
10. Строк дії договору оренди – 1 (один) рік. Подальше продовження строку дії договору оренди буде здійснюватися за умови
погодження з органом управління.
11. Заборона приватизації та суборенди орендованого майна.
12. Гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення
договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та осіб, яким гарантійний внесок не повертається
згідно з вимогами Порядку.
13. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після
отримання проекту договору оренди протягом 5 робочих днів особисто повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди. У
разі порушення переможцем конкурсу цього строку, сплачений ним
гарантійний внесок не повертається.
14. У разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати та перераховується до державного бюджету і балансо
утримувачу відповідно до пропорцій, визначених Методикою розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу,
затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня
1995 р. № 786.
Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою
КМУ від 31.08.11 № 906, зі змінами та враховуючи наказ Фонду «Про
затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві
для укладення договору оренди майна, що належить до державної
власності» від 15.02.13 № 201 зі змінами.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування
розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком
не менш ніж 10 % від початкової плати торгів.
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Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов
конкурсу.
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону буде проведено о 10.30
на 10-й календарний день після дня опублікування цієї інфор
мації в газеті «Відомості приватизації».
Якщо вказаний строк припадає на вихідний день, то конкурс буде
проведено на наступний після вихідного дня день о 10.30.
 ІІІ. Назва об’єкта оренди: нежитлове приміщення – части
ну холу № 56 на 1-му поверсі 5-поверхової будівлі гуртожит
ку, літ. за техпаспортом «А-5», інв. № 10300001, реєстровий
№ 01566330.1.ЦЧБЧРО004, загальною площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Целіноградська, 28, що перебуває на балансі Харківського державного університету харчування та торгівлі.
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну
оцінку, на 13.12.2018 становить 20 000,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Міністерство освіти і науки України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Учасник конкурсу має сплатити гарантійний внесок у розмірі
шести стартових орендних плат – 920,88 грн (без ПДВ) або надати
банківську гарантію (відповідно до п. 4 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна). За 3 робочих дні (до
16.00 останнього дня) до дати проведення конкурсу гарантійний
внесок має бути перерахований на рахунок 37310053001203 ДКСУ,
МФО 820172, одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській області, код ЄДРПОУ 23148337,
призначення платежу: «Сплата гарантійного внеску від учасника
конкурсу з оренди».
2. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта порівняно зі стартовою орендною
платою за базовий місяць оренди – лютий 2019 року, яка без
урахування ПДВ становить 153,48 грн, при орендній ставці 9 %,
виходячи з ринкової вартості згідно зі звітом про незалежну оцінку.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні
індекси інфляції.
3. Цільове використання об’єкта оренди: розміщення торговельного апарата, що відпускає продовольчі товари.
4. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням згідно з договором оренди.
5. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч.
протипожежних, санітарно-епідеміологічних, екологічних норм.
6. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної
плати переможець конкурсу повинен сплатити завдаток протягом
місяця з моменту підписання договору оренди в розмірі, не меншому ніж орендна плата за базовий місяць, який вноситься в рахунок
орендної плати за останній місяць оренди.
7. Протягом 10 робочих днів після укладення договору застрахувати орендоване майно на користь балансоутримувача на суму, не
меншу ніж його вартість за висновком про вартість оцінки, у порядку, визначеному законодавством, зокрема від пожежі, затоплення,
протиправних дій третіх осіб, стихійного лиха. Постійно поновлювати
договір страхування так, щоб протягом строку дії договору майно
було застрахованим, і надати орендодавцю копії завірених належним чином договору страхування (договорів страхування) і платіжного доручення (платіжних доручень) про сплату страхового платежу
(страхових платежів).
8. Під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага
тому учаснику конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату
за базовий місяць оренди за інших рівних умов.
9. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати,
пов’язані з проведенням незалежної оцінки об’єкта оренди.
10. Строк дії договору оренди – 1 (один) рік. Подальше продовження строку дії договору оренди буде здійснюватися за умови
погодження з органом управління.
11. Заборона приватизації та суборенди орендованого майна.
12. Гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення
договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та осіб, яким гарантійний внесок не повертається
згідно з вимогами Порядку.
13. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після
отримання проекту договору оренди протягом 5 робочих днів особисто повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди. У
разі порушення переможцем конкурсу цього строку, сплачений ним
гарантійний внесок не повертається.
14. У разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати та перераховується до державного бюджету і балансо
утримувачу відповідно до пропорцій, визначених Методикою розрахунку орендної плати за державне майно та пропорціі її розподілу,
затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня
1995 р. № 786.

Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою
КМУ від 31.08.11 № 906, зі змінами та враховуючи наказ Фонду «Про
затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві
для укладання договору оренди майна, що належить до державної
власності» від 15.02.13 № 201 зі змінами.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування
розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком
не менш ніж 10 % від початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов
конкурсу.
Конкурс з використанням відкритості пропонування розмі
ру орендної плати за принципом аукціону буде проведено об
11.00 на 10-й календарний день після дня опублікування цієї
інформації в газеті «Відомості приватизації».
Якщо вказаний строк припадає на вихідний день, то конкурс буде
проведено на наступний після вихідного дня день об 11.00.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд 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);
інформацію про відсутність застосування до заявника санкцій відповідно до законодавства (у довільній формі).
Матеріали від претендентів на участь у конкурсі, які розглядаються
на засіданні конкурсної комісії з метою формування списку учасників,
подаються за 3 робочих дні (до 16.00 останнього дня) до дати проведення конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону у конвертах з написом «На
конкурс – оренда» з відбитком печатки претендента (за наявності),
із зазначенням назви претендента і об’єкта оренди (адреса, площа,
назва балансоутримувача) та дати і номера газети «Відомості приватизації», в якому опублікована інформація про об’єкт оренди, за
адресою: м. Харків, майдан Театральний, 1.
У разі невідповідності поданих претендентом матеріалів та пропозицій оголошеним умовам конкурсу та інформації, зазначеній в
інформації про конкурс, учасник конкурсу не буде допущений до
подання конкурсної пропозиції щодо орендної плати. Допущені для
участі у конкурсі учасники конкурсу або їх уповноважені особи подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за базовий
місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому
засіданні конкурсної комісії за участю учасника конкурсу. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.
Ознайомитися з об’єктами оренди можна в робочі дні та години
за місцем їх розташування.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсів можна отримати у Регіональному відділенні Фонду по Харківській області (відділ
оренди) за адресою: м. Харків, майдан Театральний, 1.

підсумки
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Одеській області
про підсумки конкурсу на право укладення
договору оренди нерухомого державного
майна, що відбувся 25.03.2019
За результатами конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону на право

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

 1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації, окреме
майно – будівля клубу-їдальні літ. «А», веранда літ. «а», веранда
літ. «а2» загальною площею 116,6 м2 за адресою: Вінницька обл.,
Могилів-Подільський р-н, с. Озаринці, вул. Набережна, 39, що не
увійшла до статутного капіталу ВАТ «Могилів-Подільський кар’єр»,
код за ЄДРПОУ 05466814, та перебуває на балансі ПрАТ «МогилівПодільський кар’єр», код за ЄДРПОУ 05466814.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою приватизації шляхом викупу.
Замовник-платник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду
по Вінницькій області (67-26-08, vinnytsia@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 31.12.2018: 0,184 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за функціональним призначенням.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 3,5 тис. грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.03.2019.
 2. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації, окреме
майно – приміщення колишнього клубу загальною площею
237,6 м2 з обладнанням, що не увійшло до статутного капіталу
ВАТ «Жмеринське АТП 10570», код за ЄДРПОУ 5460901, за адресою:
23100, Вінницька обл., м. Жмеринка, вул. Асмолова, 50, що перебуває
на зберіганні ТОВ «Альба-Трікс», код за ЄДРПОУ 33553089.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами.
Замовник-платник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду
по Вінницькій області (67-26-08, vinnytsia@spfu.gov.ua).
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Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 92, а саме:
приміщення загальною площею 237,6 м2; трибуна – 1 шт.; стіл для
засідань – 1 шт.; стільці – 88 шт.; шафа книжна – 1 шт.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: –.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель
та інше майно що відповідає спеціалізації 1.7 «Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих,
що становлять культурну цінність».
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 4,0 тис. грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.03.2019.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015
№ 2075 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2018 р. за № 198/31650
(далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих
відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав
та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено
провадження практичної діяльності з оцінки майна за такими напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів: І.
«Оцінка об’єктів у матеріальній формі» (1.1 «Оцінка нерухомих речей
(нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок
та майнових прав на них», 1.7 «Оцінка рухомих речей, крім таких,
що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих, що становлять
культурну цінність») .
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації,
порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні,
зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій
зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях). Про-

укладення договору оренди нерухомого державного майна, яке обліковується на балансі Державного підприємства «Морський торговельний порт «Чорноморськ», а саме: частини відкритого складського майданчика в тилу причалу № 26 (інв. № 12707, реєстровий
№ 01125672.2.РАЯИЮК1246) загальною площею 150,0 м2 за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, с. Бурлача Балка, вул. Північна,
4/2 конкурсною комісією прийнято рішення укласти договір оренди
з Товариством з обмеженою відповідальністю «ДЬЮ – ПОРТ ГРУП»
(код ЄДРПОУ 41603124).

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Харківській області
про підсумки конкурсів на право оренди
державного майна, що відбулися 28.03.2019
1. За результатами засідання конкурсної комісії з метою формування списку учасників конкурсу на право оренди державного майна
вважати конкурс на право оренди державного майна: нежитлові приміщення – кімн. № 10, 11, 12, 13, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, коридор
площею 60,33 м2, приямок площею 3,30 м2, вхід площею 6,85 м2, які
розташовані на цокольному поверсі 2-поверхової будівлі студентської
їдальні, інв. № 1030017, загальною площею 263,38 м2 за адресою:
Харківська обл., с-ще Докучаєвське, учбове містечко ХНАУ ім. В. В.
Докучаєва, що перебуває на балансі Харківського національного
аграрного університету ім. В. В. Докучаєва, таким, що не відбувся.
2. За результатами засідання конкурсної комісії з метою формування списку учасників конкурсу на право оренди державного майна вважати конкурс на право оренди державного майна: нежитлові
приміщення – кімн. № 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, V, які розташовані
на першому поверсі (ліва сторона) 9-поверхової будівлі гуртожитку
№ 2, інв. № 101320010, реєстровий № 30036001.14.АААДДЛ746, літ.
«А-9», загальною площею 108,5 м2 за адресою: м. Харків, вул. Гвардійців Широнінців, 39, що перебуває на балансі Харківської державної
академії культури, таким, що не відбувся.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Черкаській області
про підсумки конкурсу на право оренди
державного майна, що відбувся 28.03.2019
За результатами засідання конкурсної комісії прийнято рішення про укладення Регіональним відділенням Фонду по Черкаській
області договорів оренди державного нерухомого майна: частини
приміщення площею 4,0 м2 за адресою: Автодорога Київ – Одеса
203 км + 800 м (ліворуч), с/р Родниківська, Уманський район, Черкаська область;
частини приміщення площею 4,0 м2 за адресою: вул. Лесі Українки, 21, м. Черкаси;
частини приміщення площею 1,0 м2 за адресою: вул. Василя Сергієнка, 4, м. Корсунь-Шевченківський, Черкаська обл., що обліковується на балансі Регіонального сервісного центру МВС в Черкаській
області, з Акціонерним товариством «УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНОІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по м. Києву
про підсумки конкурсу на право оренди нерухомого
державного майна, що відбувся 25.03.2019
За результатами конкурсу на право укладення договору оренди
державного нерухомого майна, яке перебуває на балансі Державного підприємства «Укрводсервіс» та знаходиться за адресою: м. Київ,
вул. Солом’янська, 1, загальною площею 160,0 м2 (на цокольному поверсі будівлі літ. «А») конкурсною комісією прийнято рішення
укласти договір оренди з єдиним учасником конкурсу, цінова пропозиція якого відповідає умовам конкурсу, – ФОП Мазурікою Оленою Альбертівною.

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

Інформація
про підсумки конкурсу на право укладення договору оренди
нерухомого військового майна, що відбувся 27.03.2019
За результатами засідання конкурсної комісії переможцем конкурсу на право укладення договору оренди нерухомого військового
майна – нежитлових приміщень (№ 1-40 першого поверху площею
35,9 м2 та № 1-89, 1-90, 1-90а, 1-91, 1-94, антресолі загальною
площею 102,6 м2) загальною площею 138,5 м2 в будівлі (літ. А) Гарнізонного будинку офіцерів (інв. № 4) військового містечка № 101,
розташованого за адресою: м. Чернівці, пл. Театральна, 6, визнано
фізичну особу – підприємця Дуткевич Тетяну Петрівну.

Департамент оцінки майна, майнових прав
та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36
позиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням
усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом; документів
щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із 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 15 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 18.04.2019 (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.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться 24.04.2019 об 11.00 у Регіональному
відділенні Фонду по Вінницькій області за адресою: 21018,
м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для довідок 67-26-08.

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

 1. Найменування об’єкта оцінки: частина навчального кор
пусу № 5 (спорткомплекс) площею 120,9 м2 за адресою: 43005,
м. Луцьк, просп. Президента Грушевського, 2б, що обліковується
на балансі Східноєвропейського національного університету імені
Лесі Українки.
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Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43005, м. Луцьк, просп. Президента Грушевського, 2б.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення
договору оренди.
Телефон (0332) 24-80-24. Телефакс (0332) 24-34-77.
Розмір земельної ділянки, усього: 0,5088 га (пропорційний площі
(частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території).
Місце розташування земельної ділянки: м. Луцьк, просп. Президента Грушевського, 2б.
Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування
спортивного комплексу.
Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування земельною ділянкою.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно
на 31.03.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,56 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно – приміщення,
частини будівель.
Особа – платник робіт з оцінки – ФОП Волянська С. В.
 2. Найменування об’єкта оцінки: приміщення частини пер
шого поверху адміністративної будівлі площею 31,4 м2 за
адресою: 45700, Волинська обл., м. Горохів, вул. Незалежності, 2,
що обліковується на балансі Головного управління статистики у Волинській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 45700, Волинська обл., м. Горохів, вул. Незалежності, 2.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження
дії договору оренди.
Телефон (0332) 24-80-24. Телефакс (0332) 24-34-77.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно
на 31.03.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,56 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно – приміщення,
частини будівель.
Особа – платник робіт з оцінки – ФОП Василюк В. В.
 3. Найменування об’єкта оцінки: частина адміністративної
будівлі «А-9» площею 19,6 м2 за адресою: 43025, Волинська обл.,
м. Луцьк, вул. Шопена, 12, що обліковується на балансі Головного
управління статистики у Волинській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43025, Волинська обл.,
м. Луцьк, вул. Шопена, 12.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення
договору оренди.
Телефон (0332) 24-80-24. Телефакс (0332) 24-34-77.
Розмір земельної ділянки, усього: 0,2887 га (пропорційний площі
(частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території).
Місце розташування земельної ділянки: м. Луцьк, вул. Шопена, 12.
Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування адміністративного приміщення.
Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування земельною ділянкою.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) станом
на 14.02.2018: 1 433 583,09 грн.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно
на 31.03.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,56 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно – приміщення,
частини будівель.
Особа – платник робіт з оцінки – ТзОВ «Континенталь».
 4. Найменування об’єкта оцінки: частина приміщення гур
тожитку № 4 площею 1,5 м2 за адресою: 43024, Волинська обл.,
м. Луцьк, вул. Соборності, 7, що обліковується на балансі Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43024, Волинська обл.,
м. Луцьк, вул. Соборності, 7.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження
дії договору оренди.
Телефон (0332) 24-80-24. Телефакс (0332) 24-34-77.
Розмір земельної ділянки, усього: 0,4021 га (пропорційний площі
(частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території).
Місце розташування земельної ділянки: м. Луцьк, вул. Соборності, 7.
Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування адміністративних та житлових будівель.
Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування землею.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно
на 31.03.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,56 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно – приміщення,
частини будівель – для розміщення банкоматів, автоматів з розливу
напоїв, інших автоматів.
Особа – платник робіт з оцінки – ФОП Борисов С. І.
 5. Найменування об’єкта оцінки: частина приміщення гур
тожитку № 3 площею 1,5 м2 за адресою: 43021, Волинська обл.,
м. Луцьк, вул. Ярощука, 30, що обліковується на балансі Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43021, Волинська обл.,
м. Луцьк, вул. Ярощука, 30.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження
дії договору оренди.
Телефон (0332) 24-80-24. Телефакс (0332) 24-34-77.
Розмір земельної ділянки, усього: 0,3555 га (пропорційний площі
(частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території).
Місце розташування земельної ділянки: м. Луцьк, вул. Ярощука, 30.
Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування адміністративних та житлових будівель.
Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування землею.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно
на 31.03.2019
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,56 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно – приміщення,
частини будівель – для розміщення банкоматів, автоматів з розливу
напоїв, інших автоматів.
Особа – платник робіт з оцінки – ФОП Борисов С. І.
 6. Найменування об’єкта оцінки: частина приміщення гур
тожитку № 2 площею 1,5 м2 за адресою: 43021, Волинська обл.,
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м. Луцьк, вул. Винниченка, 22, що обліковується на балансі Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43021, Волинська обл.,
м. Луцьк, вул. Винниченка, 22.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження
дії договору оренди.
Телефон (0332) 24-80-24. Телефакс (0332) 24-34-77.
Розмір земельної ділянки, усього: 1,3105 га (пропорційний площі
(частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території).
Місце розташування земельної ділянки: м. Луцьк, вул. Винниченка, 22.
Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування адміністративних та житлових будівель.
Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування землею.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно
на 31.03.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,56 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно – приміщення,
частини будівель – для розміщення банкоматів, автоматів з розливу
напоїв, інших автоматів.
Особа – платник робіт з оцінки – ФОП Борисов С. І.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015
№ 2075 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності
відповідно до Положення застосовується Регіональним відділенням
Фонду по Волинській області, у разі якщо вартість надання послуг
з незалежної оцінки суб’єкта оцінки менша 200 (двісті) тис. грн.
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які 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 у межах цих напрямів, що відповідають
об’єкту оцінки.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію
оцінювача стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами)
оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати конкурсну документацію,
в запечатаному конверті по кожному об’єкту оцінки окремо,
а саме:
1) конкурсну пропозицію, яка подається в запечатаному окремому
конверті та має містити пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки
з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законодавством, а також строк виконання робіт у календарних днях, який
не повинен перевищувати 5 календарних днів; 2) документи щодо
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою
інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна (додаток 3 до Положення). У разі відсутності досвіду та
(або) відсутності хоча б одного з документів, що підтверджують цей
досвід (зокрема, подані копії документів є нечитабельними), бали за
відповідними критеріями не зараховуються; 3) підтвердні документи:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за
встановленою формою (додаток 4 до Положення); інформація про
претендента (додаток 5 до Положення).
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.
Претендент не допускається до участі в конкурсі у разі недостовірності, невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання; перевищення очікуваної найбільшої ціни
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по Волинській області (43027, м. Луцьк, Київський майдан, 9).
Конкурсна комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група з опрацювання документів претендента перебувають за
адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801, телефон (0332)
24-00-57.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї
інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у Регіо
нальному відділенні Фонду по Волинській області за адресою:
м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801.
У разі, якщо дата конкурсу припадає на вихідний, святковий або
інший неробочий день, то конкурс відбудеться в перший за ним робочий день.
Конкурсну документацію потрібно подати до сектору організаційноадміністративного забезпечення Регіонального відділення Фонду по
Волинській області за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб.
807 за чотири робочих дні до опублікованої дати проведення конкурсу (включно).
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Волинській області про
оголошення конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності

 1. Найменування об’єкта оцінки: частина адміністративної
будівлі «А-9» площею 14,4 м2 за адресою: 43025, Волинська обл.,
м. Луцьк, вул. Шопена, 12, що обліковується на балансі Головного
управління статистики у Волинській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43025, Волинська обл.,
м. Луцьк, вул. Шопена, 12.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення
договору оренди.
Телефон (0332) 24-80-24. Телефакс (0332) 24-34-77.
Розмір земельної ділянки, усього: 0,2887 га (пропорційний площі
(частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території).
Місце розташування земельної ділянки: м. Луцьк, вул. Шопена, 12.
Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування адміністративного приміщення.
Правовий режим земельної ділянки: на право постійного користування земельною ділянкою.
Нормативна грошова оцінки земельної ділянки: станом на
14.02.2018: 1 433 583,09 грн.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно
на 30.04.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,56 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно – приміщення,
частини будівель.
Особа-платник робіт з оцінки – ТОВ «ВЕЖА-ДРУК».
 2. Найменування об’єкта оцінки: приміщення частини пер
шого поверху адміністративної будівлі площею 31,2 м2 за

адресою: 45700, Волинська обл., м. Горохів, вул. Незалежності, 2,
що обліковується на балансі Головного управління статистики у Волинській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 45700, Волинська обл., м. Горохів, вул. Незалежності, 2.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження
дії договору оренди.
Телефон (0332) 24-80-24. Телефакс (0332) 24-34-77.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно
на 30.04.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,56 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно – приміщення,
частини будівель.
Особа-платник робіт з оцінки – ФОП Юзвик Т. К.
 3. Найменування об’єкта оцінки: частина корпусу № 3 пло
щею 73,3 м2 за адресою: 45403, Волинська обл., м. Нововолинськ,
вул. Шахтарська, 12, що обліковується на балансі ДВНЗ «Нововолинський електромеханічний коледж».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 45403, Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Шахтарська, 12.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати у зв’язку зі зміною
складу об’єкта оренди (зменшення розміру площі).
Телефон (0332) 24-80-24. Телефакс (0332) 24-34-77.
Розмір земельної ділянки, усього: 8358,0 м2 (пропорційний площі
(частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території).
Місце розташування земельної ділянки: м. Нововолинськ,
вул. Шахтарська, 16.
Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування учбових та господарських приміщень.
Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування земельною ділянкою.
Нормативна грошова оцінки земельної ділянки: станом на
07.02.2017: 2128629,91 грн.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно
на 30.04.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,56 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно – приміщення,
частини будівель.
Особа-платник робіт з оцінки – ФОП Ковальчук П. Ф.
 4. Найменування об’єкта оцінки: цех переробки № 1 за
гальною площею 656,9 м2 за адресою: 44661, Маневицький р-н,
смт Колки, вул. Центральна, 1, що обліковується на балансі ДП «Колківське лісове господарство».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44661, Маневицький р-н,
смт Колки, вул. Центральна, 1.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення
договору оренди.
Телефон (0332) 24-80-24.
Телефакс (0332) 24-34-77.
Розмір земельної ділянки, усього: 6,3417 га (пропорційний площі
(частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території).
Місце розташування земельної ділянки: Маневицький р-н,
смт Колки, вул. Центральна, зем. діл. 1.
Цільове призначення земельної ділянки: для ведення лісового
господарства і пов’язаних з ним послуг.
Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування земельною ділянкою.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно
на 30.04.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3,76 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно – окрема будівля до 1000 м2 – виробнича, виробничо-складська нерухомість.
Особа-платник робіт з оцінки – ТОВ «Захід-Схід-Енерго+».
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015
№ 2075 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності
відповідно до Положення застосовується Регіональним відділенням
Фонду по Волинській області у разі, якщо вартість надання послуг
з незалежної оцінки суб’єкта оцінки менша 200 (двісті) тис. грн.
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які 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 у межах цих напрямів, що відповідають
об’єкту оцінки.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію
оцінювача стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами)
оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати конкурсну документацію,
в запечатаному конверті по кожному об’єкту оцінки окремо,
а саме:
1) конкурсну пропозицію, яка подається в запечатаному окремому
конверті та має містити пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки
з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законодавством, а також строк виконання робіт у календарних днях, який
не повинен перевищувати 5 календарних днів; 2) документи щодо
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою
інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна (додаток 3 до Положення). У разі відсутності досвіду та
(або) відсутності хоча б одного з документів, що підтверджують цей
досвід (зокрема, подані копії документів є нечитабельними), бали за
відповідними критеріями не зараховуються; 3) підтвердні документи:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за
встановленою формою (додаток 4 до Положення); інформація про
претендента (додаток 5 до Положення).
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.
Претендент не допускається до участі в конкурсі у разі недостовірності, невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання; перевищення очікуваної найбільшої ціни
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по Волинській області (43027, м. Луцьк, Київський майдан, 9).
Конкурсна комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група з опрацювання документів претендента знаходяться за
адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801, телефон (0332)
24-00-57.
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Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї
інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у Регіо
нальному відділенні Фонду по Волинській області за адресою:
м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801.
У разі, якщо дата конкурсу припадає на вихідний, святковий або
інший неробочий день, то конкурс відбудеться в перший за ним робочий день.
Конкурсну документацію потрібно подати до сектору організацій
но-адміністративного забезпечення Регіонального відділення Фонду по Волинській області за адресою: м. Луцьк, Київський майдан,
9, каб. 807 за чотири робочих дні до опублікованої дати проведення
конкурсу (включно).

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ
У зв’язку із реорганізацією регіональних відділень Фонду
в інформацію Регіонального відділення Фонду по Запорізькій
області про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів оренди, опубліковану в газеті «Відомості приватизації» від
03.04.2019 № 14 (1242) на стор. 21 – 22, внесено такі зміни:
замість слів: «Інформація Регіонального відділення Фонду по Запорізькій області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди. Контактні телефони: відділ
оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки
(061) 226-07-50 (66). Електронна адреса Регіонального відділення Фонду по Запорізькій області: zaporizhia@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Запо
різькій області»
слід читати: «Інформація Регіонального відділення Фонду
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській облас
тях про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди. Електронна адреса Регіонального
відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кі
ровоградській областях: dnipro@spfu.gov.ua. Телефон для
довідок (056) 744-11-51. Замовник робіт з оцінки: Регіо
нальне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій
та Кіровоградській областях»;
замість слів: «Конкурсну документацію слід подавати до відділу документального забезпечення та контролю виконавської
дисципліни Регіонального відділення Фонду по Запорізькій області (каб. 10) до 15.00 12.04.2019 (включно).
Конкурс відбудеться 18.04.2019 о 10.00 у Регіональному відділенні Фонду по Запорізькій області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. 35.»
слід читати: «Конкурсну документацію слід подавати до
відділу документального забезпечення та контролю управ
ління забезпечення реалізації повноважень у Запорізькій
області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги,
50, каб. № 10 до 15.00 12.04.2019 (включно).
Конкурс відбудеться 18.04.2019 об 11.00 у Регіональному
відділенні Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кі
ровоградській областях за адресою: 49000, м. Дніпро,
вул. Центральна, 6, кімн. 37.».

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

 1. Найменування об’єкта оцінки: частина вбудованого примі
щення площею 2,0 м2 другого поверху будівлі гуртожитку № 2,
що перебуває на балансі ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний
університет», код за ЄДРПОУ 38177113.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Слов’янськ,
вул. Університетська, б. 6.
Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою
укладення договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Донецькій області, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна
адреса: donetsk@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: ФОП Борисов С. І.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
31.03.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,63 тис.грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
приміщень для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв
та іншого подібного майна.
 2. Найменування об’єкта оцінки: частина вбудованого при
міщення площею 2,0 першого поверху будівлі гуртожитку № 3,
що перебуває на балансі Донбаської державної машинобудівної академії, код за ЄДРПОУ 02070789.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Краматорськ,
вул. Академічна, б. 74.
Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою
укладення договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Донецькій області, телефон/телефакс (057)700-03-14, електронна адреса:
donetsk@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: ФОП Борисов С. І.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
31.03.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,63 тис.грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
приміщень для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв
та іншого подібного майна.
 3. Найменування об’єкта оцінки: приміщення підвалу пло
щею 179,1 м2 будівлі, що перебуває на балансі Державної установи «Донецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони
здоров’я України», код за ЄДРПОУ 38531102.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Селидове,
вул. Берегова, буд. 123.
Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою
укладення договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Донецькій області, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна
адреса: donetsk@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: ФОП Павленко О. С.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
30.04.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,95 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
приміщень, частин будівель.
 4. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване при
міщення площею 82,3 м2 першого поверху (реєстровий номер
38177113.1.РЛФФИУ014), що перебуває на балансі Державного
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вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний
університет», код за ЄДРПОУ 38177113.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Слов’янськ,
вул. Добровольського, 1.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Донецькій області, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна
адреса: donetsk@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: ТОВ «ЛІДЕР ОСВІТИ».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
30.04.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,95 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
приміщень, частин будівель.
 5. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване при
міщення першого поверху двоповерхового навчального кор
пусу № 1 загальною площею 13,0 м2, що перебуває на балансі
індустріального інституту ДНВЗ «Донецький національний технічний
університет», код за ЄДРПОУ 05464997.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Покровськ,
пл. Шибанкова, 2.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Донецькій області, телефон/телефакс (057)700-03-14, електронна адреса:
donetsk@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: ФОП Фоміна О. М.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
31.03.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,63 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
приміщень, частин будівель.
 6. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудо
ваного приміщення вестибуля площею 2,0 м2 першого поверху
будівлі навчального корпусу, що перебуває на балансі Державного
вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний
університет», код за ЄДРПОУ 02070812.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь,
вул. Гугеля, 10.
Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою
укладення договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Донецькій області, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна
адреса: donetsk@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: ФОП Карпенко М. Ю.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
30.04.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,63 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
приміщень для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв
та іншого подібного майна.
 7. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані примі
щення загальною площею 78,4 м2 підвалу будівлі навчального
корпусу № 9, що перебуває на балансі ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», код за ЄДРПОУ 02070812.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь,
вул. Казанцева, 3а.
Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою
укладення договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Донецькій області, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна
адреса: donetsk@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: ФОП Кругляков Р. І.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
30.04.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,95 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
приміщень, частин будівель.
 8. Найм енування об’єкта оцінки: частина нежитлового
вбудованого приміщення площею 7,0 м2 коридору першого
поверху навчального корпусу, що перебуває на балансі ДВНЗ
«Приазовський державний технічний університет», код за ЄДРПОУ
02070812.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь,
вул. Гугеля, 10.
Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою
укладення договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Донецькій області, телефон/телефакс (057)700-03-14, електронна адреса:
donetsk@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: ФОП Кондратов М. С.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
30.04.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,63 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
приміщень, частин будівель.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом Фонду від 31.12.2015 №2075 (у редакції наказу
Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 20.02.2018 за № 198/31650) (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих
відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та
професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки
майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають
об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників конкурсу, передбачених
п.12 розділу ІІ Положення.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати 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 (4-й поверх). Телефон для
довідок (057) 700-03-27.
Конкурси відбудуться через 14 календарних днів після опуб
лікування цієї інформації об 11.00 в Регіональному відділенні
Фонду по Донецькій області за адресою: 61057, м. Харків, май
дан Театральний, буд. 1 (3-й поверх).
Конкурсна документація подається до відділу інформаційного
організаційно-документального забезпечення Регіонального відділення Фонду по Донецькій області (3-й поверх) не пізніше ніж
за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно). На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта
оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта
оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає
конкурсну документацію.

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

 Найменування об’єкта оцінки № 1: об’єкти газорозподіль
ної системи, власником якої є держава та які обліковуються
на балансі оператора газорозподільної системи ПАТ «Жито
миргаз».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Бердичівський, Житомирський, Коростенський, Новоград-Волинський,
Овруцький, Малинський, Чуднівський, Попільнянський райони.
Мета проведення незалежної оцінки: переоцінка для цілей бухгалтерського обліку.
Кількість об’єктів – 9876 од.: 9840 – інженерні споруди, 36 – рухоме майно (автомобілі) станом на 31.12.2011. Балансова залишкова
вартість майна – 180496,548 тис. грн станом на 31.12.2011.
Кількість об’єктів – 11216 од.: 11177 – інженерні споруди, 10 – інше
майно (речі), 29 – рухоме майно (автомобілі) станом на 31.12.2016.
Балансова залишкова вартість майна – 240350,009 тис. грн станом
на 31.12.2016.
Дата, на яку проводиться оцінка майна: 31.12.2011 та
31.12.2016.
Замовник оцінки – Регіональне відділення Фонду по Житомирській
області; інформація про платника буде вказана в договорі.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 169,0 тис. грн.
Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – споруди, зокрема, аналогічного функціонального призначення, транспортні засоби.
 Найменування об’єкта оцінки № 2: об’єкти газорозподіль
ної системи, власником якої є держава та які обліковуються
на балансі оператора газорозподільної системи ПАТ «Корос
тишівгаз».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Коростишівський район.
Мета проведення незалежної оцінки: переоцінка для цілей бухгалтерського обліку.
Кількість об’єктів – 121 од.: 10 – будівлі, 101 – інженерні споруди, 2 – рухоме майно (автомобілі); 8 – інше майно (речі) станом на
31.12.2011. Балансова залишкова вартість майна – 2755,293 тис.
грн станом на 31.12.2011.
Кількість об’єктів – 148 од.: 12 – будівлі, 134 – інженерні споруди,
2 – рухоме майно (автомобілі) станом на 31.12.2016. Балансова залишкова вартість майна – 10293,5 тис. грн станом на 31.12.2016.
Дата, на яку проводиться оцінка майна: 31.12.2011 та
31.12.2016.
Замовник оцінки – Регіональне відділення Фонду по Житомирській
області; інформація про платника буде вказана в договорі.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 30000,00 грн.
Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – будівлі та споруди, зокрема,
аналогічного функціонального призначення, транспортні засоби.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015
№ 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 січня
2016 року за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018
№ 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 лютого
2018 року за № 198/31650) (далі – Положення) (для об’єктів другого рівня складності).
До участі в конкурсі допускаються суб’єкти оціночної діяльності –
суб’єкти господарювання, які діють на підставі чинних сертифікатів
суб’єктів оціночної діяльності за відповідними напрямами оцінки
майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають
об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації,
порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні,
зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій
зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням
усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом; документів
щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності
та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання
звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки);
підтвердних документів.
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності;
інформація про претендента.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть
залучені до надання послуг з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 20 календарних днів.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з
описом документів шляхом поштового відправлення на адресу:
м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20 або до приймальні Регіонального
відділення Фонду по Житомирській області (каб. 401) за чотири
робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) до
15.00. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити найменування
об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає
конкурсну документацію.
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опу
блікування цієї інформації об 11.00 у Регіональному відді
ленні Фонду по Житомирській області за адресою: м. Жито
мир, вул. С. Ріхтера, 20 (контактний номер телефону (0412)
42- 04-18).
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ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Житомирській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки майна

 Найменування об’єкта оцінки № 1: нежитлові приміщення
площею 27,7 м2 в будівлі (літ. А-2), що перебувають на балансі
Державної установи «Житомирський обласний лабораторний центр
Міністерства охорони здоров’я України».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., смт Ружин,
вул. О. Бурди, 53.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди.
Дата оцінки: 31.03.2019.
Замовник оцінки – Регіональне відділення Фонду по Житомирській
області; платник робіт з оцінки – ФОП Бирса Л. С.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 2200,00 грн.
Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Найменування об’єкта оцінки № 2: нежитлові приміщення
площею 198,6 м2 будівлі боксів з навісом (літ. Б, Н), що перебувають на балансі Радомишльського міжрайонного управління водного господарства.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м Малин,
вул. Українських повстанців, 44.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження дії договору оренди.
Дата оцінки: 31.03.2019.
Замовник оцінки – Регіональне відділення Фонду по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ТОВ«Українсько-шведське
АТП 10943».
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 2200,00 грн.
Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Найменування об’єкта оцінки № 3: нежитлові приміщення
площею 157,9 м2 адміністративної будівлі (літ. А) та гаражі (літ.
Б) площею 213,5 м2, що перебувають на балансі Головного управління Національної поліції в Житомирській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Радомишль, вул. Присутственна, 7.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди.
Дата оцінки: 31.03.2019.
Замовник оцінки – Регіональне відділення Фонду по Житомирській
області; платник робіт з оцінки – ФОП Люшенко Д. І.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 2200,00 грн.
Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Найменування об’єкта оцінки № 4: нежитлові приміщення
площею 46,9 м2 адміністративної будівлі (літ. А), що перебувають на балансі Головного управління Національної поліції в Житомирській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Радомишль, вул. Присутственна, 7.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди.
Дата оцінки: 31.03.2019.
Замовник оцінки – Регіональне відділення Фонду по Житомирській області; платник робіт з оцінки – Благодійна організація «Фонд
родини Люшенко».
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 2000,00 грн.
Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Найменування об’єкта оцінки № 5: нежитлове приміщення
площею 8,0 м2 на першому поверсі будівлі, що перебуває на балансі Управління державної казначейської служби України в Олевському районі Житомирської області. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Житомирська обл., м. Олевськ, вул. Володимирська, 5.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження дії договору оренди.
Дата оцінки: 31.03.2019.
Замовник оцінки – Регіональне відділення Фонду по Житомирській
області; платник робіт з оцінки – ТОВ науково-впроваджувальне підприємство «Інфраструктура».
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 2200,00 грн.
Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Найменування об’єкта оцінки № 6: гаражі площею 43,0 м2,
що перебувають на балансі Державного навчального закладу «Центр
легкої промисловості та побутового обслуговування населення м.
Житомира».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Чуднівська,
102а.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди.
Дата оцінки: 31.03.2019.
Замовник оцінки – Регіональне відділення Фонду по Житомирській
області; платник робіт з оцінки – ФОП Тарасюк В. І.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 1800,00 грн.
Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Найменування об’єкта оцінки № 7: частина майданчика для
стоянки автомобілів площею 30,0 м2, що перебуває на балансі
Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Танкістів, 52.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди.
Дата оцінки: 31.03.2019.
Замовник оцінки – Регіональне відділення Фонду по Житомирській
області; платник робіт з оцінки – ФОП Малахов Д. І.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 1800,00 грн.
Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – площадки, майданчики.
 Найменування об’єкта оцінки № 8: гідротехнічна споруда
ставка площею 33,2296 га при НПР – 257 тис. м3 (шахтний во
доскид з донним випуском 0,8х0,8м) та глуха земляна гребля
довжиною по гребеню 144 м, що перебуває на балансі Житомирського міжрайонного управління водного господарства.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: на річці Літка в басейні річки
Жерев, за межами смт Лугини Лугинської селищної ради Лугинського району.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження дії договору оренди.
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Дата оцінки: 31.03.2019.
Замовник оцінки – Регіональне відділення Фонду по Житомирській
області; платник робіт з оцінки – ФОП Шадура О. С.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 7000,00 грн.
Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – гідротехнічні споруди.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015
№ 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 січня 2016
року за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2018 року
за № 198/31650) (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються суб’єкти оціночної діяльності –
суб’єкти господарювання, які діють на підставі чинних сертифікатів
суб’єктів оціночної діяльності за відповідними напрямами оцінки
майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають
об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації,
порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні,
зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій
зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням
усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом; документів
щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності
та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання
звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки);
підтвердних документів.
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності;
інформація про претендента.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть
залучені до надання послуг з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з
описом документів шляхом поштового відправлення на адресу:
м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20 або до приймальні Регіонального
відділення Фонду по Житомирській області (каб. 401) за чотири
робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) до
15.00. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити найменування
об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає
конкурсну документацію.
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опубліку
вання цієї інформації об 11.00 у Регіональному відділенні Фонду
по Житомирській області за адресою: м. Житомир, вул. С. Ріхте
ра, 20 (контактний номер телефону (0412) 42-04-18).

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
IНФОРМАЦIЯ
Регіонального відділення Фонду по Закарпатській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки майна

 1. Назва об’єкта оцінки: приміщення колиби-кафе (поз. 1-5
за планом) загальною площею 87,67 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., Міжгірський
р-н, с. Синевирська Поляна, 356в.
Балансоутримувач: Національний природний парк «Синевир».
Мета проведення незалежної оцінки: для продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Закарпатській області.
Платник робіт з оцінки: ФОП Гайсак В. А.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.03.2019.
Подібними до об’єкта оцінки є: приміщення, частини будівель нерухомості для закладів громадського харчування.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2 400 грн.
Строк виконання робіт з оцінки не має перевищувати 5 календарних днів.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого приміщення
(поз. 18 за планом) площею 6,49 м2 на першому поверсі адмінбу
динку (літ. «А») відділення «Чоп» філії УДП «УкрінтеравтосервісЗакарпаття».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с/р Соломонівська, МАПП «Тиса», буд. 2.
Балансоутримувач: Філія «Укрінтеравтосервіс – Закарпаття» Українського державного підприємства по обслуговуванню іноземних та
вітчизняних автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс».
Мета проведення незалежної оцінки: для продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Закарпатській області.
Платник робіт з оцінки: ТОВ «УКРТРАНСАГЕНТ».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.03.2019.
Подібними до об’єкта оцінки є: приміщення, частини будівель
адміністративної нерухомості.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2 400 грн.
Строк виконання робіт з оцінки не має перевищувати 5 календарних днів.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015
№ 2075 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650
(далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на
підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими
передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за
напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та 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 ІІІ 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.

Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції – пропозиції учасника конкурсу щодо вартості надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також строку їх виконання робіт (у календарних
днях), запечатаної в окремому конверті; підтвердних документів: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за
встановленою формою (додаток 4 до Положення), інформація про
претендента (додаток 5 до Положення); 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);
Місцезнаходження комісії та робочої групи: 88000, м. Ужгород,
вул. Собранецька, 60, телефон для довідок (0312) 61-38-83.
На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів 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.
Конкурсна документація претендента подається в запечатаному
конверті до служби діловодства Регіонального відділення Фонду по
Закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60 (каб. 313) до 19 квітня 2019 року 15.45 (включно).
Конкурс відбудеться 25 квітня 2019 року о 10.00 у Регіо
нальному відділенні Фонду по Закарпатській області за адре
сою: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 320.
IНФОРМАЦIЯ
Регіонального відділення Фонду по Закарпатській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки майна

 Назва об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва –
житловий будинок, що повертається за рішенням суду у дер
жавну власність.
Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., смт Воловець,
вул. Пушкіна, 9.
Балансоутримувач: відсутній.
Мета проведення незалежної оцінки: відображення вартості
об’єкта у бухгалтерському обліку.
Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): незавершене
будівництво – 1 одиниця.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів станом на 01.01.2004 – 146,550 грн.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.03.2019.
Подібними до об’єкта оцінки є об’єкти незавершеного будівництва житлової нерухомості.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 5000 грн.
Строк виконання робіт з оцінки не має перевищувати 7 календарних днів
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015
№ 2075 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650
(далі – Положення).
Замовник та платник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Закарпатській області (88000, м. Ужгород, вул. Собранецька,
60, 313).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на
підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими
передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за
напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та 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 ІІІ 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.
Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції – пропозиції учасника конкурсу щодо вартості надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також строку їх виконання робіт (у календарних
днях), запечатаної в окремому конверті; підтвердних документів: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за
встановленою формою (додаток 4 до Положення), інформація про
претендента (додаток 5 до Положення); 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).
Місцезнаходження комісії та робочої групи: 88000, м. Ужгород,
вул. Собранецька, 60, телефон для довідок (0312) 61-38-83.
На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів 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.
Конкурсна документація претендента подається в запечатаному
конверті до служби діловодства Регіонального відділення Фонду по
Закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60 (каб. 313) до 19 квітня 2019 року 15.45 (включно).
Конкурс відбудеться 25 квітня 2019 року о 10.00 у Регіо
нальному відділенні Фонду по Закарпатській області (адреса:
м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 303).

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

 1. Об’єкт незавершеного будівництва – дослідний завод
Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича
Національної академії наук України за адресою: Київська обл.,
м. Бровари, бульв. Незалежності, 34а.
Орієнтовна дата оцінки – 30.04.2019.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Київській області.
Платник – Регіональне відділення Фонду по Київській області.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для подальшої приватизації шляхом продажу на аукціоні.
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Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: об’єкти незавершеного будівництва.
Очікувана найбільша ціна: 7200 грн.
 2. Окреме майно – будівля недіючої лазні площею 98,5 м2
за адресою: Київська обл., Броварський р-н, с. Зазим’є, вул. Широка (Пролетарська), 17, яка під час приватизації не увійшла до статутного капіталу СТОВ «Нова Україна» (код за ЄДРПОУ 00448737;
припинено).
Орієнтовна дата оцінки – 30.04.2019.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Київській області.
Платник – Регіональне відділення Фонду по Київській області.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для подальшої приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: окремі будівлі,
зокрема, порівняної площі.
Очікувана найбільша ціна: 4800 грн.
Учасникам конкурсу потрібно подати до Регіонального відділення Фонду по Київській області конкурсну документацію,
яка відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015
№ 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за
№ 60/28190, в редакції, затвердженій наказом Фонду від 16.01.2018
за № 47, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.02.2018
за № 198/31650 (далі – Положення), складається з:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням
таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях),
якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу,
запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного
досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної
ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову
оцінку земельної ділянки) (додаток 3 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності
за встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента
(додаток 5 до Положення).
Вимоги до учасників конкурсу: оцінювачі повинні мати кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи), які відповідають об’єкту
оцінки, та загальний стаж професійної діяльності яких з оцінки майна
становить не менше 3 років.
Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окремо у запечатаному конверті з описом підтвердних документів та
обов’язковим зазначенням об’єкта, на який подається конкурсна
документація, що містяться в конверті, до відділу управління персоналом та проходження державної служби Регіонального відділення
Фонду по Київській області не пізніше ніж за чотири робочих дні до
оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Київ,
просп. Голосіївський, 50, кімн. 612.
Конкурс відбудеться 25.04.2019 о 10.00 у Регіональному від
діленні Фонду по Київській області за адресою: м. Київ, просп.
Голосіївський, 50, кімн. 606, телефон для довідок 200-25-29.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Київській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди

 1. Приміщення № 48 площею 30,4 м2 на 2-му поверсі бу
дівлі пасажирського термінала «F» зі швидкомонтуючих легких
конструкцій (інв. № 47570) за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт, що перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль» (код
за ЄДРПОУ 20572069).
Мета оцінки: визначення спеціальної вартості об’єкта з метою
укладення договору.
Дата оцінки: 30.04.2019.
Замовник: Регіональне відділення Фонду по Київській області.
Платник: ТОВ «Аерохендлінг».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель адміністративного призначення.
 2. Приміщення № 146 площею 14,0 м2 на 1-му поверсі бу
дівлі пасажирського термінала «F» зі швидкомонтуючих легких
конструкцій (інв. № 47570) за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт, що перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль» (код
за ЄДРПОУ 20572069).
Мета оцінки: визначення спеціальної вартості об’єкта з метою
укладення договору.
Дата оцінки: 30.04.2019.
Замовник: Регіональне відділення Фонду по Київській області.
Платник: ТОВ «Аерохендлінг».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель адміністративного призначення.
 3. Приміщення № 68 площею 13,6 м2 на 1-му поверсі бу
дівлі пасажирського термінала «F» зі швидкомонтуючих легких
конструкцій (інв. № 47570) за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт, що перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль» (код
за ЄДРПОУ 20572069).
Мета оцінки: визначення спеціальної вартості об’єкта з метою
укладення договору.
Дата оцінки: 30.04.2019.
Замовник: Регіональне відділення Фонду по Київській області.
Платник: ТОВ «Аерохендлінг».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель адміністративного призначення.
 4. Приміщення № 183 площею 6,9 м2 на 1-му поверсі бу
дівлі пасажирського термінала «F» зі швидкомонтуючих легких
конструкцій (інв. № 47570) за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт, що перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль» (код
за ЄДРПОУ 20572069).
Мета оцінки: визначення спеціальної вартості об’єкта з метою
укладення договору.
Дата оцінки: 30.04.2019.
Замовник: Регіональне відділення Фонду по Київській області.
Платник: ТОВ «Аерохендлінг».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель торгівельного призначення.
 5. Приміщення № 47 площею 30,9 м2 на 2-му поверсі бу
дівлі пасажирського термінала «F» зі швидкомонтуючих легких
конструкцій (інв. № 47570) за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт, що перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль» (код
за ЄДРПОУ 20572069).
Мета оцінки: визначення спеціальної вартості об’єкта з метою
укладення договору.
Дата оцінки: 30.04.2019.
Замовник: Регіональне відділення Фонду по Київській області.
Платник: ТОВ «Аерохендлінг».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель адміністративного призначення.
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 6. Частина приміщень № 2 площею 2,0 м2 на 1-му поверсі

пасажирського термінала «D» (інв. № 47578) та частина примі
щень № 2 площею 2,0 м2 на 1-му поверсі пасажирського тер
мінала «D» (інв. № 47578) за адресою: Київська обл., м. Бориспіль,
Аеропорт, що перебувають на балансі ДП «МА «Бориспіль» (код за
ЄДРПОУ 20572069).
Мета оцінки: визначення спеціальної вартості об’єкта з метою
укладення договору.
Дата оцінки: 30.04.2019.
Замовник: Регіональне відділення Фонду по Київській області.
Платник: ТОВ «ВЕЛМЕКС».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення,
частини будівель для розміщення банкоматів, автоматів з розливу
напоїв, інших автоматів.
 7. Майданчик загальною площею 1,2 га за адресою: Київська обл., Іванківський р-н, м. Чорнобиль, вул. Кирова, 54/1, що перебуває на балансі ДСП «Чорнобильський спецкомбінат» (код за
ЄДРПОУ 37197165).
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору.
Дата оцінки: 30.04.2019.
Замовник: Регіональне відділення Фонду по Київській області.
Платник: ТОВ «Промисловий концерн «РАДОН».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 3800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: майданчики, замощення аналогічного функціонального призначення.
 8. Частина конференц-корпусу А7/1 загальною площею
59,4 м2 за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Університетська,
31, що перебуває на балансі Університету державної фіскальної
служби України.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору.
Дата оцінки: 30.04.2019.
Замовник: Регіональне відділення Фонду по Київській області.
Платник: ТОВ «ЕДЮКЄЙШН СОЛЮШНС КАМПЕНІ».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель адміністративного призначення.
 9. Дворівневе приміщення (теплиця) загальною площею
286,3 м2 за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 28-й км, на території
оздоровчого комплексу «Сокіл», що перебуває на балансі Державного підприємства «Антонов».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою внесення змін в договір оренди з урахуванням зменшеної площі орендованого майна.
Дата оцінки: 31.03.2019.
Замовник: Регіональне відділення Фонду по Київській області.
Платник: Крупчак Володимир Ярославович.
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 4800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: споруди, зокрема,
аналогічного функціонального призначення.
 10. Нежитлове приміщення корпусу № 1 загальною площею
135,5 м2 за адресою: Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький,
просп. Червоноармійців, 2, що перебуває на балансі ДП «Виробниче
об’єднання «Київприлад».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження терміну дії договору.
Дата оцінки: 30.04.2019.
Замовник: Регіональне відділення Фонду по Київській області.
Платник: ТОВ «Костал Україна».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель виробничого призначення.
 11. Приміщення № 59 площею 15,5 м2 на 2-му поверсі бу
дівлі пасажирського термінала «F» зі швидкомонтуючих легких
конструкцій (інв. № 47570); приміщення № 184 площею 4,1 м2
на 1-му поверсі будівлі пасажирського термінала «F» зі швид
комонтуючих легких конструкцій (інв. № 47570) за адресою:
Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт, що перебувають на балансі
ДП «МА «Бориспіль».
Мета оцінки: визначення спеціальної вартості об’єкта з метою
укладення договору.
Дата оцінки: 30.04.2019.
Замовник: Регіональне відділення Фонду по Київській області.
Платник: ТОВ «Інтеравіа».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель адміністративного та торговельного призначення.
 12. Майданчик № 10 загальною площею 396,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, просп. Червоноармійців, 2, що перебуває на балансі ДП «Виробниче об’єднання
«Київприлад».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження терміну дії договору.
Дата оцінки: 30.04.2019.
Замовник: Регіональне відділення Фонду по Київській області.
Платник: ТОВ «Костал Україна».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, будівлі виробничого призначення.
Учасникам конкурсу потрібно подати до Регіонального відділення Фонду по Київській області конкурсну документацію, яка
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190,
в редакції, затвердженій наказом Фонду від 16.01.2018 за № 47,
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 20.02.2018 за
№ 198/31650 (далі – Положення), складається з:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням
таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях),
якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу,
запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного
досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної
ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову
оцінку земельної ділянки) (додаток 3 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності
за встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента
(додаток 5 до Положення).
Вимоги до учасників конкурсу: оцінювачі повинні мати кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи), які відповідають об’єкту
оцінки, та загальний стаж професійної діяльності яких з оцінки майна
становить не менше 3 років.
Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окремо у запечатаному конверті з описом підтвердних документів та
обов’язковим зазначенням об’єкта, на який подається конкурсна
документація, що містяться в конверті, до відділу управління персоналом та проходження державної служби Регіонального відділення
Фонду по Київській області не пізніше ніж за чотири робочих дні до
оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Київ,
просп. Голосіївський, 50, кімн. 612.

Конкурс відбудеться 25.04.2019 об 11.00 у Регіональному
відділенні Фонду по Київській області за адресою: м. Київ,
просп. Голосіївський, 50, кімн. 606, телефон для довідок
200-25-29.

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

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлова одноповерхова будівля
гаража загальною площею 21,5 м2 (інв. № 10101012), що перебуває на балансі Кремінської районної державної адміністрації
Луганської області.
Місцезнаходження об’єкта: 92900, Луганська обл., м. Кремінна,
вул. Банкова, 1в.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для
укладення договору оренди.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.03.2019.
Замовник: Регіональне відділення Фонду по Луганській області.
Телефон та електронна адреса замовника: (06452) 4-23-48,
lugansk@spfu.gov.ua.
Платник: Відділ освіти Кремінської районної державної адміністрації Луганської області.
Строк виконання роботи – не більше 5 календарних днів.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1800 грн.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки відповідно до додатка 2
до Положення є: адміністративна нерухомість.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
1264,9 м2 будівлі матеріального складу № 8 (інв. № 10310003),
що перебуває на балансі Управління з питань цивільного захисту Луганської обласної державної адміністрації.
Місцезнаходження об’єкта: 93641, Луганська обл., СтаничноЛуганський р-н, с. Нижня Вільхова, вул. 8 Березня, 1а.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для
укладення договору оренди.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.03.2019.
Замовник: Регіональне відділення Фонду по Луганській області.
Телефон та електронна адреса замовника: (06452) 4-23-48,
lugansk@spfu.gov.ua.
Платник: ФОП Стороженко С. А.
Строк виконання роботи – не більше 5 календарних днів.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2400 грн.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки відповідно до додатка 2
до Положення є: адміністративна нерухомість.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 (у редакції
наказу Фонду від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів СОД, якими передбачено провадження
практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів
у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1.
«Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому
числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Звіт про оцінку має бути складений державною мовою.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення 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 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 із законом, калькуляцію витрат, пов’язаних з наданням
таких послуг, та строк виконання робіт.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають бути завірені належним чином.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї
інформації о 10.00 в Регіональному відділенні Фонду по Луган
ській області за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодо
нецьк, бульв. Дружби Народів, 32а.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору інформатики, організаційно-документального забезпечення та роботи зі ЗМІ
Регіонального відділення Фонду по Луганській області не пізніше
ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно) за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк,
бульв. Дружби Народів, 32а (кімн. 313).
Телефон для довідок (06452) 4-23-48.

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

 Назва об’єкта оцінки: вольєрне господарство для розведен
ня дикого кабана довжиною 4104 пог. м.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., Дубровицький
р-н, територія Лісівської сільської ради, квартали № 46 – 47.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна.
Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77).
Платник робіт з оцінки: ГО «Мисливське господарство «Полісся».
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація
відсутня.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського
товариства: інформація відсутня.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів: інформація відсутня.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація
відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація
відсутня.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
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Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.04.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 7 000 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: споруди, зокрема, аналогічного
функціонального призначення.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення
про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду
16.01.2018 № 47, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення).
Вимоги до учасників конкурсу та перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії, викладені у розділах ІІ, ІІІ Положення.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору на проведення незалежної
оцінки.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному
конверті, на якому слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо
якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я,
по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну
документацію.
Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028,
м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Конкурс відбудеться в Регіональному відділенні Фонду по
Рівненській області о 9.00 через 14 днів після опублікування цієї
інформації за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Конкурсну документацію потрібно подавати до структурного підрозділу з діловодства Регіонального відділення Фонду по Рівненській
області за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу включно до 16.00.
Телефон для довідок 26-79-91.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ

№ Назва об’єкта оцінки, його місцезнаходження та най
з/п
менування балансоутримувача

Дата оцінки
Вид вартості
Залишкова вартість
об’єкта, грн

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

31.03.19
Ринкова

1007,77
3851,72
27807,67

3 Частина будівлі крохмального цеху площею 1364,6 м2
за адресою: вул. Заводська, 1, с. Кобиловолоки, Теребовлянський р-н, Тернопільська обл., що перебуває
на балансі Державного підприємства спиртової та
лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт»

Фізична особа –
підприємець
Кокольський
Любомир Васильович
Фізична особа –
підприємець
Мацієвський
Михайло Йосипович

30.04.19
Ринкова

2 Гідротехнічні споруди: ставу Коцюбинці № 5, а саме:
земельна дамба, інвентарний номер 135, реєстровий номер 25592421.71.ААЕЖАЖ415 (у т. ч. водонапуск), водовипускний канал, інвентарний номер
136, реєстровий номер 25592421.71.ААЕЖАЖ370;
шлюз-регулятор, інвентарний номер 137, реєстровий номер 25592421.71.ААЕЖАЖ491; рибовловлювач, інвентарний номер 138, реєстровий номер
25592421.71.ААЕЖАЖ442, розташованих в межах
с. Коцюбинці, Коцюбинської сільської ради ОТГ,
Гусятинського району Тернопільської області; ставу
Зелений кут № 3, а саме: дамба, інвентарний номер
116, реєстровий номер 25592421.71.ААЕЖАЖ404,
водовипуск, інвентарний номер 117, реєстровий
номер 25592421.71.ААЕЖАЖ374, розташованого за
межами с. Коцюбинці, Коцюбинської сільської ради
ОТГ, Гусятинського району Тернопільської області;
ставу Крогульці № 1, а саме: водовипуск, інвентарний номер 102, реєстровий номер 25592421.71.
ААЕЖАЖ377, водовипуск, інвентарний номер 103,
реєстровий номер 25592421.71.ААЕЖАЖ376; водовипуск, інвентарний номер 104, реєстровий номер
25592421.71.ААЕЖАЖ378; земельна дамба, інвентарний номер 158, реєстровий номер 25592421.71.
ААЕЖАЖ421, земельна дамба, інвентарний номер
101, реєстровий номер 25592421.71.ААЕЖАЖ422,
рибовловлювач, інвентарний номер 159А, реєстровий номер 25592421.71.ААЕЖАЖ441, розташованих
за межами с. Крогулець, Васильковецької сільської
ради ОТГ Гусятинського району Тернопільської області, що перебувають на балансі Державного підприємства «Укрриба»

31.03.19
Ринкова

Визначення вартості об’єкта з метою укладення договору оренди
1 Частина приміщень будівлі «Дільниці пресматеріалу»
виробничої бази монастиря Бернардинів площею
70,4 м2 за адресою: вул. Незалежності, 8, м. Збараж,
Тернопільська обл., що перебуває на балансі Національного заповідника «Замки Тернопілля»

Товариство з
обмеженою
відповідальністю «Виробниче об’єднання
«ПРОТЕКС ГРУП»

Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Тернопільській області.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 (у
редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650) (далі – Положення), та з урахуванням умов цієї інформації.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за
напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією
1.1 в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації,
порядку її складання, оформлення та подання містяться у 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.
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності
за встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмова згода
керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл
на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (за потреби); інформація про претендента
(додаток 5 до Положення).
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності не менше
3 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухо-
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мості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них),
та наявність особистого досвіду у виконанні робіт з оцінки кожного
оцінювача, який буде залучений до виконання робіт з оцінки подібного майна, що підтверджується відповідними документами:
копією договору (копіями договорів) про надання послуг з оцінки
разом з копією акта приймання-передавання робіт з оцінки, копією висновку про вартість об’єкта оцінки, оригіналом або копією
рецензії, складеної рецензентом, що працює в органі приватизації, або оригіналом чи копією рецензії, складеної експертною
радою саморегулівної організації оцінювачів, завірених печаткою
претендента.
Очікувана найбільша ціна надання послуг, що буде розглядатися
конкурсною комісією під час обрання переможця з оцінки об’єктів
№ 1, 3, – 2100,00 грн; об’єкта № 2 – 10000,00 грн. У своїх конкурсних
пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну
вартість робіт з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються
претендентом згідно із законодавством.
Строк виконання робіт з оцінки об’єктів № 1, 2, 3 не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки № 1, 3 є нерухоме майно –
окремі будівлі, приміщення, частини будівель виробничої, виробничоскладської та складської нерухомості; подібними до об’єкта оцінки
№ 2 – нерухоме майно – нерухоме майно – інженерні споруди (гідротехнічні споруди, дамби).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по
кожному об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів,
що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності» та дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у Регіон альному відділенні Фонду
по Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Тан
цорова, 11 (2-й поверх, зал засідань) о 10.00 через 14 днів
після дати опублікування цієї інформації. Телефон для довідок
(0352) 25-04-87.
Документи на участь в конкурсі подаються до Регіонального відділення Фонду по Тернопільській області за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 604 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: Регіо
нальне відділення Фонду по Тернопільській області за адресою:
м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11. Телефон для довідок (0352) 25-04-87.
Електронна адреса замовника конкурсу: ternopil@spfu.gov.ua.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, АРК
та м. СЕВАСТОПОЛЬ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду в Херсонській області,
АРК та м. Севастополі про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення оцінки державного майна
1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди.
 1.1. Об’єкт: мостіння біля радіовежі загальною площею
6,24 м2 та частина радіовежі загальною площею 2,5 м2, що перебувають на балансі Одеського регіонального структурного підрозділу Державного підприємства обслуговування повітряного руху
України, за адресою: Херсонська обл., м. Берислав, вул. Ленін
градська, 5.
Платник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтернаціо
нальні телекомунікації».
Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними до об’єкта оцінки: конструктивні частини будівель та споруд для
розміщення передавальних пристроїв.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки: 2,6 тис. грн.
 1.2. Об’єкт: вбудовані нежитлові приміщення загальною
площею 90,1 м2 на першому поверсі дев’ятиповерхової будів
лі, що перебуває на балансі Територіального управління Державної
судової адміністрації України в Херсонській області, за адресою:
м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29.
Платник: Фізична особа – підприємець Воробйов Василь Сергійович.
Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними
до об’єкта оцінки: приміщення, частини будівель для закладів громадського харчування.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки: 2,2 тис. грн.
2. Мета проведення незалежної оцінки вищезазначених об’єктів –
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при
укладенні договору оренди.
 2.1. Об’єкт: майданчик для розміщення металобрухту за
гальною площею 2801,5 м2 та майданчик для сипучих вантажів
загальною площею 4488,0 м2, що перебувають на балансі Державного підприємства «Скадовський морський торговельний порт», за
адресою: Херсонська обл., м. Скадовськ, вул. Мангубінська, 2.
Платник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Софія –
1 Плюс».
Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними
до об’єкта оцінки: споруди виробничо-складського призначення.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки: 2,6 тис. грн.
 2.2. Об’єкт: адміністративна будівля загальною площею
225,7 м2, що перебуває на балансі Державного підприємства «Скадовський морський торговельний порт», за адресою: Херсонська
обл., м. Скадовськ, вул. Мангубінська, 17.
Платник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Софія –
1 Плюс».
Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними
до об’єкта оцінки: окремі будівлі адміністративного призначення.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки: 3,0 тис. грн.
 2.3. Об’єкт: будівля насосної станції літ. «І» загальною
площею 37,7 м2 та вантажний причал № 3 загальною площею
1725,0 м2, що перебувають на балансі Скадовської філії Державного
підприємства «Адміністрація морських портів України» (Адміністрація Скадовського морського порту), за адресою: Херсонська обл.,
Каланчацький р-н, с. Хорли, вул. Набережна, 2.
Платник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Софія –
1 Плюс».
Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними
до об’єкта оцінки: окремі будівлі та споруди виробничо-складського
призначення.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки: 3,5 тис. грн.
 2.4. Об’єкт: група інвентарних об’єктів: склад літ. А загальною
площею 144,5 м2 з навісом літ. «В» загальною площею 287,6 м2;
склад літ. Б загальною площею 142,0 м2 з навісом літ. Г загаль
ною площею 18,0 м2, що перебувають на балансі Державного підприємства «Скадовське досвідне лісомисливське господарство», за
адресою: Херсонська обл., м. Скадовськ, вул. Горького, 7.
Платник: Фізична особа – підприємець Єванкова Ірина Іванівна.
Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними до об’єкта оцінки: комплекс будівель і споруд складського призначення.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки: 4,4 тис. грн.
 2.5. Об’єкт: частина вбудованих нежитлових приміщень
загальною площею 754,8 м2 (на 1-му поверсі – 150,1 м2, на
2-му поверсі – 166,1 м2, на 3-му поверсі – 438,6 м2) у будівлі

навчального корпусу, що перебуває на балансі Херсонського національного технічного університету, за адресою: Херсонська обл.,
м. Генічеськ, вул. Центральна, 196.
Платник: Громадська організація «Спадщина Криму».
Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними
до об’єкта оцінки: приміщення, частини будівель адміністративного
призначення.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки: 3,5 тис. грн.
Запланована дата оцінки зазначених об’єктів: 31.03.2019.
Замовник послуг з оцінки зазначених об’єктів: Регіональне відділення Фонду в Херсонській області, АРК та м. Севастополі.
Для участі в конкурсі претенденти подають конкурсну документацію відповідно до наказу Фонду від 31.12.2015 № 2075
«Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
15.01.2015 за № 60/28190 (в редакції наказу Фонду від 16.01.2018
№ 47), в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 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 Регіон альному відділенні Фонду
в Херсонській області, АРК та м. Севастополі за адресою:
м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн. 225 о 14.00 через 18
днів після опублікування цієї інформації, телефон для довідок
(0552) 22-44-44.

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Хмельницькій області
про проведення конкурсів з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені з метою надання
послуг з оцінки майна

 Назва об’єкта оцінки № 1: приміщення загальною площею
66,5 м2 (у т. ч. площа загального користування – 1,4 м2) на пер
шому поверсі адміністративної будівлі.
Балансоутримувач – Головне управління статистики у Хмельницькій області.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Булаєнка, 6а, м. Красилів, Хмельницька обл.
Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору
оренди.
Телефон та електронн а адреса замовника конкурсу: (0382)
79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua.
Дата оцінки – 31.03.2019.
Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів.
Замовник робіт з оцінки – Регіонального відділення Фонду по
Хмельницькій області.
Особа-платник робіт з оцінки – ФОП Кобильчук Олександр Сергійович.
Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є приміщення, частини будівель (адміністративна нерухомість).
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2,3 тис. грн.
 Назва об’єкта оцінки № 2: приміщення загальною площею
20,7 м2 (у т. ч. площа загального користування – 5,2 м2) на дру
гому поверсі адміністративної будівлі.
Балансоутримувач – Головне управління статистики у Хмельницькій області.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Л. Українки, 154, м. Полонне,
Хмельницька обл.
Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору
оренди.
Телефон та електронн а адреса замовника конкурсу: (0382)
79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua.
Дата оцінки – 31.03.2019.
Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів.
Замовник робіт з оцінки – Регіонального відділення Фонду по
Хмельницькій області.
Особа-платник робіт з оцінки – Приватне акціонерне товариство
«Українська пожежно-страхова компанія».
Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є приміщення, частини будівель (адміністративна нерухомість).
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2,4 тис. грн.
 Назва об’єкта оцінки № 3: частина приміщення площею
1,5 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі.
Балансоутримувач – Управління Державної казначейської служби
України у Теофіпольському районі Хмельницької області.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Небесної Сотні, 42, смт Теофіполь, Хмельницька обл.
Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору
оренди.
Телефон та електронна адреса замовника: (0382) 79-56-16;
khmelnytskyi@spfu.gov.ua.
Дата оцінки – 31.03.2019.
Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів.
Замовник робіт з оцінки – Регіонального відділення Фонду по
Хмельницькій області.
Особа-платник робіт з оцінки – АТ КБ «Приватбанк».
Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є
частини будівель (розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв, інших автоматів).
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2,4 тис. грн.
 Назва об’єкта оцінки № 4: приміщення загальною площею
26,58 м2 (у т. ч. площа загального користування – 4,08 м2) на
другому поверсі адміністративної будівлі.
Балансоутримувач – Головне управління статистики у Хмельницькій області.

№ 15 (1243)

15

відомості
приватизації

Місцезнаходження об’єкта: вул. Булаєнка, 6а, м. Красилів, Хмельницька обл.
Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору
оренди.
Телефон та електронн а адреса замовника конкурсу: (0382)
79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua.
Дата оцінки – 31.03.2019.
Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів.
Замовник робіт з оцінки – Регіонального відділення Фонду по
Хмельницькій області.
Особа-платник робіт з оцінки – Адвокат Шибінський Віктор Федорович.
Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є приміщення, частини будівель (адміністративна нерухомість).
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2,3 тис. грн.
 Назва об’єкта оцінки № 5: приміщення гаража площею
56,1 м2.
Балансоутримувач – Регіональний офіс водних ресурсів у Хмельницькій області.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Ю. Сіцінського, 26а, м. Хмельницький.
Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору
оренди.
Телефон та електронн а адреса замовника конкурсу: (0382)
79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua.
Дата оцінки – 31.03.2019.
Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів.
Замовник робіт з оцінки – Регіонального відділення Фонду по
Хмельницькій області.
Особа-платник робіт з оцінки – ФОП Мацібора Анатолій Васильович.
Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є приміщення, частини будівель (виробнича-складська нерухомість).
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2,0 тис. грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015
№ 2075 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів СОД, якими передбачено провадження
практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів
у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1
«Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у т. ч.
земельних ділянок, та майнових прав на них».
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати 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 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, калькуляцію витрат, пов’язаних з наданням
таких послуг, а також строк виконання робіт.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: каб. № 10,
вул. Соборна, 75, м. Хмельницький, 29013. Телефони для довідок:
(0382) 72-09-45 (приймальня), 79-56-16.
Конкурсна документація подається до сектору управління персоналом, організаційно-документального, інформаційного забезпечення та роботи зі ЗМІ Регіонального відділення Фонду по Хмельницькій області (каб. № 1) за чотири робочих дні до оголошеної дати
проведення конкурсів (включно).
Конкурси відбудуться через 14 днів після опублікування ін
формації о 10-й годині в Регіональному відділенні Фонду по
Хмельницькій області за адресою: вул. Соборна, 75, м. Хмель
ницький, 29013.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Черкаській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки
1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Черкаській області.
 1.1. Назва об’єкта оцінки: приміщення першого поверху чо
тириповерхової адмінбудівлі площею 29,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне
підприємство «Черкаський державний науково-дослідний інститут
техніко-економічної інформації в хімічній промисловості».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси.
Платник робіт з оцінки: ДП «Логос С.В.».
Дата оцінки: 31.03.2019.
 1.2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення
на першому поверсі гуртожитку № 3 площею 51,9 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський
державний технологічний університет.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Смілянська, 97/1, м. Черкаси.
Платник робіт з оцінки: Черкаська міська централізована бібліотечна система.
Дата оцінки: 31.03.2019.
1.3. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення їдальні (літ.
В-1,в) (№ 2, № 12) площею 63,0 м2 та приміщення спільного
користування площею 5,6 м2, загальною площею 68,6 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління Національної поліції в Черкаській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Смілянська, 57, м. Черкаси.
Платник робіт з оцінки: ФОП Стеценко Н. В.
Дата оцінки: 30.04.2019.
2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження дого
вору оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: Регіонального відділення Фонду по Черкаській області.
 2.1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень цо
кольного поверху чотириповерхової будівлі площею 54,51 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаська філія
інституту «Укрдіпросад».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Смілянська,120/1, м. Черкаси.
Платник робіт з оцінки: ПП «ТВКФ «ТЕХПРОМ».
Дата оцінки: 31.03.2019.
 2.2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення
на першому поверсі чотириповерхової адміністративної будівлі
площею 162,41 м2.
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Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаська філія
інституту «Укрдіпросад».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Смілянська,120/1, м. Черкаси.
Платник робіт з оцінки: ТОВ «Виробничо-комерційна фірма
«ЕНЕЙ».
Дата оцінки: 31.03.2019.
 2.3. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення на першому
поверсі гуртожитку площею 32,3 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний навчальний заклад «Канівське вище професійне училище».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Енергетиків, 135, м. Канів, Черкаська обл.
Платник робіт з оцінки: ФОП Бойко В. М.
Дата оцінки: 31.03.2019.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075
(у редакції наказу Фонду державного майна України від 16.01.2018
№ 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за
№ 198/31650 (далі – Положення).
Для участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної
діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими
передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна у
межах напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також відповідають вимогам до учасників конкурсу, передбачених пунктом 12 розділу ІІ Положення.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію
оцінювача стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами)
оцінювача згідно з Законом України «Про оцінку майна, майнових
прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати до регіон ального відділення конкурсну документацію в запечатаному конверті (на
конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого
буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності
та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію)
по кожному об’єкту оцінки окремо, відповідно до Положення,
яка складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій
зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо
його не було визначено в інформації про оголошення конкурсу. Пропозиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням
усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом; документів
щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності
та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання
звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 3 до Положення); підтвердних документів, а саме: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за
встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмова згода
керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл
на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею і залучається претендентом (за потреби); інформація про претендента
(додаток 5 до Положення).
Враховуючи вимоги листа Фонду від 17.04.2018 № 10-59-7687
«Щодо формування показників очікуваної найбільшої ціни надання
послуг з оцінки об’єктів оцінки у І кварталі 2018 року» та згідно з пунктом 5,7 розділу ІІI Положення про конкурсний відбір СОД комісією
не будуть розглядатися конкурсні пропозиції, що перевищують ціни
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки за групами об’єктів: об’єкт
нерухомого майна, зокрема, декілька об’єктів нерухомого майна,
що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики,
технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв), – 3000 грн.
Для визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки, будуть використовуватись ознаки подібності, наведені в додатку 2 до Положення.
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній
одиниці виміру – календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті
(розмір конверта не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки
до Регіонального відділення Фонду по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000. Email: cherkasy@
spfu.gov.ua.
Останній день подання заяв – 18 квітня 2019 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 24 квітня 2019 року об 11.00 в Регіо
нальному відділенні Фонду по Черкаській області за адресою:
бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000, тел. 37-29-71.

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Чернівецькій області
про оголошення конкурсів з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені для надання
послуг з оцінки майна

 Найменування об’єкта оцінки № 1: приміщення підвалу ад
міністративної будівлі (літ. А) загальною площею 137,3 м2,
що перебуває на балансі Головного управління статистики у Чернівецькій області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого
оцінюється: 58018, м. Чернівці, вул. Головна, 249а.
Мета проведення незалежної оцінки: передача в оренду.
Телефон замовника конкурсу (0372) 55-42-35. 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 од.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів: 5004,58 грн станом на 28.02.2019.
Розмір земельної ділянки, усього: 0,1894 га.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): м. Чернівці,
вул. Головна, 249а.
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, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
28.02.2019.
 Найменування об’єкта оцінки № 2: частина вбудованого при
міщення (1-36) площею 4,4 м2 першого поверху адміністратив
ної будівлі (літ. А), що перебуває на балансі Державної фіскальної
служби України (в оперативному управлінні (користуванні) Головного
управління ДФС у Чернівецькій області.

Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого
оцінюється: 58013, м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 200а.
Мета проведення незалежної оцінки: передача в оренду.
Телефон замовника конкурсу (0372) 55-42-35. 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 од.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів: 2283,06 грн станом на 28.02.2019.
Розмір земельної ділянки, усього: 0,8848 га.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): м. Чернівці,
вул. Героїв Майдану, 200а.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): для будівництва
та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого
самоврядування (вид використання земельної ділянки – для обслуговування адміністративного будинку).
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): право постійного
користування.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
28.02.2019.
 Найменування об’єкта оцінки № 3: частина даху будівлі гур
тожитку (літ. А) загальною площею 36,0 м2, що перебуває на балансі Вищого професійного училища № 3 м. Чернівці.
Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого
оцінюється: 58001, м. Чернівці, вул. Небесної Сотні, 2г.
Мета проведення незалежної оцінки: передача в оренду.
Телефон замовника конкурсу (0372) 55-42-35. 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 од.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів: 0,0 грн станом на 28.02.2019.
Розмір земельної ділянки, усього: 0,1495 га.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): м. Чернівці,
вул. Небесної Сотні, 2г.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): для обслуговування будівлі гуртожитку.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): право постійного
користування.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
28.02.2019.
Конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 (в
редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47).
Замовником робіт для надання послуг з оцінки вищезазначеного
майна виступатиме Регіональне відділення Фонду по Чернівецькій
області.
Платниками робіт для надання послуг з оцінки майна виступатимуть: по об’єкту оцінки № 1 – юридична особа – ТОВ «ПАРІМПЕКС»; по об’єкту оцінки № 2 – фізична особа – підприємець Пліш
Михайло Лук’янович; по об’єкту оцінки № 3 – юридична особа –
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 напрямом 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
Фонду від 10.06.2013 № 796 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 13.08.2013 за № 637/23469.
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 строк
виконання робіт.
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки є нерухоме майно (земельні поліпшення), а саме: до об’єкта оцінки № 1 – приміщення
та частини будівель за функціональним призначенням – виробнича, виробничо-складська та складська нерухомість; до об’єкта
оцінки № 2 – приміщення та частини будівель за функціональним
призначенням – адміністративна, торговельно-адміністративна та
торговельна нерухомість; до об’єкта оцінки № 3 – конструктивні
частини будівель, що призначені для розміщення передавальних
пристроїв.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці,
21а або безпосередньо до каб. № 5 Регіонального відділення Фонду
по Чернівецькій області за чотири робочих 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 через 14 календарних днів з дня пу
блікації інформації про оголошення конкурсів о 10.00 у Регіо
нальному відділенні Фонду по Чернівецькій області за адресою:
м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а.
Телефон для довідок (0372) 55-44-84.

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

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею
140,8 м2 одноповерхової адміністративної будівлі.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 1.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державна установа «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я
України».
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Платник робіт з оцінки: ТОВ «Фармацевтична фірма «Акбофарм».
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2300,00 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: приміщення адміністративного, торговельноадміністративного, торговельного призначення та приміщення закладів громадського харчування.
Дата оцінки: 30.04.2019.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
6,36 м2 на першому поверсі адміністративно-господарської
будівлі гуртожитку.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Прилуцький
професійний ліцей Чернігівської області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Прилуки, вул. Пушкіна, 73.
Платник робіт з оцінки: ФОП Чорноморець В. І.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2300,00 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: приміщення адміністративного, торговельноадміністративного, торговельного призначення та приміщення закладів громадського харчування.
Дата оцінки: 30.04.2019.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по Чернігівській області (14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43).
Телефон замовника конкурсу (0462) 67-28-18.
Електронна адреса замовника конкурсу: ocenka_74@spfu.gov.ua.
Мета проведення оцінки: визначення відновної вартості для цілей оренди.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015
№ 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190, в редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47 (далі –
Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів,
що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників конкурсу, 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 ІІ розділі Положення та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про
претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Строк виконання робіт не може перевищувати 5 календарних днів
від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна.
Конкурси відбудуться у Регіональному відділенні Фонду по
Чернігівській області о 15.00 через 14 днів після опублікування
цієї інформації за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43.
Конкурсна документація подається до загального відділу Регіо
нального відділення Фонду по Чернігівській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 320, тел. для довідок
(0462) 67-28-18.

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

 1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
№
з/п

Назва об’єкта
оцінки

1 Нежитлове приміщення

Площа, м2

Адреса
об’єкта
оцінки

Балансо
утримувач

Платник робіт з оцінки
об’єкта

51,3 м. Київ, пл. ДП «Сервісно- ФОП ЧерЛьвівська, видавничий
ній О. С.
8а
центр»

Орієнтовна
дата оцінки
Очікувана найбільша ціна
надання послуг
з оцінки/грн
31.03.19
5000

Продовження таблиці

№
з/п

2

3

4

5

6
7
8

Орієнтовна
дата оцінки
Адреса
Платник роНазва об’єкта
ПлоБалансо
об’єкта
біт з оцінки Очікувана найоцінки
ща, м2
утримувач
більша ціна
оцінки
об’єкта
надання послуг
з оцінки/грн
Частина нежитло- 2,0 м. Київ,
ДНЗ «Київське ФОП Очере31.03.19
вого приміщення
вул. Басті- регіональне
тян Т. Л.
3500
онна, 9
вище професійне училище
будівництва»
Частина нежитло- 202,28 м. Київ,
ДП «УКРІНГО «Всеу31.03.19
вого приміщення
вул. Фло- ВЕСТБУД»
країнське
5500
ренції, 1/11
фізкультурноспортивне
товариство
«Колос»
Нежитлове при82,0 м. Київ,
НТУУ «КиТОВ «ПІКО30.04.19
міщення
вул. Борївський поГРУП»
5500
щагівська, літехнічний
144
інститут ім. І.
Сікорського»
Нерухоме майно, 390,7 м. Київ,
ДП «УкраїнТОВ «Свєт30.04.2019
а саме: при(у т. ч. вул. Пше- ський інститут принт»
8000
міщення вироб- 361,1; нична, 8а інженерноничого цеху (літ. 19,6;
технічних роз«Ж»), приміщення 10,0)
відувань для
ГСМ (літ. «Д»),
будівництва»
приміщення ШРП
(літ. «Е»)
Нежитлове при157,7 м. Київ,
УДП «Укрінтер ТОВ «МТК
30.04.19
міщення
просп. На- автосервіс»
«Логістик Енд
6000
уки, 57
Ойл»
Частина нежитло- 2,0 м. Київ,
Міністерство АТ «Райф30.04.19
вого приміщення
пров. Риль- юстиції України файзен Банк
4000
ський, 10
Аваль»
Нежитлове при- 216,0 м. Київ,
Київський про- ФОП Брухо30.04.19
міщення
вул. Маши- фесійний ліцей вецький О. В.
6000
ністівська, транспорту
1б

 2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
№
з/п

Назва
об’єкта
оцінки

Площа, м2

Адреса об’єкта
оцінки

1 Нежитлові
приміщення

255,0 м. Київ, просп.
Науки, 57

2 Нежитлове
приміщення

46,0 м. Київ, вул. Не
мировича-Дан
ченка, 2

3 Частина нежитлового
приміщення

3,0

м. Київ, вул. Металістів, 5, гуртожиток № 15

4 Частина нежитлового
приміщення

3,0

м. Київ, вул. Виборзька, 3, гуртожиток № 16

5 Частина нежитлового
приміщення

3,7

м. Київ, вул. Борщагівська, 144,
гуртожиток № 20

6 Частина нежитлового
приміщення
7 Частина нежитлового
приміщення
8 Нежитлові
приміщення

2,0

м. Київ, просп.
Валерія Лобановського, 51
2,0 м. Київ,
вул. І. Клименка, 5/2
86,4 м. Київ, вул. Політехнічна, 39,
корпус № 19

9 Нежитлове
приміщення

28,0 м. Київ, вул. Політехнічна, 37,
корпус № 20

Орієнтовна
дата оцінки
Платник роБалансо
біт з оцінки Очікувана найутримувач
більша ціна
об’єкта
надання послуг
з оцінки/грн
УДП «Укрінтерав- ТОВ «СОФ30.04.19
тосервіс»
ІНВЕСТ
6000
СЕРВІС»
Київський націо- ФОП Лип28.02.19
нальний універ- ський Т. М.
4500
ситет технологій
та дизайну
НТУУ «Київський ТОВ «МПС
28.02.19
політехнічний
«Постірай3500
інститут ім. І. Сі- Ка!»
корського»
НТУУ «Київський ТОВ «МПС
28.02.19
політехнічний
«Постірай3500
інститут ім. І. Сі- Ка!»
корського»
НТУУ «Київський ТОВ «МПС
28.02.19
політехнічний
«Постірай3500
інститут ім. І. Сі- Ка!»
корського»
ДП «НДІБВ»
АТ «УКРСОЦ28.02.19
БАНК»
4000
ДП «НДІБК»

АТ «УКРСОЦБАНК»

28.02.19
4000

НТУУ «Київський
політехнічний
інститут ім.
І. Сікорського»

ТОВ «ПЗО
«Лондонська школа
англійської
мови»
ФОП Рева
В. О.

31.03.19
5000

НТУУ «Київський
політехнічний інститут
ім. І. Сікорського»

28.02.19
4000

Продовження таблиці

№
з/п

Назва
об’єкта
оцінки

Площа, м2

Адреса об’єкта
оцінки

Балансо
утримувач

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

10 Частина даху 14,0 м. Київ,
та технічного (у т. ч. вул. Є. Коноваль
поверху
4,0 та ця (Щорса), 36
10,0)

Київський націо- ПрАТ «Київнальний універ- стар»
ситет культури і
мистецтв

28.02.19

11 Нежитлове
приміщення – об’єкт
культурної
спадщини

34,0 м. Київ, просп.
Перемоги, 37,
корпус № 1

НТУУ «Київський
політехнічний
інститут ім. І. Сікорського»

30.04.19

12 Частина нежитлового
приміщення
Західного тунелю з
боку Центрального
вокзалу

51,0 м. Київ, пл. Вокзальна, 1

Відокремлений ТОВ «ПАРІпідрозділ вокзал ТЕТ ІКО»
станції КиївПасажирський

28.02.19

13 Нежитлові
приміщення

27,6 м. Київ, вул. Велика Васильківська, 69

ДП «УкрДАГП»

31.03.19

4500

ПВНЗ «Міжнародний
університет
фінансів»

5000

5000

ДНВП «КАРТОГРАФІЯ»

4500

Конкурси відбудуться 24 квітня 2019 року о 15.00 в Регіо
нальному відділенні Фонду по м. Києву за адресою: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г.
Документи приймаються до 12.30 18 квітня 2019 року за адресою:
м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108.
Строк виконання робіт – до 5 календарних днів.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсна документація претендента подається в запечатаному
конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті,
на кожний об’єкт оцінки окремо. Претенденти, які подали документи
на конкурсний відбір СОД в одному конверті на всі об’єкти, до участі
в конкурсному відборі допущені не будуть.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, який відбудеться 24 квітня 2019 року»,
а також зазначити назву об’єкта оцінки та найменування суб’єкта
оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015
№ 2075 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650
(далі – Положення).
До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на
підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими
передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною спеціалізацією в
межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсу) передбачені пунктом 12 розділу ІІ Положення. Вимоги до 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 – Регіональне відділення Фонду по
м. Києву.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – окремо розташована
будівля, нежитлові приміщення, частини приміщень є: нерухоме
майно, ознаки подібності якого наведені у пункті 4 додатка 2 до Положення.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – частина даху та технічного поверху є: нерухоме майно для встановлення антенно-фідерних
пристроїв мобільних операторів та рекламних носіїв.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлове приміщення –
об’єкт культурної спадщини є: окремі будівлі, приміщення, частини
будівель, які становлять культурну цінність.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, телефон для довідок 281-00-32.

підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені для проведення незалежної оцінки майна
об’єктів оренди, що відбулися 21.02.2019
Переможцями конкурсів визнано:
1) юридичну особу – Товарну біржу «Полтавська регіональна біржа нерухомості» на проведення оцінки державного майна: хімічного
посуду з платини (платинові чашки) – 2 шт. за адресою: вул. м. Бірюзова, 96, оф. 294, м. Полтава, що обліковується на балансі ВАТ
«Полтавський завод газорозрядних ламп». Мета оцінки – визначення
ліквідаційної вартості. Вартість виконаних робіт – 1190,00 грн,строк
виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
2) юридичну особу – Приватне підприємство «Експертсервіс Україна» на проведення оцінки державного майна: кімнати першого поверху спального корпусу № 2 площею 15,2 м2 за адресою: вул. Харківка,
64, м. Миргород, Полтавська обл., що обліковується на балансі Спеціалізованого Миргородського санаторію «Слава». Мета оцінки – укладення договору оренди. Вартість виконаних робіт –1884,00 грн,строк
виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
3) юридичну особу – Приватне підприємство «Нерухомість» на
проведення оцінки державного майна: частини нежитлового приміщення лабораторного корпусу площею 43,6 м2 за адресою: вул. Кременчуцька, 6, с. Розсошенці, Полтавський р-н, Полтавська обл.,
що обліковується на балансі Полтавської експедиції по геофізичним
дослідженням. Мета оцінки – укладення договору оренди. Вартість
виконаних робіт – 1500,00 грн,строк виконання робіт по об’єкту –
5 календарних днів;
4) фізичну особу – підприємця Старікова О. В. на проведення
оцінки державного майна: частини нежитлового приміщення площею 4,0 м2 за адресою: вул. Центральна, 35, смт Чорнухи, Полтавська обл., що обліковується на балансі УДКСУ у Чорнухинському
районі. Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість
виконаних робіт – 1573,00 грн,строк виконання робіт по об’єкту –
5 календарних днів;
5) юридичну особу – Приватне підприємство «Науковоконсультаційний Експоцентр» на проведення оцінки державного майна: складського приміщення площею 154,0 м2 за адресою: вул. Червонопартизанська, 7, м. Решетилівка, Полтавська обл., що обліковується на балансі Управління з питань цивільного захисту Полтавської
обласної державної адміністрації. Мета оцінки – укладення договору
оренди. Вартість виконаних робіт – 1590,00 грн,строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів.

10 квітня 2019 року

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, від 21.02.2019
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової або
спеціальної вартості з метою укладення договору оренди або з метою продовження договору оренди.
№
з/п

2 680

2 Частина нежитлового приміщення територіального сервісного центру № 3241 загальною площею
9,3 м2 за адресою: Київська обл., м. Баришівка,
вул. Польова, 5, що перебуває на балансі
Регіонального сервісного центру МВС
в Київській області

ТОВ
2 500
«ТРИБЬЮТКОНСАЛТИНГ»

3 Частина нежитлового приміщення територіального сервісного центру № 3249 загальною площею
5,7 м2 за адресою: Київська обл., Ставищенський
р-н, с. Винарівка, вул. Лісова, 39, що перебуває
на балансі Регіонального сервісного центру МВС в
Київській області

ТОВ «ЕКСПЕРТ – ІНЖИНІРІНГ
СЕРВІС»

Назва об’єктів

ТОВ «Центр
3 020
незалежної
оцінки власності ЕВЕРЕСТ»

3

ТОВ «ЕКСПЕРТ – ІНЖИНІРІНГ
СЕРВІС»

2 450

5

5

7 Частина приміщення № 1 (інв. № АРС-53103005635/2) в будівлі адміністративно-побутового
корпусу з автоматизованою системою управління
загальною площею 3,0 м2 за адресою: Київська обл.,
м. Славутич, просп. Ентузіастів, 7, що обліковується на балансі ВП «Атомремонтсервіс» ДП «НАЕК
«Енергоатом»

2 490

2

3

8 Частина приміщення № 311 на 2-му поверсі паФОП Гундаресажирського термінала «D» (інв. 47578) загальною
ва Алла Олек2
площею 3,2 м за адресою: Київська обл., Бориспіль- сіївна
ський р-н, с. Гора, вул. Бориспіль-7, що обліковується на балансі ДП «МА «Бориспіль»

ТОВ
2 500
«ТРИБЬЮТКОНСАЛТИНГ»

3

5

9 Нежитлове приміщення господарської будівлі з
котельнею загальною площею 29,2 м2 за адресою:
Київська обл., м. Кагарлик, вул. Комунарська, 16,
що перебуває на балансі ДУ « Центр громадського
здоров’я МОЗ України»
10 Нежитлове приміщення загальною площею 38,2 м2
за адресою: Київська обл., Обухівський р-н, м. Українка, вул. Зв’язку, 1, що перебуває на балансі Київської міської дирекції ПАТ «Укрпошта»

ТОВ «ЕКСПЕРТ – ІНЖИНІРІНГ
СЕРВІС»

2 680

5

11 Нежитлове приміщення загальною площею 430,1 м2
за адресою: Київська обл., Таращанський р-н,
с. Лука, вул. Заводська, 6, що перебуває на балансі
ПАТ «Лучанський цукровий завод»

ТОВ «ІНЖИНІРИНГОВИЙ
ЦЕНТР «ЕКСКОН»

2 770

2

12 Нежитлове приміщення загальною площею 30,4 м2
за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н,
смт Димер, вул. Революції, 1, що перебуває на балансі Київська міська дирекція ПАТ «Укрпошта»

ТОВ «ЕКСПЕРТ – ІНЖИНІРІНГ
СЕРВІС»

2 680

5

Строк
Переможець –
Вар- виконансуб’єкт оціночтість ня робіт
ної діяльності
(день)
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договору оренди
ТОВ «ЕКСПЕРТ – ІНЖИНІРІНГ
СЕРВІС»

№
з/п

6 Частина приміщення № 1 адміністративнопобутового корпусу площею 3,0 м2 за адресою:
Київська обл., м. Славутич, просп. Ентузіастів, 7,
що перебуває на балансі ДП «НАЕК «Енергоатом» в
особі ВП «Атомремонтсервіс»

Назва об’єктів

1 Частина нежитлового приміщення територіального сервісного центру № 3243 загальною площею
9,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Бровари,
вул. Броварської сотні, 4а, що перебуває на балансі
Регіонального сервісного центру МВС в Київській
області

Продовження таблиці

Строк
Переможець –
Вар- виконансуб’єкт оціночтість ня робіт
ної діяльності
(день)

Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
2 680

4 Будівля «Модуль» площею 955,7 м2 з прилеглим
ФОП Гундаребетонованим майданчиком площею 180,0 м2 за
ва Алла Олекадресою: Київська обл., м. Прип’ять, проммайданчик сіївна
ЧАЕС, що перебувають на балансі ДСП «Чорнобильська АЕС»

4 500

5 Приміщення навчального корпусу № 2 загальною
площею 18,9 м2 за адресою: Київська обл., м. Біла
Церква, вул. Леваневського, 52/4, що обліковується на балансі ДВНЗ «Білоцерківський механікоенергетичний технікум»

2 600

ПП «Радикал»

2

4

№ 15 (1243)

17

відомості
приватизації

№ 15 (1243)

Визначення
вартості об’єкта
з метою продовження договору
оренди

19 Нежитлові приміщення – кімн. № 1-9 на першо(2) му поверсі 5-поверхового квартирного житлового будинку, інв. № 1013100058, реєстровий
№ 02066769.1.ГОБКТН416, літ. «А-5», загальною
площею 82,8 м2 за адресою: м. Харків, вул. Чкалова,
13, що перебувають на балансі студентського містечка Національного аерокосмічного університету ім.
м. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»,
23912896, тел.: 788-46-86, 788-45-41

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою передачі в
оренду

20 Нежитлові приміщення – кімн. № 51 площею
(3) 89,2 м2, частина кімн. № 53 площею 44,5 м2,
кімн. № 54 площею 214,9 м2, кімн. № 55 площею
51,9 м2 на першому поверсі 3-поверхової нежитлової будівлі, інв. № 101310124, реєстровий
№ 08571096.1.ОТТАПГ089, літ. «Ж-3», загальною
площею 400,5 м2 за адресою: м. Харків, просп. Льва
Ландау, 27, що перебувають на балансі Харківського національного університету внутрішніх справ,
08571096, тел. (057) 739-81-81

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою передачі в
оренду

Вартість робіт, грн/
строк виконання, календарних днів

ФОП Блінов І. П. ТОВ «Константа» Переможець конкурсу

18 Нежитлові приміщення – кімн. № 18, 19 на першо(1) му поверсі 4-поверхового навчального корпусу
загальною площею 59,9 м2 за адресою: м. Харків, вул. Гольдбергівська 77 (вул. 1-ої Кінної Армії,
77), що перебуває на балансі Державного вищого
навчального закладу «Харківський коледж транспортних технологій», 1116443, тел.: 733-21-44,
724-41-06

ФОП Сорокіна І. М.

Визначення
вартості об’єкта
з метою продовження договору
оренди

ТОВ «Незалежна
профгрупа»

17 Нежитлове приміщення в адміністративному будинку розташоване у підвалі загальною площею 35,9 м2
за адресою: м. Харків, просп. Московський, 151,
що перебуває на балансі Українського державного
інституту по проектуванню заводів важкого машинобудування «Укрдіпроважмаш», 00212630

ТОВ «Експерт–
Інжиніринг Сервіс»

Визначення
вартості об’єкта
з метою продовження договору
оренди

ФОП Дрозд Ю. О.

16 Нежитлове приміщення кімн. № 1 (службове приміщення) на першому поверсі дев’ятиповерхової будівлі гуртожитку (інв. № 69512, літ. «А-9») загальною
площею 4,7 м2 за адресою: м. Харків, вул. Цілиноградська, 50, що перебуває на балансі Харківського
національного університету мистецтв ім. І. П. Котляревського 02214350, тел. 731-10-95

ФОП Мок
ров О. П.

Визначення
вартості об’єкта
з метою продовження договору
оренди

ФОП Мокров О.
П.

15 Нежитлові приміщення на першому поверсі
2-поверхової будівлі загальною площею 7,5 м2 за
адресою: Харківська обл., м. Дергачі, вул. 1 Травня,
63, що перебувають на балансі Територіального
управління Державної судової адміністрації у Харківській області, 26281249, тел. 704-16-98

ТОВ «Незалежна
профгрупа»

Визначення
вартості об’єкта
з метою продовження договору
оренди

ТОВ «Експерт–
Інжиніринг Сервіс»

14 Нежитлові приміщення у підвалі чотириповерхової
громадської будівлі загальною площею 133,1 м2 за
адресою: м. Харків, вул. Бакуліна, 12, що перебувають на балансі Харківського національного університету радіоелектроніки, 02071197, тел.: 702-11-29,
702-10-16

ТОВ «Константа»

Визначення
вартості об’єкта
з метою продовження договору
оренди

ТОВ «Незалежна
профгрупа»

13 Нежитлові приміщення на першому поверсі чотириповерхової громадської будівлі загальною площею
34,2 м2 за адресою: м. Харків, вул. Бакуліна, 12,
що перебувають на балансі Харківського національного університету радіоелектроніки, 02071197,
тел.: 702-11-29, 702-10-16

ТОВ «Константа»

Визначення
вартості об’єкта
з метою продовження договору
оренди

ФОП Жарихін
Ю. В.

12 Нежитлові приміщення на першому поверсі чотириповерхової громадської будівлі загальною площею
47,2 м2 за адресою: м. Харків, вул. Бакуліна, 12,
що перебувають на балансі Харківського національного університету радіоелектроніки, 02071197,
тел.: 702-11-29, 702-10-16

2182/5

Визначення
вартості об’єкта
з метою продовження договору
оренди

2100/4

11 Нежитлове приміщення загальною площею 360,0 м2
за адресою: Харківська обл., смт Сахновщина,
вул. Південновокзальна, 45, що перебуває на балансі Головного управління Державної служби України
з надзвичайних ситуацій у Харківській області,
38631015, тел. 766-66-75

3100/3

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою передачі в
оренду

2600/4

10 Комплекс, будівлі та споруди бази відпочинку «Стекольщик», загальною площею 1714,8 м2 за адресою:
Харківська обл., Ізюмський р-н, с. Червоний Оскіл,
вул. Лісна, б/н

2000/4

Визначення
вартості об’єкта
з метою продовження договору
оренди

2150/5

9 Нежитлове приміщення – за техпаспортом к. № 15
у підвалі п’ятиповерхової будівлі гуртожитку № 1,
корпус № 1 (літ. А-5), загальною площею 27,0 м2 за
адресою: м. Харків, вул. Лізи Чайкіної, 2, що перебуває на балансі Українського державного університету залізничного транспорту, 1116472, тел. (057)
732-28-75

4000/4

Визначення
вартості об’єкта
з метою продовження договору
оренди

3000/4

8 Нежитлові приміщення – кімн. № 304
на 3-му поверсі 4-поверхового громадського будинку (літ. А-5) загальною площею 19,5 м2
за адресою: м. Харків, вул. Бакуліна, 16,
що перебувають на балансі Харківського
національного університету радіоелектроніки,
02071197, тел. 702-10-16

1720/4

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою передачі в
оренду

2000/4

7 Нежитлове приміщення – кімн. № 23 на першому
поверсі 3-поверхової будівлі учбового корпусу, інв.
№ 1031, реєстровий № 151кн2, літ. «А», загальною площею 34,9 м2 за адресою: Харківська обл.,
м. Куп’янськ, вул. Студентська, 34, що перебуває
на балансі Куп’янського автотранспортного коледжу,
02128371, тел. (057) 425-66-05

2087/5

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою передачі в
оренду

2400/4

6 Нежитлові приміщення підвалу – кімн. № І, ІІІ, V
площею 182,4 м2, 1-го поверху кімн. № 1, 2, 5,
6 – 9, 11, 15, 17 – 43 площею 1 243,3 м2, 2-го поверху кімн. № 44, 45, 46, 48 – 52, 58 – 65 площею
1 430,3 м2 та 3-го поверху кімн. № 66 – 75 площею
367,1 м2, розміщені у 3-поверховій будівлі літ. «А-3»,
загальною площею 3 223,1 м2 за адресою: м. Харків. вул. Немишлянська, 56а

2182/5

Визначення
вартості об’єкта
з метою продовження договору
оренди

1950/4

Переможець конкурсу

5 Нерухоме майно – частина технічного поверху
площею 18,0 м2 та частина даху площею 54,0 м2,
загальною площею 72,0 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Клочківська, 333, що перебуває на балансі
Харківського державного університету харчування та
торгівлі, 1566330, тел.: 336-89-79, 336-88-44

ФОП Жарихін Ю. В.

Визначення
вартості об’єкта
з метою продовження договору
оренди

Визначення
вартості об’єкта
з метою продовження договору
оренди

ТОВ «Незалежна профгрупа»

3 Частина вестибуля (прим. № 53) на 1-му поверсі
6-поверхового гуртожитку № 3 (літ. «В-6») загальною площею 1,0 м2 за адресою: м. Харків, просп.
Льва Ландау, 27, що перебуває на балансі Харківський національний університет внутрішніх справ,
8571096

4 Частина коридору (прим. № 49) на другому поверсі 6-поверхового гуртожитку № 2 (літ. «Б-6»)
загальною площею 1,0 м2 за адресою: м. Харків,
просп. Льва Ландау, 27, що перебуває на балансі
Харківський національний університет внутрішніх
справ, 8571096

ТОВ «Незалежна профгрупа»

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою передачі в
оренду

Мета проведення
оцінки

1950/4

2 Нежитлові приміщення напівпідвалу – кімн. № I –
XVII площею 268,9 м2 та 1-го поверху частина кімн.
№ 1 площею 80,3 м2, кімн. № 10, 11, 12 та частина
кімн. № 2, 4 – 9 площею 18,9 м2 (46,1% – місця
загального користування) площею 124,7 м2 одноповерхової будівлі магазину літ. «А-1», загальною
площею 393,6 м2 за адресою: Харківська обл.,
Дергачівський р-н, смт Солоницівка, вул. Заводська,
1, що не увійшло до статутного фонду ЗАТ «Солоницівський комбінат меблевих деталей» у процесі
приватизації

Найменування об’єкта оцінки, площа,
місцезнаходження, балансоутримувач

1960/4

Визначення
вартості об’єкта
з метою продовження договору
оренди

ФОП Блінов І. П.

1 Частина холу на першому поверсі 5-поверхової
будівлі учбово-лабораторного корпусу (інв. № 1100009, літ. «А-5»), реєстровий
№ 34716922.2.БГЕУЖЕ006, загальною площею
1,0 м2 за адресою: м. Харків, просп. Перемоги, 55,
що перебуває на балансі Харківського навчальнонаукового інституту Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»,
34818722

ТОВ «Незалежна профгрупа»

Мета проведення
оцінки

ПФ Агентство
«Схід»

Найменування об’єкта оцінки, площа,
місцезнаходження, балансоутримувач

1600/5

№
з/п

Вартість робіт, грн/
строк виконання, календарних днів

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної
діяльності на об’єкти оренди, що відбулися 21.02.2019

№
з/п

2600/4

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбувся 21.02.2019
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: частина площадки з
асфальтно-щебеневим покриттям № 12 площею 400,0 м2 за адресою: вул. Текстильна, 30а, м. Тернопіль, що перебуває на балансі
Регіонального офісу водних ресурсів у Тернопільській області, визнано ТОВ «Експертно-консультаційна фірма «Орієнтир-Оцінка».
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Вартість виконання робіт з оцінки – 1800 гривень, строк виконання
робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки об’єкта: гідротехнічні споруди
ставу Заложці 2 (у т. ч. роздільна дамба, роздільна дамба, роздільна
дамба, водовипуск), розташовані за адресою: Тернопільська обл.,
Зборівський р-н, в межах земель Залозецької ОТГ, за межами с.
Чистопади, що перебувають на балансі Державного підприємства
«Укрриба», визнано Тернопільське обласне комунальне підприємство
«Експерт». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду.
Вартість виконання робіт з оцінки – 5190 гривень, строк виконання
робіт – 5 календарних днів.

2800/4

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбувся 21.02.2019
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для надання послуг з оцінки об’єктів:
приміщення кабінету першого поверху навчального корпусу
площею 6,5 м2 за адресою: Рівненська обл., м. Дубно, вул. Замкова, 6, з метою продовження договору оренди державного майна –
визнано Рівненську торгово-промислову палату. Строк виконання
робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з
оцінки – 2000 грн;
частина приміщення навчально-виробничої майстерні площею
50,0 м2 за адресою: м. Рівне, вул. С. Дем’янчука, 3а, з метою продовження договору оренди державного майна – визнано ППФ
«Експерт-Рівне». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних
днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2400 грн;
частина будівлі виробничого корпусу площею 4,0 м2 за адресою:
м. Рівне, вул. Кавказька, 7, з метою продовження договору оренди
державного майна – визнано Рівненську товарну біржу. Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання
робіт з оцінки – 2350 грн;
нежитлові приміщення на 2-му поверсі контори складського
господарства генпідрядника площею 48,7 м2, місця загального
користування площею 14,5 м2 та частина приміщення центрального матеріального складу площею 204,0 м2 за адресою: Рівненська
обл., м. Вараш, будівельна база № 1 та № 2 промислової зони, 50,
з метою продовження договору оренди державного майна – конкурс не відбувся;
приміщення бару «Сапфір» площею 298,2 м2 за адресою: м. Рівне, вул. 16 Липня, 38, з метою продовження договору оренди державного майна – визнано Рівненську товарну біржу. Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з
оцінки – 2450 грн;
нежитлове приміщення першого поверху гуртожитку площею
77,6 м2 за адресою: м. Рівне, вул. Набережна, 30, з метою продовження договору оренди державного майна – визнано ФОП Захарко
О. В. Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість
виконання робіт з оцінки – 2400 грн;
частина коридору третього поверху навчального корпусу № 4
площею 18,0 м2 за адресою: м. Рівне, вул. Чорновола, 41, з метою
продовження договору оренди державного майна – визнано ТзОВ
«ЦТБ Рівне-Експо». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних
днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2000 грн;
об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівля столярного цеху загальною площею 209,1 м2 за адресою: Рівненська обл.,
Корецький р-н, м. Корець, вул. Київська, 200, з метою продажу на
електронному аукціоні з умовами – визнано ПП ЕКФ «Приватна справа». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість
виконання робіт з оцінки – 4450 грн;
об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівля кузні загальною площею 78,2 м2 за адресою: Рівненська обл., Корецький
р-н, м. Корець, вул. Київська, 200, з метою продажу на електрон
ному аукціоні з умовами – визнано ПП ЕКФ «Приватна справа» Строк
виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання
робіт з оцінки – 3500 грн.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбувся 27.02.2019
1. У зв’язку з тим що на участь у конкурсі з проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлові приміщення загальною площею
1381,0 м2 в будівлі спортивного комплексу за адресою: Сумська
обл., м. Шостка, вул. Чернігівська, 20 (балансоутримувач – Хімікотехнологічний коледж ім. І. Кожедуба Шосткинського інституту Сумського державного університету) з метою продовження дії договору
оренди надійшла заява тільки від одного претендента, конкурс вважається таким, що не відбувся.
2. У зв’язку з тим що на участь у конкурсі з проведення незалежної оцінки об’єкта – група інвентарних об’єктів загальною площею
25,0 м2, а саме: 1) ділянка даху площею 1,0 м2 будівлі учбового корпусу; 2) ділянка даху площею 6,0 м2 прибудови до учбового корпусу; 3)
частина горища площею 18,0 м2 будівлі учбового корпусу за адресою:
м. Суми, просп. Шевченка, 17 (балансоутримувач – Машинобудівний
коледж Сумського державного університету), з метою продовження
дії договору оренди надійшла заява тільки від одного претендента,
конкурс вважається таким, що не відбувся.
3. У зв’язку з тим що на участь у конкурсі з проведення незалежної оцінки об’єкта – група інвентарних об’єктів загальною площею
54,5 м2, а саме: 1) частина даху площею 12,1 м2 будівлі гуртожитку № 2 за адресою: м. Суми, вул. Якіра, 10; 2) частина технічного
поверху площею 6,0 м2 будівлі навчального корпусу № 3 за адресою: м. Суми, вул. Петропавлівська, 59; 3) частина даху загальною
площею 36,4 м2 будівлі гуртожитку-готелю за адресою: м. Суми,
вул. Прокоф’єва, 38/2 (балансоутримувач – Сумський державний
університет), з метою продовження дії договору оренди надійшла
заява тільки від одного претендента, конкурс вважається таким,
що не відбувся.
4. У зв’язку з тим що на участь у конкурсі з проведення незалежної
оцінки об’єкта – нежитлові приміщення загальною площею 52,0 м2
за адресою: Сумська обл., м. Глухів, вул. Терещенків, 44 (балансо
утримувач – Глухівське управління Державної казначейської служби
України Сумської області), з метою передачі в оренду надійшла заява тільки від одного претендента, конкурс вважається таким, що не
відбувся.
5. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки
об’єкта – група інвентарних об’єктів, а саме: 1) нежитлові приміщення загальною площею 158,1 м2 ; 2) частина нежитлового приміщення площею 28,0 м2 за адресою: м. Суми, вул. Путивльська,
5 – 1 (балансоутримувач – Сумська філія Державного регіонального
проектно-вишукувального інституту «Дніпродіпроводгосп») з метою
продовження дії договору оренди визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Даниленко О. І. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1050,00 грн.
6. У зв’язку з тим що на участь у конкурсі з проведення незалежної оцінки об’єкта – бетонне замощення площею 40,0 м2 за адресою:
Сумська обл., м. Конотоп, вул. Клубна, 87/1 (балансоутримувач – 36
шляхо-відновлювальний загін Державної спеціальної служби транспорту (військова частина Т0330) з метою продовження дії договору
оренди надійшла заява тільки від одного претендента, конкурс вважається таким, що не відбувся.
7. Переможцем конкурсу з проведенню незалежної оцінки
об’єкта – нежитлові приміщення загальною площею 21,2 м2 за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 38 (балансоутримувач – Полтавське
казенне протезно-ортопедичне підприємство) з метою передачі в
оренду визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Маслій А. Ф.
Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання
послуг з оцінки – 1100,00 грн.

1800/5

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності від 20.02.2019
1. Частина нежитлового приміщення площею 6,8 м2 на другому
поверсі будівлі навчального корпусу № 5 (літ. «А-9»), м. Львів, вул. С.
Бандери, 28а. Мета оцінки – визначення вартості для розрахунку
розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «ЕкспертЦентр». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1100 грн.
2. Частина нежитлового приміщення загальною площею 5,8 м2
у фойє навчального корпусу № 1, м. Львів, вул. Карпінського, 2/4.
Мета оцінки –визначення вартості для розрахунку розміру орендної
плати для продовження договору оренди. Переможець конкурсу –
суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Смокорівська Р. П. Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1190 грн
3. Частина вбудованого нежитлового приміщення (вестибуль)
загальною площею 14,0 м2 на першому поверсі будівлі гуртожитку
№ 5, м. Львів, вул. Лукаша, 4. Мета оцінки – визначення вартості
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «ЕкспертЦентр». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість
робіт – 1100 грн.
4. Частина вбудованого нежитлового приміщення (вестибуль)
загальною площею 16,0 м2 на першому поверсі будівлі гуртожитку
№ 10, м. Львів, вул. Відкрита, 1. Мета оцінки – визначення вартості
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «ЕкспертМаш». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість
робіт – 1199 грн.
5. Нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 16,7 м2
на першому поверсі чотириповерхової цегляної будівлі гуртожитку,
Львівська обл., Кам’янка-Бузький р-н, смт Добротвір,вул. І. Франка, 28. Мета оцінки – визначення вартості для розрахунку розміру
орендної плати з метою продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Войтенко Н. Б.
Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1698 грн.
6. Нежитлове приміщення № 27 загальною площею 17,8 м2 на
другому поверсі лікувального корпусу № 1 санаторію, Львівська
обл., м. Моршин, вул. Джерельна, 5. Мета оцінки – визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження
договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Західна українська консалтингова компанія». Термін
виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 1000 грн.
7. Нерухоме державне майно загальною площею 39,03 м2, а
саме: частина технічного поверху площею 18,13 м2, частина даху
площею 17,5 м2, частина зовнішньої бічної стіни площею 3,4 м2
навчально-адміністративного корпусу, м. Львів, вул. Пекарська, 50.
Мета оцінки – визначення вартості для розрахунку розміру орендної
плати з метою продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Войтенко Н. Б. Термін
виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1499 грн.
8. Частина даху будівлі головного корпусу загальною площею
41,0 м2. Львівська обл., м. Дубляни, вул. Володимира Великого, 1.
Мета оцінки – визначення вартості для розрахунку розміру орендної
плати з метою продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Інвестиційна група «Захід».
Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2000 грн.
9. Нежитлове господарське приміщення загальною площею
138,0 м2. м. Львів, вул. Пекарська, 52. Мета оцінки – визначення
вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної
діяльності – ПП «Левковичі». Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 790 грн
10. Частина нежитлового приміщення загальною площею
159,0 м2 на першому поверсі будівлі термінала (літ. «Б-3») нового термінала «А». м. Львів, вул. Любінська, 168. Мета оцінки – визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою
продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт
оціночної діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є. Термін виконання
робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 800 грн.

Продовження таблиці
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18

відомості
приватизації

Переможець конкурсу
ТОВ «Експерт–
Інжиніринг Сервіс»
ПФ Агентство «Схід»

24 Нежитлове приміщення – частина коридору на пер(7) шому поверсі учбового корпусу (інв. № 10310001,
літ. А-4, пам’ятка архітектури) загальною площею
2,0 м2 за адресою: м. Харків, пров. Плетньовський,
5, що перебуває на балансі Харківського інституту
фінансів Київського національного торгівельноекономічного університету, 40397478,
тел.: 731-32-88, 731-54-08

Визначення
вартості об’єкта
з метою продовження договору
оренди

25 Нежитлові приміщення 2-поверхової будівлі
(8) колишнього дитячого садка № 258, літ. «А-2»,
загальною площею 957,4 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Тімірязєва, 32

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою передачі в
оренду

26 Нежитлові приміщення – кімн. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
(9) 8 на першому поверсі одноповерхової будівлі їдальні, літ. «Б-1-2», загальною площею 407,3 м2 за адресою: м. Харків, вул. С. Тархова, 13, що перебувають
на балансі «Східної» філії Концерну «Військторгсервіс», 38746882, тел. (050) 960-78-92

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою передачі в
оренду

27 Нежитлове приміщення – кімната на першому по(10) версі нежитлової будівлі загальною площею 21,5 м2
за адресою: Харківська обл., м. Валки, вул. Харківська, 11, що перебуває на балансі Регіонального
сервісного центру МВС в Харківській області,
40112097

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою передачі в
оренду

28 Одноповерхова будівля складу (інв. № 91000,
(11) літ. К-1, реєстровий номер реєстровий номер
33689922.37.ААААЕЖ247) загальною площею
48,5 м2 за адресою: м. Харків, вул. Переможців,
6а, що обліковується на балансі «Східної»
філії Концерну «Військторгсервіс», 38746882,
тел. (096) 375-07-78

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою передачі в
оренду

29 Нежитлові приміщення – кімн. № 10, 11, 12,
(12) 13, 14, 15 на 1-му поверсі 2-поверхової будівлі
майстерні (інв. № 89000, літ. А-2, реєстровий номер 33689922.37.ААААЕЖ239, загальною площею
693,2 м2 за адресою: м. Харків, вул. Переможців,
6а, що обліковується на балансі «Східної»
філії Концерну «Військторгсервіс», 38746882,
тел. (096) 375-07-78

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою передачі в
оренду

30 Нежитлові приміщення підвалу – кімн. № 52, 53 в
(13) 3-поверховій будівлі навчального корпусу літ. А-5
загальною площею 38,8 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Сумська, 18/20, що перебувають на балансі
Харківського радіотехнічного технікуму, 21188157

Визначення
вартості об’єкта
з метою продовження договору
оренди

31 Нежитлові приміщення підвалу – кімн. № 28 три(14) поверхового учбового корпусу загальною площею
7,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 92, що перебувають на балансі Харківського
національного технічного університету сільського
господарства імені Петра Василенка, 00493741,
тел. 700-38-88

Визначення
вартості об’єкта
з метою продовження договору
оренди

ФОП Жарихін Ю. В.
ТОВ «Незалежна
профгрупа»
ТОВ «Експерт–
ТОВ «Незалежна профІнжиніринг Сервіс»
група»
ТОВ «Незалежна
профгрупа»

2100/3

2000/4

2800/4

2100/3

2400/4

ТОВ «Константа»

Визначення
вартості об’єкта
з метою продовження договору
оренди

ТОВ «Незалежна профгрупа»

23 Нежитлові приміщення на 6-му поверсі площею
(6) 12,0 м2 та частина покрівлі 40,5 м2 в 7-поверховій
будівлі навчального корпусу Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
загальною площею 52,5 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Кирпичова 2, що перебуває на балансі Національного технічного університету «ХПІ», 02071180,
тел.: 707-66-00, 707-66-01

ТОВ «Незалежна
профгрупа»

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою передачі в
оренду

2182/5

22 Частина зовнішньої стіни фасаду будів(5) лі (за техпаспортом прим. № 3) на другому поверсі 4-поверхового учбового корпусу № 1, інв. № 0001030009, реєстровий
№ 01116472.4.ПВПСЦЧ019, літ. «А-4», загальною
площею 30,07 м2 за адресою: м. Харків, майдан
Фейєрбаха, 8, що перебуває на балансі Українського
державного університету залізничного транспорту,
01116472, тел. (057) 732-28-75

3000/4

Визначення
вартості об’єкта
з метою продовження договору
оренди

2400/4

21 Нежитлові приміщення кімн. № 1-7 на першому
(4) поверсі 4-поверхової будівлі (інв. № 99095, реєстровий номер МПВА-ДО079), загальною площею
809,78 м2 за адресою: м. Харків, вул. Рудика, 8,
що перебувають на балансі Державного наукововиробничого підприємства «Об’єднання Комунар»,
14308730, тел.: 702-99-82, 707-01-72

ПФ Агентство «Схід»

Вартість робіт, грн/
строк виконання, календарних днів

Мета проведення
оцінки

2800/4

Найменування об’єкта оцінки, площа,
місцезнаходження, балансоутримувач

2180/5

№
з/п

2180/5

Продовження таблиці

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду в ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ,
АРК та м. СЕВАСТОПОЛІ про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення оцінки державного
майна, що відбувся 25.02.2019
По об’єкту: частина вестибуля загальною площею 17,5 м2 будівлі
головного учбового корпусу, що перебуває на балансі ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», за адресою: м. Херсон,
вул. Стрітенська (Р. Люксембург), 23, переможець конкурсу – ПП
«ЕЮФ «Епрайс – Консул». Мета проведення незалежної оцінки –
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при
продовженні договору оренди. Вартість робіт – 2000 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.
По об’єкту: група інвентарних об’єктів пансіонату «Ялинка», а
саме: спальний корпус (літ. А) з терасами (літ. А-а15) загальною
площею 252,8 м2, склад (літ. Б) загальною площею 9,9 м2, кухня
(літ. В) загальною площею 15,6 м2, душ (літ. Г) загальною площею
3,6 м2, вбиральня (літ. Д) загальною площею 11,7 м2, сторожка (літ.
Е) загальною площею 15,5 м2, ворота (№ 1), огорожа (№ 2), огорожа
(№ 3), умивальник (№ 4) та умивальник (№ 5) за адресою: Херсонська обл., Генічеський р-н, с. Генічеська Гірка, вул. Набережна, 55,
переможець конкурсу – ПП «Радикал». Мета проведення незалежної
оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Вартість робіт – 5400 грн. Строк
виконання робіт – 4 дні.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
державної власності, проведених 20.02.2019
1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки з метою переоцінки для цілей
бухгалтерського обліку об’єктів газорозподільних систем у кількості
7686 інвентарних од., власником яких є держава та які обліковуються на балансі оператора газорозподільних систем ПАТ «Хмельницькгаз», визнано ТОВ «Орієнтир – Реформа». Вартість надання послуг
з оцінки – 115000,00 грн (без урахування ПДВ), строк надання послуг
з оцінки – 45 календарних днів.
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2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою переоцінки для
цілей бухгалтерського обліку по об’єктах газорозподільних систем
у кількості 7545 інвентарних од., власником яких є держава та які
обліковуються на балансі оператора газорозподільних систем ПАТ
«Хмельницькгаз», визнано ТОВ «Орієнтир – Реформа». Вартість надання послуг з оцінки – 104000,00 грн (без урахування ПДВ), строк
надання послуг з оцінки – 45 календарних днів.
3. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою переоцінки для
цілей бухгалтерського обліку по об’єктах газорозподільних систем
у кількості 79 інвентарних од., власником яких є держава та які обліковуються на балансі оператора газорозподільних систем ПАТ «Шепетівкагаз», визнано ТОВ «Орієнтир – Реформа». Вартість надання
послуг з оцінки – 27000,00 грн (без урахування ПДВ), строк надання
послуг з оцінки – 25 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
державної власності, проведених 21.02.2019
1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою укладення
договору оренди – частини майданчика з твердим покриттям для
стоянки автомобілів площею 230,0 м2, що обліковується на балансі Регіонального офіса водних ресурсів у Хмельницькій області, за
адресою: вул. Івана Франка, 53, м. Старокостянтинів, Хмельницька
обл. – визнано ФОП Трубача Андрія Степановича. Вартість надання
послуг з оцінки – 2150,00 грн (без урахування ПДВ), строк надання
послуг з оцінки – 5 календарних днів.
2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою укладення договору оренди – приміщень (кімн. № 230, № 231, № 233) загальною
площею 85,7 м2 (у т. ч. площа загального користування – 3,2 м2)
на сьомому поверсі лабораторного корпусу, що обліковується на
балансі Донецького національного університету ім. Василя Стуса,
за адресою: вул. Свободи, 36, м. Хмельницький – визнано ФОП
Бойчука Руслана Дмитровича. Вартість надання послуг з оцінки –
1800,00 грн (без урахування ПДВ), строк надання послуг з оцінки –
4 календарних дні.
3. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою укладення договору оренди – частини приміщення площею 3,02 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі, що обліковується на балансі
Хмельницького обласного центру зайнятості, за адресою: вул. Героїв
Небесної Сотні, 4, м. Старокостянтинів, Хмельницька обл. – визнано
ФОП Аврамчука Ігоря Віталійовича. Вартість надання послуг з оцінки – 2000,00 грн (без урахування ПДВ), строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені для проведення
незалежної оцінки об’єктів, що відбулися 20.02.2019
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди державного майна. Замовник робіт з оцінки: Регіональне
відділення Фонду по Черкаській області.
1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового відокремленого
приміщення першого поверху навчального корпусу № 5 з ґанками
загальною площею 249,6 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Відокремлений структурний підрозділ агротехнічного коледжу Уманського національного університету садівництва.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Незалежності, 19, м. Умань,
Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ФОП Вічкань Г. А. Дата оцінки: 31.01.2019. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності визнано ТБ «Універсальна». Термін виконання робіт –
2 календарних дні, вартість послуг – 2300,00 грн. Мета проведення
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати з метою продовження договору оренди державного
майна. Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по
Черкаській області.
2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення на першому поверсі
гуртожитку площею 1,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Черкаський державний бізнес-коледж. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: вул. В. Чорновола, 243, м. Черкаси. Платник робіт
з оцінки: ФОП Іщенко Ю. В. Дата оцінки: 31.01.2019. Переможцем
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ТОВ «Оціночна компанія «Мерило». Термін виконання робіт – 2 календарних
дні, вартість послуг – 500,00 грн.
3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення будівлі кондитерського цеху, літ. Б, площею 320,4 м2. Найменування балансо
утримувача об’єкта оцінки: Черкаська філія Концерну «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Комарова, 7б, м. Умань,
Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ФОП Вчорашня Г. Г. Дата оцінки: 31.12.2018. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін виконання робіт – 2 календарних
дні, вартість послуг – 1200,00 грн. Мета проведення незалежної оцінки – відшкодування збитків, завданих державі в особі Регіонального
відділення Фонду по Черкаській області.
4. Назва об’єкта оцінки: частина обладнання, яке входило до
складу єдиного майнового комплексу колишнього державного
підприємства-фірми «Оризон-Транс», а саме: установка для розточування тормозних барабанів Р-114; електровулканізатор ОШЗ48; установка прискорення заряду акумуляторних батарей Е-411;
вирівнювач зварювальний ВД-306; станок СП 2/4 для вирівнювання
дроту; трансформатор силовий ТСВ-400; термінал Samsung; радіоподовжувач «Senao 258Rt». Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: відсутній. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Черкаська обл.,
м. Сміла, вул. Промислова, 13. Платник робіт з оцінки: Регіональне
відділення Фонду по Черкаській області. Дата оцінки: 24.10.2018. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано
ТОВ «Контакт-Сервіс». Термін виконання робіт – 2 календарних дні,
вартість послуг – 1500,00 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по м. КИЄВУ
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів приватизації,
що відбулися 20.02.2019
Переможець конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності на
право проведення незалежної оцінки з метою здійснення приватизації об’єкта державної власності шляхом викупу – складу збереження
матеріалів мобрезерву загальною площею 1159,9 м2 з обладнанням
(кран-балка – 2 од., консольно-поворотний кран – 1 од., підвісні
шляхи, електротельфер – 2 од., стелаж – 1 од., контейнер – 2 од.),
що перебуває на балансі ПрАТ «Завод «Кузня на Рибальському»,
за адресою: м. Київ, вул. Електриків, 26, літера XXXII – ТОВ «САМСОН».
Вартість робіт – 20200,00 грн,строк виконання робіт – 10 календар
них днів.
Переможець конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
на право проведення незалежної оцінки з метою здійснення приватизації об’єкта державної власності шляхом викупу – майнового
комплексу – санаторію (недіючий) загальною площею 1061,9 м2, а
саме: водолікарня (літера А) загальною площею 793,0 м2, ізолятор
(літера Б) загальною площею 158,3 м2, літній павільйон (літера В)

загальною площею 87,30 м2, майстерня (літера Г) загальною площею 13,5 м2, туалет (літера Д) загальною площею 9,8 м2, за адресою: 04075, м. Київ, вул. Федора Максименка (Червонофлотська),
3 адресою: м. Київ, вул. Електриків, 26, літера XXXII – ПП «ТОМАС &
СІМОНОВА». Вартість робіт – 10660,00 грн з урахуванням ПДВ, строк
виконання робіт – 15 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по ВІнницЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів державної власності, що відбувся 13.03.2019
За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Подільський центр судових
експертиз» щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових
вбудованих приміщень (№ 15 – 14,8 м2, част. № 59 – 791,15 м2) загальною площею 805,95 м2 на 1-му поверсі адмінбудівлі батальйону
ППС (спортманеж) (літ. А3) та перебувають на балансі Головного
управління Національної поліції у Вінницькій області, за адресою:
м. Вінниця, вул. Ботанічна, 27, з метою укладення договору оренди.
Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання
послуг з оцінки – 1980 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця Шевчук
Ольгу Анатоліївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлового вбудованого приміщення № 23 (17,2 м2) на 3-му поверсі
адміністративної будівлі (літ. Ф/Б), що перебуває на балансі Державного науково-виробничого підприємства «Геосистема», за адресою:
21027, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 25, з метою укладення договору
оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість
надання послуг з оцінки – 1990 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця Козюру
Ларису Валентинівну щодо визначення вартості об’єкта оренди –
нежитлового вбудованого приміщення № 31 площею 41,1 м2 на
2-му поверсі будівлі ДКСУ (літ. А), що перебуває на балансі Управління Державної казначейської служби України у Тульчинському
районі Вінн ицької області, за адресою: 23600, Вінн ицька обл.,
Тульчинський р-н, м. Тульчин, вул. Миколи Леонтовича (колишня
Леніна), 47, з метою укладення договору оренди. Строк надання
послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з
оцінки – 2270 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів, що відбувся 28.02.2019
1. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею
362,12 м2 (у т. ч. 87,22 м2 – площа загального користування). Балансо
утримувач: Верхньодніпровський коледж Дніпровського державного
аграрно-економічного університету. Адреса: м. Верхньодніпровськ,
вул. Дедишка, 1. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Ібрагімов Т. І. Переможець – ТОВ «Національна експертно-правова група».
Вартість послуг – 3 000,00 грн,строк надання послуг (у календарних
днях) – 4.
2. Назва об’єкта: частина басейну (берма) площею 23,65 м2.
Балансоутримувач: Павлоградське міжрайонне управління водного
господарства Державного агентства водних ресурсів України Регіо
нального офіса водних ресурсів у Дніпропетровській області. Адреса:
Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, с. Братське, НСП «Сура».
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровській області. Платник – ПрАТ «ВФ Україна». Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість послуг – 2 800,00 грн,строк
надання послуг (у календарних днях) – 3.
3. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею
265,3 м2 (у т. ч. 70,1 м2 – площа загального користування) та будівля
гаража площею 81,6 м2. Балансоутримувач: Прокуратура Дніпропетровської області. Адреса: Дніпропетровська обл., Межівський р-н,
смт Межова, просп. Незалежності, 7/1. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській
області. Платник – Виконавчий комітет Межівської селищної ради
Дніпропетровської області. Переможець – ФОП Данильченко В. В.
Вартість послуг – 6 000,00 грн,строк надання послуг (у календарних
днях) – 3.
4. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 18,0 м2 (у т. ч. 2,0 м2 – площа загального користування).
Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби
України у Томаківському районі Дніпропетровської області. Адреса:
Дніпропетровська обл., Томаківський р-н, смт Томаківка, вул. Лесі
Українки, 51. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – Регіональне відділення
Фонду по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Абабіна О. М.
Переможець – ФОП Перевай В. С. Вартість послуг – 2 700,00 грн,
строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
5. Назва об’єкта: частини нежитлових вбудованих приміщень
загальною площею 22,94 м2 (в т. ч. 20,54 м2 – площа загального
користування). Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби України у Покровському районі Дніпропетровської області. Адреса: Дніпропетровська обл., Покровський р-н,
смт Покровське, вул. Центральна, 30а. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській
області. Платник – ПАТ «Ощадбанк». Переможець – ПП «КФ «Експоком». Вартість послуг – 3 000,00 грн,строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів, що відбувся 06.03.2019
1. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею
35,42 м2 (у т. ч. 3,22 м2 – площа загального використання). Балансо
утримувач: ДП «Дніпродіпрошахт». Адреса: м. Дніпро, вул. Європейська, 15. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – Регіональне
відділення Фонду по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ
«Науковопроектний центр ДТЕК». Переможець – ТОВ «Южтрансінвест». Вартість послуг – 1 800 грн,строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
2. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею
151,8 м 2 . Балансоу тримувач: ДП «Дніпродіпрошахт». Адреса:
м. Дніпро, вул. Європейська, 15. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській області.
Платник – ФОП Волошко Ю. О. Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О.
Вартість послуг – 1 800,00 грн,строк надання послуг (у календарних
днях) – 3.
3. Назва об’єкта: гідротехнічні споруди, а саме: насосна станція
№ 2 – 1 шт.; ставок № 10 нагульний 50 га – 1 шт.; ставок № 9 виросний
35 га – 1 шт.; ставок нагульний Світлогірський 176 га – 1 шт.; трансформатор н.ст. № 2 – 1 шт.; трансформатор ПМ 63 – 70 н.ст. № 2 –
1 шт.; шкаф РПС н.ст. № 2 – 1 шт. Балансоутримувач: ДП «Укрриба».
Адреса: Дніпропетровська обл., смт Кринички в межах Криничанської
селищної ради, Світлогірської та Червонопромінської сільських рад.
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Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровській області. Платник – ТДВ «Криничанське рибоводне сільськогосподарське підприємство». Переможець – ФОП
Філічкіна І. м. Вартість послуг – 7 500,00 грн,строк надання послуг
(у календарних днях) – 4.
4. Назва об’єкта: розмір збитків, нанесених державі внаслідок
незбереження групи інвентарних об’єктів у складі: 5 житлових будинків (інв. № 55, 56, 57, 59, 62), сарай № 1 та № 7 до житлових будинків (№ 305, № 305), вбиральня № 1 та № 3 (інв. № 313, 315), 2
каналізації (інв. № 228, 229), 2 свердловини артезіанські (інв. № 26,
27), зовнішня тепломережа (інв. № 29), водопровід (інв. № 28), зовнішній водопровід (інв. № 13), газопровід (інв. № 30), газопровід
магістральний (інв. № 31), зовнішній газопровід (інв. № 13), 3 лінії
електропередач (інв. № 24, 35, 47), зовнішня електромережа (інв.
№ 9), артскважина (інв. № 11), пожежне водоймище (інв. № 12), 2
пожежні водойми (№ 36, 35). Балансоутримувач: ТОВ «Павлоградконоплепром» (юридична та фактична адреса товариства: 51400,
Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Дніпровська, 1). Мета
оцінки – визначення розміру збитків, нанесених державі внаслідок незбереження державного майна. Замовник/платник – Регіо
нальне відділення Фонду по Дніпропетровській області. Дата оцінки – 01.10.2018. Конкурс не відбувся відповідно до п. 8 розділу ІІІ
Положення.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, що відбулися 28.02.2019
Назва об’єкта оцінки: індивідуально визначене державне майно – трансформатори у кількості 2 одиниць (інв. номери 153 та 154),
що перебувають у приміщенні трансформаторної підстанції, яка входить до складу ЦМК «Слов’янський солевиварювальний завод № 1»,
за адресою: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Сільзаводська, 11.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору
оренди. Переможець конкурсу – ФОП Оніщенко В. М., вартість послуг
з оцінки – 2500 грн,строк виконання – 5 календарних днів.
Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею
59,67 м2 з ґанком першого поверху навчальних корпусів № 3 – 4
(реєстровий номер 26593428.6.ФЦПШЛО022) за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Матросова, 5, що перебувають на
балансі Маріупольського державного університету, код за ЄДРПОУ
26593428. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта
оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Переможець конкурсу – ТОВ «ЛЮКСЕКСПЕРТ», вартість послуг з оцінки – 2350 грн,строк виконання –
2 календарних дні.
Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 119,8 м2 першого поверху навчального корпусу № 1 за
адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, просп. Будівельників, 129а,
що перебувають на балансі Маріупольського державного університету, код за ЄДРПОУ 26593428. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з
метою продовження договору оренди. Переможець конкурсу – ТОВ
«МАЙНЕКС», вартість послуг з оцінки – 2500 грн,строк виконання –
2 календарних дні.
Назва об’єкта оцінки: будівля пакгаузу станції Лиман загальною
площею 315,4 м2 за адресою: Донецька обл., м. Лиман, вул. Свободи, б. 5д, що перебуває на балансі ВП «Лиманське територіальне управління» філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» АТ «Укрзалізниця» (код за ЄДРПОУ
41149437). Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з
метою укладення договору оренди. Переможець конкурсу – ТОВ
«МАЙНЕКС», вартість послуг з оцінки – 3300 грн,строк виконання –
2 календарних дні.
Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – об’єкт соціальнокультурного призначення – Дитячий оздоровчий табір «Лазурний» за
адресою: Донецька обл., Першотравневий р-н, с. Юр’ївка, вул. Набережна, буд. 74. Мета проведення незалежної оцінки визначення
вартості об’єкта для продажу на аукціоні з умовами. Переможець
конкурсу – ПП «РАДИКАЛ», вартість послуг з оцінки – 17500 грн,строк
виконання – 15 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбулися 07.03.2019
Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого
приміщення площею 2,0 м 2 коридору першого поверху будівлі
адміністративно-побутового комбінату за адресою: Донецька обл.,
Покровський р-н, м. Родинське, вул. Шахтарської Слави, б/н, що перебуває на балансі ВП «Шахта «Родинська» ДП «Мирноградвугілля»,
код за ЄДРПОУ 33504980. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП Гундарева А. О., вартість послуг з оцінки – 2200 грн,строк
виконання – 2 календарних дні.
Назва об’єкта оцінки: частина поверхні даху площею 30,0 м2
двоповерхової будівлі пожежної частини (реєстровий номер
38242758.2.ААААЖА029) за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь,
вул. Флотська, 66, що перебувають на балансі Державного пожежнорятувального загону Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Донецькій області, код за ЄДРПОУ
38242758. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта
оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження
договору оренди. У зв’язку з відмовою балансоутримувача у продовжені терміну дії договору оренди конкурс відмінено.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбувся 28.02.2019
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
здійснення незалежної оцінки майна визнано:
Приватну фірму «ЮрЕкс «Юридична консультація та майнова експертиза» по об’єкту малої приватизації: окреме майно – заглиблений
склад, що перебуває на зберіганні ТОВ «Бердичівзернопродукт», за
адресою: Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Мучна, 2 (вартість виконання – 2950,00 грн,строк виконання – 9 календарних днів). Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для
приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбувся 07.03.2019
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для здійснення незалежної оцінки майна визнано:
Фізичну особу – підприємця Селюка Михайла Олексійовича по
об’єктах:
нежитлове приміщення на 1-му поверсі адмінприміщення площею
30,2 м2, що перебуває на балансі Головного управління статистики
у Житомирській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Коротуна, 1 (вартість виконання –
1700,00 грн,строк виконання – 3 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди;
нежитлове приміщення (кімната № 5) площею 18,2 м2 у будівлі, що перебуває на балансі Професійно-технічного училища № 16
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м. Коростеня. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська
обл., м. Коростень, вул. Грушевського, 24/1 (вартість виконання –
1700,00 грн,строк виконання – 3 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати з метою продовження дії договору оренди;
Фізичну особу – підприємця Козачка Федора Дмитровича по
об’єктах:
будівля гаражів площею 460,7 м2 (літ. Г1), що перебуває на балансі Житомирського міжрайонного управління водного господарства.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Коростень,
вул. Маяковського, 109 (вартість виконання – 1750,00 грн,строк виконання – 5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди;
нежитлова будівля корівника площею 459,3 м2, що перебуває
на балансі ДП «Білокоровицьке лісове господарство». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Олевський р-н, с. Стовпинка, вул. Шевченка, 130а (вартість виконання – 1750,00 грн,строк
виконання – 5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності для проведення незалежної оцінки майна,
що відбувся 28.02.2019
Для проведення незалежної оцінки:
вбудованого нежитлового приміщення (поз. 48) площею 20,7 м2
мансардного поверху адмінбудинку, місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., Міжгірський р-н, смт Міжгір’я, вул. Шевченка, 99, з метою укладення договору оренди, переможцем визнано
суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Експерт – Центр» на таких умовах:
вартість послуг з оцінки – 2400 грн,термін виконання – 5 днів;
частини підвального приміщення (поз. 1-45) площею 4,0 м2 будівлі адмінкорпусу літ. А-А*, місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Масарика Томаша (Матросова), 32,
з метою укладення договору оренди, переможцем визнано суб’єкта
оціночної діяльності – ФОП Шастун С. Г. на таких умовах: вартість
послуг з оцінки – 1700 грн,термін виконання – 4 дні.

ний заклад «Запорізький будівельний коледж». Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Вартість виконання робіт з оцінки – 2400 грн,строк виконання робіт
з оцінки – 3 календарних дні від дати підписання договору.
5. Товариство з обмеженою відповідальністю «Атлант плюс
2018» на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди: частини даху
дев’ятиповерхової будівлі гуртожитку № 2 загальною площею
100,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Івана Алексєєва, 9. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну договору оренди.
Балансоутримувач майна: Мелітопольський державний педагогічний
університет імені Богдана Хмельницького. Вартість виконання робіт
з оцінки – 3 100 грн,строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних
дні від дати підписання договору.
6. Товариство з обмеженою відповідальністю «Еліт-Експерт» на
виконання робіт з оцінки об’єктів оренди: частини нежитлового приміщення № 526,527 (у складі кабінету № 526, 527-2 площею 23,6 м2
та частини коридору № 526,527 -1 площею 1,05 м2) загальною площею 24,65 м2 на п’ятому поверсі будівлі (літ. А-6). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Патріотична, 74а. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати з метою продовження терміну договору
оренди. Балансоутримувач майна: Державне підприємство «Український науково-дослідний інститут спеціальних сталей, сплавів та
феросплавів». Вартість виконання робіт з оцінки – 2 450 грн,строк
виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні від дати підписання
договору.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ
ОБЛАСТІ про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності для проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди, що відбувся 27.02.2019
№
з/п
1

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності для проведення незалежної
оцінки майна, що відбувся 07.03.2019
Для проведення незалежної оцінки:
вбудованого приміщення (поз. 21) площею 10,3 м2 першого поверху адмінкорпусу (літера В), місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Астей, вул. Дружби народів, 109,
з метою укладення договору оренди, переможцем визнано суб’єкта
оціночної діяльності – ПП «Радикал» на таких умовах: вартість послуг
з оцінки – 2100 грн,термін виконання – 5 днів;
частини вбудованого приміщення (поз. 1) площею 9,3 м2 на першому поверсі нежитлової будівлі літ. «А», місцезнаходження об’єкта
оцінки: Закарпатська обл., м. Хуст, вул. Карпатської Січі, 38, з метою
укладення договору оренди, переможцем визнано суб’єкта оціночної
діяльності – ТОВ «Ріалті-О» на таких умовах: вартість послуг з оцінки – 2400 грн,термін виконання – 5 днів.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбувся 28.02.2019
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
переможцями визнано:
1. Приватне підприємство «Аспект» на виконання робіт з оцінки
об’єкта оренди, а саме: нежитлових приміщень № 3, з № 10 до № 17
включно, частин приміщень спільного користування № 1, 2, 4, 18
площею 30,9 м2, загальною площею 98,3 м2 будівлі студентського
побутового павільйону (літ. А-1). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Запорізька обл., м. Мелітополь. просп. Богдана Хмельницького, 20/1.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди. Балансоутримувач майна: Таврійський державний
агротехнологічний університет. Вартість виконання робіт з оцінки
–3000 грн,строк виконання робіт з оцінки – 3 календарних дні від
дати підписання договору.
2. Фізична особа – підприємець Паламарчук Лідія Павлівна на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди, а саме:
частини даху будівлі гуртожитку (літ. А-9, реєстровий номер
02543845.1.ЧРИАЯГ002) загальною площею 30,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Дніпрорудне, просп.
Ентузіастів, 15. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з
метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач
майна: Державний навчальний заклад «Дніпрорудненський професійний ліцей». Вартість виконання робіт з оцінки – 3000 грн,строк
виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні від дати підписання
договору.
частини даху площею 19,41 м2 та частини приміщення технічного поверху площею 5,0 м2, загальною площею 24,41 м2 корпусу А
(літ. А-6). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Патріотична, 74а. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з
метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: ДП
«Український науково-дослідний інститут спеціальних сталей, сплавів та феросплавів». Вартість виконання робіт з оцінки – 3 150 грн,
строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору.
3. Приватне підприємство «Консалтингова фірма «Експоком» на
виконання робіт з оцінки об’єктів оренди: нежитлових приміщень,
вбудованих в перший поверх чотириповерхової будівлі (літ. А. приміщення з № 34 до № 38 включно, приміщення з № 44 до № 47 включно)
загальною площею 113,4 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., смт Більмак (стара назва Куйбишеве), вул. Центральна
(стара назва Леніна), 43. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансо
утримувач майна: Запорізька дирекція Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта». Вартість виконання робіт
з оцінки – 3100 грн,строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних
дні від дати підписання договору;
нежитлових приміщень (№ з 1 до 6 включно, з 20 до 28 включно),
вбудованих в одноповерхову будівлю пошти літ. «А,а» реєстровий
номер 21560045.800.АААЖЖБ332, загальною площею 157,7 м2 відповідно до плану поверху та експлікації приміщень з технічного паспорту
будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Оріхів, вул. Покровська, буд. 36. Балансоутримувач майна: Запорізька
дирекція Українського державного підприємства поштового зв’язку
«Укрпошта». Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою
продовження терміну дії договору оренди. Вартість виконання робіт
з оцінки – 2980 грн,строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних
дні від дати підписання договору.
4. Фізична особа – підприємець Жиров Андрій Костянтинович на
виконання робіт з оцінки об’єкта оренди, а саме: нежитлових приміщень № 84, № 85 загальною площею 44,7 м2 будівлі (літ. А-4, А’).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Незалежної
України, 43. Балансоутримувач майна: Державний вищій навчаль-

Назва об’єкта оцінки,
мета проведення оцінки

Найменуванн/ Вартість Строк
ПІБ суб’єкта
вико- викооціночної діяль- нання нання
ності – переробіт робіт
можця конкурсу грн
(дні)

Приміщення в будівлях загальною площею
ФОП Максим551,8 м2: приміщення будівлі загальною плочин Андрій Дмищею 301,8 м2 за адресою: м. Івано-Франківськ,
трович
вул. Дорошенка, 28; приміщення будівлі загальною площею 62,9 м2, приміщення будівлі загальною площею 187,1 м2, димова труба за адресою:
м. Івано-Франківськ, вул. Дорошенка, 28г, що обліковуються на балансі Івано-Франківського державного підприємства по торгівлі

3 350

4

5 600

5

ФОП Тарно2 800
польський Анатолій Пилипович

4

2 Будівля (пам’ятка архітектури місцевого значенПП «Радикал»
ня) навчального корпусу № 3 загальною площею
2200,9 м2, що обліковується на балансі ІваноФранківського національного технічного університету нафти і газу, за адресою: м. Івано-Франківськ,
вул. Шопена, 1
3 Приміщення площею 9,73 м2 на другому поверсі
адмінбудівлі, що обліковується на балансі Державної фіскальної служби України, за адресою:
Івано-Франківська обл., м. Снятин, вул. Воєводи
Коснятина, 62

IНФОРМАЦIЯ
Регіонального вiддiлення Фонду по КІРОВОГРАДСЬКІЙ
ОБЛАСТІ про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів
оціночної діяльності для проведення незалежної
оцінки майна, що відбулися 07.03.2019
Переможцями конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
визнано:
Фізичну особу – підприємця Таран Олену Анатоліївну для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – частина приміщень адміністративної будівлі площею 50,0 м2 за адресою: Кіровоградська
обл., смт Онуфріївка, вул. Графа Толстого, 49, що перебувають на
балансі Онуфріївської районної державної адміністрації, вартість робіт – 1 985,00 грн,строк виконання робіт з оцінки – 5 днів;
Товариство з обмеженою відповідальністю «Кіровоградський аукціонний центр» для проведення незалежної оцінки об’єктів оренди:
частина приміщення матеріального складу № 2 площею 456,0 м2
за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград),
проїзд Аджамський, 3, що перебуває на балансі Регіонального офісу водних ресурсів у Кіровоградській області, з метою розрахунку
орендної плати, вартість робіт – 1 750,00 грн,строк виконання робіт
з оцінки – 2 дні;
частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 на технічному
поверсі чоловічого гуртожитку за адресою: Кіровоградська обл.,
м. Кропивницький (Кіровоград), пл. Дружби Народів, 2, що перебуває на балансі державного вищого навчального закладу «Кіровоградський будівельний коледж», з метою розрахунку орендної
плати, вартість робіт – 1 900,00 грн,строк виконання робіт з оцінки – 2 дні;
товариство з обмеженою відповідальністю «АН Експерт» для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – нежитлові приміщення
площею 185,88 м2, (кабінет фізики площею 82,43 м2 та кабінет хімії
площею 83,45 м2) за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), пл. Дружби Народів, 2, що перебувають на балансі
державного вищого навчального закладу «Кіровоградський будівельний коледж», з метою розрахунку орендної плати, вартість робіт –
1 900,00 грн,строк виконання робіт з оцінки – 3 дні;
Фізичну особу – підприємця Пєшкову Світлану Володимирівну для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – нежитлове
приміщення площею 10,4 м2 на першому поверсі адмінбудівлі за
адресою: Кіровоградська обл., м. Благовіщенське, вул. Ореста Гуменюка, 8а, що перебуває на балансі Управління Державної казначейської служби України у Благовіщенському районі, вартість робіт –
1 950,00 грн,строк виконання робіт з оцінки – 2 дні.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
оренди та об’єкта малої приватизації, що відбулися 07.03.2019
1. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 2,0 м2 на першому поверсі будівлі музичної
школи (інв. № 7232), що перебуває на балансі ДП «Первомайсквугілля», за адресою: Луганська обл., Попаснянський р-н, м. Гірське,
вул. Центральна, 1. Переможець конкурсу – ФОП Сорокін С. В. на
таких умовах: вартість послуги – 1600 грн,термін виконання роботи – 4 дні.
2. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення
гаражів: інв. № 10101007 площею 15,3 м2, інв. № 10101008 площею
18,2 м2, що перебувають на балансі Кремінської районної державної адміністрації Луганської області, за адресою: Луганська обл.,
м. Кремінна, вул. Банкова, 1б. Переможець конкурсу – ТОВ Агентство по нерухомості «Дісконт» на таких умовах: вартість послуги –
2000 грн,термін виконання роботи – 5 днів.
3. Найменування об’єкта оцінки: нежитлова будівля червоного
кутка загальною площею 251,4 м2, що обліковується на балансі КП
«Сєверодонецький комбінат будівельних матеріалів та конструкцій»,
за адресою: Луганська обл., м. Сєверодонецьк, вул. Силікатна, 10ф.
Переможець конкурсу – ФОП Сорокін С. В. на таких умовах: вартість
послуги – 3200 грн,термін виконання роботи – 4 дні.
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ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою
визначення ринкової вартості державного майна для
розрахунку орендної плати, що відбувся 07.03.2019
Переможцями конкурсу визнано:
ТОВ «Миколаївська оціночна компанія» на об’єкт оренди: нежитлові приміщення площею 441,9 м2 адміністративно-побутового
корпусу; приміщення гаража на 50 автомашин площею 698,5 м2,
що перебувають на балансі ДП «Миколаївський морський торговельний порт», за адресою: м. Миколаїв, вул. Заводська, 23/9.
Вартість робіт – 2400 грн без урахування ПДВ, строк виконання
робіт – 2 календарних дні;
ФОП Фокін О. С. на об’єкт оренди: нежитлові приміщення опорної
бази площею 72,0 м2, що перебуває на балансі Миколаївського міжрайонного управління водного господарства, за адресою: м. Миколаїв,
вул. Очаківська, 1а (Велика Корениха). Вартість робіт – 2400 грн без
урахування ПДВ, строк виконання робіт – 2 календарних дні;
ФОП Васильєва Т. О. на об’єкти оренди:
частина приміщення площею 1,3 м2 на третьому поверсі адмінбудівлі та частина покрівлі площею 1,0 м2, що перебувають на балансі
23 ДПРЧ ГУ ДСНС України у Миколаївській області, за адресою: Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. Пилипа Орлика (Косовського),
30. Вартість робіт – 2400 грн без урахування ПДВ, строк виконання
робіт – 5 календарних днів;
нежитлові приміщення першого та другого поверхів площею
927,8 м2 двоповерхової будівлі з підвалом, що перебувають на балансі
Філії «Одеське управління військової торгівлі «Концерну «Військторгсервіс», за адресою: Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. Розова,
3а. Вартість робіт – 2500 грн без урахування ПДВ, строк виконання
робіт – 5 календарних днів;
нежитлові приміщення площею 41,84 м2 адміністративної будівлі,
що перебувають на балансі Південного офіса Держаудитслужби, за
адресою: Миколаївська обл., смт Врадіївка, вул. Героїв Врадіївщини,
137а. Вартість робіт – 2500 грн без урахування ПДВ, строк виконання
робіт – 5 календарних днів;
нежитлове приміщення площею 74,5 м2 адміністративної будівлі,
що перебуває на балансі Управління поліції охорони в Миколаївській
області, за адресою: Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. Київська, 23. Вартість робіт – 2500 грн без врахування ПДВ, строк виконання робіт – 5 календарних днів;
ТОВ «Приват-Південь» на об’єкт оренди: нежитлові приміщення
площею 47,3 м2 будівлі лікарні, що перебуває на балансі Державної
установи «Територіальне медичне об’єднання МВС України по Миколаївській області», за адресою: м. Миколаїв, вул. Флотська, 71.
Вартість робіт – 2200 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 2 календарних дні;
ПП «Форкіс-Н» на об’єкт оренди: нежитлове приміщення площею
27,2 м2 будівлі гаража, що перебуває на балансі Головного управління
статистики у Миколаївській області, за адресою: Миколаївська обл.,
м. Баштанка, вул. Ювілейна, 89. Вартість робіт – 2350 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 календарних дні;
ТОВ «Центр-Приват-Експерт» на об’єкт оренди: нежитлові приміщення площею 34,7 м2 будівлі лікарні, що перебувають на балансі
Державної установи «Територіальне медичне об’єднання МВС України по Миколаївській області», за адресою: м. Миколаїв, вул. Флотська, 71. Вартість робіт – 2350 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 календарних дні;
ФОП Полупаненко М. м. на об’єкт оренди: частина приміщень
№ 4-50, № 63-73, № 76-114 їдальні на 500 місць загальною площею
2258,0 м2 за адресою: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, Проммайданчик, 1, літ. 1-Б/8;
приміщення № 218, № 218а, № 218б, № 218в, № 218г, № 218д,
№ 218е, № 218ж, № 146 та місця загального користування будівлі ІЛК/
буфет № 35 загальною площею 113,5 м2 за адресою: Миколаївська
обл., м. Южноукраїнськ, Проммайданчик, 1, літ. 1-Б/7;
приміщення № 217, № 217/1 та місця загального користування
центральної ремонтної майстерні/буфет № 25 загальною площею
25,6 м2 за адресою: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, Проммайданчик, 1, літ. 1-Г/2;
приміщення № 201, № 202, № 203, № 204, № 204/1, № 205, № 206
та місця загального користування ЦДП корпусу «А»/буфет № 8 загальною площею 244,4 м2 за адресою: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, Проммайданчик, 3;
приміщення № 2, № 3, № 4 та місця загального користування будівлі гідроцеху/буфет № 17 загальною площею 60,3 м2 за адресою:
Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, Проммайданчик, 2;
приміщення № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28 та місця загального користування адміністративно-побутової споруди Управління
виробничо-технічної комплектації/ буфет № 16 загальною площею
128,5 м2 за адресою: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, Проммайданчик, 19;
приміщення № 26, № 27, № 28, № 29, № 30 та місця загального
користування тимчасової бази трестмайданчику АГЕБ/буфет № 3
загальною площею 66,5 м2 за адресою: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, Комунальна зона 19/2;
частина приміщень № 234, № 235, № 237 та місця загального користування службово-виробничого корпусу зі сходами та ліфтовим
блоком/буфет ГЕС-ГАЕС загальною площею 75,7 м2 за адресою: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, Гідрокомплекс,1, літ. 1-Г, що перебувають на балансі ДП «НАЕК «Енергоатом», обліковуються у ВП
«Южно-Українська АЕС». Вартість робіт – 6400 грн без урахування
ПДВ, строк виконання робіт – 4 календарних дні.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
від 27.02.2019
1. Частина нежитлового приміщення загальною площею 1,0 м2
на другому поверсі будівлі поста ЕЦ залізничної станції Золочів.
Львівська обл., м. Золочів, вул. Бродівська, 32а. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «Леда». Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість
робіт – 1200 грн.
2. Вбудоване нежитлове приміщення загальною площею 10,1 м2
на першому поверсі (вестибуль) гуртожитку № 3. м. Львів, вул. Карпинця, 27. Мета оцінки –продовження договору оренди. Переможець
конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «ЕкспертМаш». Термін
виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1199 грн.
3. Вбудоване нежитлове приміщення площею 14,0 м2 на першому поверсі (вестибуль) гуртожитку № 8. м. Львів, вул. Сахарова, 23.
Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Інвестиційна група «Захід».
Термін виконання робіт – 2 к /д. Вартість робіт – 1500 грн.
4. Нежитлове вбудоване приміщення № 24 (службове приміщення) площею 19,8 м2 на цокольному поверсі в’їзної частини автовокзалу пункту пропуску «Краковець». Львівська обл., Яворівський
р-н, смт Краковець, вул. Вербицького, 54. Мета оцінки – укладення
договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «ЕкспертМаш». Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість
робіт – 1500 грн.
5. Вбудоване нежитлове приміщення площею 24,7 м2 на першому
поверсі адміністративного корпусу. м. Львів, вул. Володимира Великого, 54. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець
конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Горбачов В. А. Термін
виконання робіт – 4 к/д. Вартість робіт – 1650 грн.
6. Частина вбудованого нежитлового приміщення площею 24,48 м2
на першому поверсі навчального корпусу. м. Львів, вул. Кубійовича,
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35. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Смокорівська Р. П. Термін
виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1190 грн.
7. Вбудовані нежитлові приміщення № 1, 2, 3, 4, 5, 15 загальною
площею 95,7 м2 на першому поверсі двоповерхової адміністративної
будівлі. Львівська обл., м. Городок, майдан Гайдамаків, 21. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт
оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ». Термін виконання робіт – 3 к/д.
Вартість робіт – 2350 грн.
8. Нежитлові приміщення загальною площею 86,7 м2 на першому
поверсі будівлі. м. Львів, вул. Патона, 2/7. Мета оцінки – укладення
договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є. Термін виконання робіт – 3 к/д.
Вартість робіт – 800 грн.
9. Гараж загальною площею 160,2 м2. Львівська обл., м. Трускавець, вул. Річки, 19. Мета оцінки – продовження договору оренди.
Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є. Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт –
800 грн.
10. Нежитлове приміщення № 1 загальною площею 364,3 м2,
розташоване на території МРЦ «Перлина Прикарпаття». Львівська
обл., м. Трускавець, вул. С. Бандери, 71. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ». Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість
робіт – 2650 грн.
11. Частина нежитлового приміщення № 22 загальною площею
468,0 м2 на першому поверсі будівлі розбирально-складального цеху
(літ. К-1,К’-1, К′′»-4) м. Львів, вул. Личаківська, 152. Мета оцінки –
укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Західна українська консалтингова компанія».
Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 800 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності від 06.03.2019
1. Частина нежитлового приміщення (№ 276) на першому поверсі будівлі головного корпусу університету загальною площею
3,0 м2. м. Львів, вул. Університетська, 1. Мета оцінки – укладення
договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Войтенко Н. Б. Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість
робіт – 1499 грн.
2. Частина вбудованого нежитлового приміщення коридору № 2
загальною площею 1,0 м2 на першому поверсі будівлі команднодиспетчерського пункту літ. «Б-6». м. Львів, вул. Любінська, 217.
Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «Леда». Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 1200 грн.
3. Частина фасаду площею 2,7 м2 та підвального приміщення
площею 0,5 м2 гуртожитку № 1. м. Львів, вул. Під Голоском, 25. Мета
оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт
оціночної діяльності – ТзОВ «Інвестиційна група «Захід». Термін виконання робіт – 1 к/д. Вартість робіт – 2000 грн.
4. Частина нежитлового приміщення загальною площею 4,0 м2
на першому поверсі будівлі під літ. «Б-3» – нового аеровокзалу.
м. Львів, вул. Любінська, 168. Мета оцінки – продовження договору
оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ
«ЛьвівЮрАудитКонсалтинг». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість
робіт – 1800 грн.
5. Нежитлове приміщення загальною площею 4,0 м2 на першому
поверсі будівлі під літ. «Б-3» – нового аеровокзалу. м. Львів, вул. Любінська, 168. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ». Термін
виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2150 грн.
6. Нежитлове приміщення загальною площею 12,6 м2 на першому
поверсі будівлі лікарні (з поліклінікою). м. Львів, вул. Замарстинів
ська, 233. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець
конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «ЕкспертЦентр». Термін
виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1180 грн.
7. Нежитлове приміщення № 53 загальною площею 18,0 м2 на другому поверсі будівлі. м. Львів, вул. І. Франка, 61. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної
діяльності – ФОП Смокорівська Р. П. Термін виконання робіт – 2 к/д.
Вартість робіт – 1190 грн.
8. Частина нежитлового приміщення кімн. № 11 загальною площею 22,0 м2 на першому поверсі нежитлової будівлі під літ. «РЦ-1» –
адміністративна будівля ВДСП і АБ. м. Львів, вул. Любінська, 168.
Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу –
суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Горбачов В. А. Термін виконання
робіт – 4 к/д. Вартість робіт – 2090 грн.
9. Частина нежитлового приміщення площею 28,0 м2 на третьому
поверсі в новому аеровокзалі під літ. «Б-3». м. Львів, вул. Любінська,
168. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є. Термін
виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 800 грн.
10. Вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 38,95 м2,
а саме: частина площі торгового залу площею 37,45 м2 та душова кімната площею 1,5 м2 в будівлі навчального корпусу технікуму.
Львівська обл., м. Самбір, вул. С. Крушельницької, 7. Мета оцінки –
продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «Левковичі». Термін виконання робіт – 2 к/д.
Вартість робіт – 800 грн.
11. Вбудовані нежитлові приміщення площею 66,0 м2 на четвертому поверсі та вбудоване нежитлове приміщення площею 6,0 м2 у
вестибулі на першому поверсі навчального корпусу № 4 загальною
площею 72,0 м2. м. Львів, вул. Митрополита Андрея, 5. Мета оцінки –
укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Національна компанія «Укрексперт». Термін
виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 793 грн.
12. Нежитлові приміщення загальною площею 53,57 м2 на першому поверсі навчально-виробничого корпусу Ходорівського відділення. Львівська обл., м. Ходорів, вул. ім. Героя Майдану Романа
Точина, 2. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець
конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Західна українська
консалтингова компанія». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість
робіт – 800 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбувся 28.02.2019
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для надання послуг з оцінки об’єктів:
адмінстративне приміщення площею 337,8 м2 та будівля гаражів
площею 63,2 м2 за адресою: Рівненська обл., смт Гоща, вул. О.Теліги (Ковпака), 1, з метою укладення договору оренди державного
майна – визнано Рівненську товарну біржу. Строк виконання робіт
з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки –
4950 грн;
племконюшня № 2 (інв. № 63) площею 321,1 м2 за адресою: Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Мирогоща Перша, вул. Лісова, 3, з
метою продовження договору оренди державного майна – визнано
ПП ЕКФ «Приватна справа». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2000 грн;
виробничо-побутовий корпус бази дільниці № 11 (інвентарний № 3008, реєстровий № 24584661.335.ПШТДПЮ882) площею
498,4 м2; промислова будівля бази дільниці № 11 (інвентарний
№ 3008/1, літера Б-1, реєстровий № 24584661.335.ПШТДПЮ883)
площею 65,8 м2; склад бази дільниці № 11 (інвентарний № 3008/2,

літ. В-1, реєстровий № 24584661.335.ПШТДПЮ884) площею
396,4 м2; навіс бази дільниці № 11 (інвентарний № 3008/3, літ. Г-1,
реєстровий № 24584661.335.ПШТДПЮ885) площею 206,8 м2, виробничий майданчик бази дільниці № 11 (інвентарний № 3008/4,
реєстровий № 24584661.335.ПШТДПЮ886) площею 1124,0 м2 за
адресою: Рівненська обл., Володимирецький р-н, с. Стара Рафалівка, вул. Приміська, 2 – визнано Рівненську товарну біржу. Строк
виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання
робіт з оцінки – 14950 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбувся 07.03.2019
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для надання послуг з оцінки об’єктів:
частина адміністративного приміщення площею 163,4 м2 за адресою: Рівненська обл., м. Дубно, вул. Шевченка, 27, з метою укладення договору оренди державного майна – визнано ПП ЕКФ «Приватна
справа». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2400 грн;
приміщення прохідної площею 47,5 м2 та приміщення складу тари
площею 461,0 м2 за адресою: Рівненська обл., м. Рівне, вул. Павлюченка, 3, з метою укладення договору оренди державного майна –
визнано Рівненську товарну біржу. Строк виконання робіт з оцінки –
5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 3490 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбувся 28.02.2019
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки об’єкта – гідротехнічні споруди:
ставу Міжгори 2, інвентарний номер 130, реєстровий номер
25592421.71.ААЕЖАЖ472 (в т. ч. ГТС ставу Міжгори 2: донний водоспуск (інвентарний номер 131, реєстровий номер 25592421.71.ААЕЖАЖ409), регулятор (інвентарний номер 152, реєстровий номер
25592421.71.ААЕЖАЖ436), роздільна дамба);
ставу Ратищі 1, інвентарний номер 106, реєстровий номер
25592421.71.ААЕЖАЖ481 (в т. ч. ГТС ставу Ратищі 1: розподільча опорна дамба (інвентарний номер 104, реєстровий номер 25592421.71.
ААЕЖАЖ449), водонапірний канал (інвентарний номер 105, реєстровий номер 25592421.71.ААЕЖАЖ391), рибовиловлювач (інвентарний
номер 126, реєстровий номер 25592421.71.ААЕЖАЖ439), водонапуск, водовипуск);
ставу вир. Ратищі 2, інвентарний номер 109, реєстровий номер
25592421.71.ААЕЖАЖ462 (в т. ч. ГТС ставу вир. Ратищі 2: водовипуск (інвентарний номер 107, реєстровий номер 25592421.71.
ААЕЖАЖ371), водонапуск (інвентарний номер 108, реєстровий номер 25592421.71.ААЕЖАЖ393), роздільна дамба, роздільна дамба,
роздільна дамба);
ставу Ратищі 3, інвентарний номер 115, реєстровий номер
25592421.71.ААЕЖАЖ452 (в т. ч. ГТС ставу Ратищі 3: водонапуск (інвентарний номер 110, реєстровий номер 25592421.71.ААЕЖАЖ394),
водовипуск (інвентарний номер 111, реєстровий номер 25592421.71.
ААЕЖАЖ372), роздільна дамба, роздільна дамба, роздільна дамба,
роздільна дамба);
ставу Ратищі 4, інвентарний номер 124, реєстровий номер
25592421.71.ААЕЖАЖ482 (в т. ч. ГТС ставу Ратищі 4: водовипуск (інвентарний номер 116, реєстровий номер 25592421.71.ААЕЖАЖ373),
водонапуск, роздільна дамба);
ставу регулятор, інвентарний номер 123, реєстровий номер
25592421.71.ААЕЖАЖ483 (в т. ч. ГТС ставу регулятора: роздільна
дамба, водонапуск);
ставу Заложці 1, інвентарний номер 337, реєстровий номер
25592421.71.ААЕЖАЖ464 (в т. ч. ГТС ставу Заложці 1: роздільна
дамба, роздільна дамба, роздільна дамба, роздільна дамба, водонапуск, водовипуск), що розташовані за адресою: Тернопільська
обл., Зборівський р-н, в межах земель Залозецької ОТГ, за межами
с. Ратищі, що перебувають на балансі Державного підприємства
«Укрриба», визнано ТзОВ фірма «Гудвіл». Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати
з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 25000
гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки об’єкта: приміщення загальною
площею 20,0 м2 у підвалі гуртожитку № 1 Тернопільського національного економічного університету за адресою: вул. Львівська, 1,
м. Тернопіль, що перебуває на балансі Тернопільського національного економічного університету, визнано Тернопільську торговопромислову палату. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження
договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 2000 гривень,
строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки об’єкта: приміщення першого поверху
(поз. 1-40, 1-41, 1-42, 1-43) загальною площею 71,8 м2 будівлі Ратуша, 1811”, пам’ятки архітектури національного значення, охоронний
номер 638, за адресою: пл. Ринок, 1, м. Бережани, Бережанський р-н,
Тернопільська обл., що перебуває на балансі Державного історикоархітектурного заповідника у м. Бережани, визнано Приватне підприємство «Радикал». Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження
договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 1800 гривень,
строк виконання робіт – 4 календарних дні.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки об’єкта: частина площадки із щебеневим покриттям № 23 площею 352,0 м2 за адресою: вул. Миру,
18, м. Ланівці, Тернопільська обл., що перебуває на балансі Регіо
нального офіса водних ресурсів у Тернопільській області, визнано
ТОВ «Орієнтир-Реформа». Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 2080 гривень,
строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: частина площадки з
асфальтно-щебеневим покриттям № 12 площею 363,0 м2 за адресою:
вул. Текстильна, 30а, м. Тернопіль, що перебуває на балансі Регіо
нального офіса водних ресурсів у Тернопільській області, визнано
ТзОВ фірма «Гудвіл». Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в
оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 1900 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбувся 07.03.2019
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки об’єкта: частина площадки з асфальтним покриттям № 1 площею 500,0 м2 за адресою: вул. Текстильна,
30а, м. Тернопіль, що перебуває на балансі Регіонального офіса
водних ресурсів у Тернопільській області, визнано ТОВ «Експертноконсультаційна фірма «Орієнтир-Оцінка». Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати
з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 1800
гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки об’єкта: гідротехнічні спору-
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відомості
приватизації

ди ставу Плотича 2, інвентарний номер 631, реєстровий номер
25592421.71.ААЕЖАЖ479 (в т. ч. контурна дамба ставу Плотича 2, інвентарний номер 613/2, реєстровий номер 25592421.71.
ЧВБИВЧ835; дон. водоспуск інвентарний номер 618, реєстровий
номер 25592421.71.ААЕЖАЖ411; рибовловлювач інвентарний номер 619, реєстровий номер 25592421.71.ААЕЖАЖ444; роздільна
дамба 2 інвентарний номер 620, реєстровий номер 25592421.71.
ААЕЖАЖ448; водонапуск інвентарний номер 632, реєстровий номер 25592421.71.ААЕЖАЖ392; водоспуск інвентарний номер 637,
реєстровий номер 25592421.71.ААЕЖАЖ400) розташованих на
території Будилівської с/р, Козівського району, Тернопільської області та гідротехнічні споруди ставу Плотича 3, інвентарний номер
623, реєстровий номер 25592421.71.ААЕЖАЖ480 (в т.ч. контурна дамба ставу Плотича 3 інвентарний номер 613/3, реєстровий
номер 25592421.71.ЧВБИВЧ836; спуск. канал інвентарний номер
612, реєстровий номер 25592421.71.ААЕЖАЖ451; рибовловлювач інвентарний номер 614, реєстровий номер 25592421.71.ААЕЖАЖ445; роздільна дамба інвентарний номер 620, реєстровий
номер 25592421.71.ААЕЖАЖ446; дон. водоспуск інвентарний
номер 621, реєстровий номер 25592421.71.ААЕЖАЖ406; дон. водоспуск інвентарний номер 622, реєстровий номер 25592421.71.
ААЕЖАЖ407; рибовловлювач інвентарний номер 623, реєстровий
номер 25592421.71.ААЕЖАЖ438), розташовані на території Плотичанської с/р, Козівського району, Тернопільської області, що обліковуються на балансі Державного підприємства «Укрриба», визнано Тернопільське обласне комунальне підприємство «Експерт».
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для
розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість
виконання робіт з оцінки – 9000 гривень, строк виконання робіт –
5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки об’єкта: частина нежитлового
приміщення поз. 2-10 площею 11,0 м2 другого поверху будівлі літера
А відділу статистики у Борщівському районі за адресою: вул. Степана Бандери, 19а, м. Борщів, Борщівський р-н, Тернопільська
обл., що перебуває на балансі Головного управління статистики у
Тернопільській області, визнано ТзОВ фірма «Гудвіл». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку
орендної плати з метою продовження договору оренди. Вартість
виконання робіт з оцінки – 2000 гривень, строк виконання робіт –
5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду в ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ,
АРК та м. СЕВАСТОПОЛІ про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення оцінки державного
майна, що відбувся 11.03.2019
По об’єкту: група інвентарних об’єктів: будівля гаража загальною
площею 60,5 м2, майстерня загальною площею 23,8 м2, котельня загальною площею 23,8 м2, склад вугілля загальною площею 40,0 м2
за адресою: Херсонська обл., м. Генічеськ, вул. Центральна, 196,
що перебувають на балансі Херсонського національного технічного
університету, переможець конкурсу – ФОП Бронін А. О. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Вартість
робіт – 6000 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.
По об’єкту: вбудоване нежитлове приміщення загальною площею 169,8 м2 на другому поверсі будівлі їдальні, що перебуває
на балансі ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»,
за адресою: м. Херсон, вул. Комкова, 73б, переможець конкурсу –
ПП «Експерт – Центр». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при
укладенні договору оренди. Вартість робіт – 2400 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.
По об’єкту: вбудовані нежитлові приміщення загальною площею
40,1 м2 на першому поверсі будівлі гуртожитку № 3, що перебувають
на балансі ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», за
адресою: м. Херсон, вул. Комкова, 71а, переможець конкурсу – ПФ
«Експрес – Оцінка». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Вартість робіт – 2100 грн. Строк виконання
робіт – 3 дні.
По об’єкту: вбудовані нежитлові приміщення загальною площею
70,0 м2 на першому поверсі будівлі гуртожитку № 1, що перебувають
на балансі Скадовського технікуму ДВНЗ «Херсонський державний
аграрний університет», за адресою: Херсонська обл., Скадовський
р-н, с. Антонівка, вул. Студентська, 1, переможець конкурсу – ПП
«Експертно-юридична фірма «Епрайс – Кгонсул». Мета проведення
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати при укладенні договору оренди. Вартість робіт –
2000 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.
По об’єкту: частина даху площею 25,0 м2 будівлі гуртожитку,
що перебуває на балансі ДНЗ «Вище професійне училища № 2
м. Херсона», за адресою: м. Херсон, Миколаївське шосе, 52, переможець конкурсу – ФОП Тєстоєдова І. Б. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати при продовженні договору оренди. Вартість робіт – 2400 грн.
Строк виконання робіт – 4 дні.
По об’єкту: нежитлове приміщення загальною площею 16,8 м2 на
першому поверсі навчального (головного) корпусу № 1, що перебуває на балансі Херсонського державного університету, за адресою:
м. Херсон, вул. Університетська, 27, переможець конкурсу – ПП «Радикал». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору
оренди. Вартість робіт – 2100 грн. Строк виконання робіт – 3 дні.
По об’єкту: нежитлові приміщення їдальні та харчоблоку загальною
площею 215,5 м2 в корпусі № 6, що перебуває на балансі Херсонського державного університету, за адресою: м. Херсон, вул. Університетська, 4, переможець конкурсу – ПФ «Експрес – Оцінка». Мета
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Вартість робіт – 2100 грн. Строк виконання робіт – 3 дні.
По об’єкту: група інвентарних об’єктів: зерновий склад літ. «А»
загальною площею 1365,5 м2; зерновий склад літ. «Б» загальною
площею 1282,7 м2; будівля морвокзалу літ. «М» загальною площею
90,8 м2; склад рідкого палива літ. «Е» загальною площею 68,2 м2;
гараж для автомобілів літ. «Є» загальною площею 149,8 м2; деревообробний цех літ. «Ж» загальною площею 129,9 м2; господарський
склад літ. «С» загальною площею 83,8 м2; адміністративна будівля (будівля управління) літ. «О» загальною площею 376,6 м2; артезіанська
свердловина № 3; вбудовані приміщення в будівлі магазину літ. «У»
загальною площею 135,1 м2, що перебувають на балансі Державного
підприємства «Скадовський морський торговельний порт», за адресою: Херсонська обл., Каланчацький р-н, с. Хорли, вул. Набережна,
2, переможець конкурсу – ФОП Бронін А. О. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Вартість робіт – 7000 грн.
Строк виконання робіт – 3 дні.
По об’єкту: група інвентарних об’єктів – матеріальний склад (адмінбудівля) літ. «К» загальною площею 119,0 м2, будівля вахтенної
літ. «З» загальною площею 28,3 м2, приміщення побутового призначення літ. «И» загальною площею 186,6 м2, прохідна літ. «Н» загальною площею 8,7 м2, що перебувають на балансі Скадовської філії
Державного підприємства «Адміністрація морських портів України»
(Адміністрація Скадовського морського порту), за адресою: Херсонська обл., Каланчацький р-н, с. Хорли, вул. Набережна, 2, переможець конкурсу – ПП «Експерт – Центр». Мета проведення незалежної
оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
при укладенні договору оренди. Вартість робіт – 5000 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.
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ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
про результати конкурсів з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів державної власності, проведених 07.03.2019
1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою укладення договору оренди – приміщення загальною площею 37,0 м2 на першому поверсі навчального корпусу, що обліковується на балансі
ДВНЗ «Кам’янець-Подільський індустріальний коледж», за адресою: вул. Суворова, 17, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька
обл. – визнано ПП «Консалтінг сервіс». Вартість надання послуг з
оцінки – 2200,00 грн (без урахування ПДВ), строк надання послуг з
оцінки – 5 календарних днів.
2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою укладення договору оренди – нежитлове приміщення площею 22,9 м2 у будівлі
гуртожитку, що обліковується на балансі Старокостянтинівського
професійного ліцею, за адресою: вул. І. Франка, 35, м. Старокостянтинів, Хмельницька обл. – визнано ФОП Аврамчука Ігоря Віталійовича.
Вартість надання послуг з оцінки – 2150,00 грн (без урахування ПДВ),
строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів.
3. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою укладення договору оренди – приміщення загальною площею 49,0 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі, що обліковується на балансі
Головного управління статистики у Хмельницькій області, за адресою: вул. Миру, 36, м. Деражня, Хмельницька обл. – визнано ФОП
Паніка Юрія Олександровича. Вартість надання послуг з оцінки –
2400,00 грн (без урахування ПДВ), строк надання послуг з оцінки –
5 календарних днів.
4. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта державної власності
малої приватизації шляхом продажу на аукціоні – окреме майно –
погріб загальною площею 113,8 м2, що обліковується на балансі
ВАТ «Летичівський агрегатний завод», за адресою: Хмельницька
обл., Летичівський р-н, смт Летичів, вул. І. Франка, 33 – визнано ТОВ «Поділля – Експерт». Вартість надання послуг з оцінки –
3000,00 грн (без урахування ПДВ), строк надання послуг з оцінки –
10 календарних днів.
5. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою укладення договору оренди – гараж площею 50,7 м2 у будівлі ремонтної майстерні,
що обліковується на балансі Регіонального офіса водних ресурсів у
Хмельницькій області, за адресою: вул. Ю. Сіцінського, 49, м. Хмельницький – визнано ТОВ «Експерт». Вартість надання послуг з оцінки – 2000,00 грн (без урахування ПДВ), строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені для проведення
незалежної оцінки об’єктів, що відбулися 27.02.2019
І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна. Замовник робіт з оцінки: Регіональне
відділення Фонду по Черкаській області.
1. Назва об’єкта оцінки: приміщення першого поверху будівлі
(ангар для зберігання техніки) загальною площею 164,25 м2. Най
менування балансоутримувача об’єкта оцінки: Відокремлений структурний підрозділ агротехнічного коледжу Уманського національного університету садівництва. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
вул. Каштанова, 30, м. Умань, Черкаська область. Платник робіт з
оцінки: ФОП Звонський О. С. Дата оцінки: 31.01.2019. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП
Ярюхіна З. Д. Термін виконання робіт – 2 календарних дні, вартість
послуг – 1300,00 грн.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна. Замовник робіт з оцінки: Регіо
нальне відділення Фонду по Черкаській області.
2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення на другому поверсі
адмінбудівлі загальною площею 21,73 м2. Найменування балансо
утримувача об’єкта оцінки: Головне управління статистики у Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Дашковича,
39, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Арефій О. Е. Дата оцінки: 31.01.2019. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності визнано ПП «Дисконт». Термін виконання робіт – 2 календарних дні, вартість послуг – 900,00 грн.
3. Назва об’єкта оцінки: магазин загальною площею 96,6 м2. Най
менування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Кам’янське лісове
господарство». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Холодноярська, 167, с. Мельники, Чигиринський р-н, Черкаська обл. Платник
робіт з оцінки: ФОП Титянченко Л. К. Дата оцінки: 31.01.2019. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін виконання робіт – 2 календарних дні, вартість
послуг – 1400,00 грн.
4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення 1-го
поверху адмінбудівлі (приміщення № 21 – комора) площею 7,5 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Північний офіс
Держаудитслужби. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. В. Чорновола, б. 157, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Культенко А. І.
Дата оцінки: 31.12.2018. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності визнано ТБ «Універсальна». Термін виконання
робіт – 2 календарних дні, вартість послуг 900,00 грн.
5. Назва об’єкта оцінки: приміщення адмінбудівлі загальною
площею 15,05 м2 (корисна площа – 10,7 м2, площа загального користування – 4,35 м2). Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Головне управління статистики у Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: пров. Бабушкіна, 4а, м. КорсуньШевченківський, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: Черкаська
торгово-промислова палата. Дата оцінки: 31.12.2018. Переможцем
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано КТ АЕО
«Фатум-М». Термін виконання робіт – 2 календарних дні, вартість
послуг – 1500,00 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені для проведення
незалежної оцінки об’єктів, що відбулися 06.03.2019
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди державного майна. Замовник робіт з оцінки: Регіональне
відділення Фонду по Черкаській області.
1. Назва об’єкта оцінки: прилегла до приміщення асфальтована територія площею 160,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Державна установа «Уманська виправна колонія» (№ 129).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Енергетична, 6, м. Умань,
Черкаська область. Платник робіт з оцінки: ФОП Хоменко Ю. м. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано
ФОП Горопацька М. В. Термін виконання робіт – 2 календарних дні,
вартість послуг – 1500,00 грн.
2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення на першому поверсі
адміністративної будівлі Бізнес-інноваційного центру площею 4,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський національний університет імені Б.Хмельницького. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник робіт з
оцінки: ТОВ «Фінансова компанія «Октава фінанси». Переможцем
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП Сав-

ченко О. В. Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість
послуг – 800,00 грн.
3. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення на першому поверсі
гуртожитку № 4 загальною площею 17,1 м2. Найменування балансо
утримувача об’єкта оцінки: Уманський національний університет садівництва. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Інтернаціональна,
2, м. Умань, Черкаська область. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Агроріск». Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
визнано ФОП Гребченко М. П. Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 1490,00 грн.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності для надання послуг з оцінки майна від 07.03.2019
Конкурсною комісією Регіонального відділення Фонду по Чернівецькій області переможцем конкурсу визнано ФОП Федоренко
Аллу Анатоліївну на приміщення будівлі столової (літ. Б) загальною
площею 97,19 м2 (у т. ч. приміщення: (1-19) – 58,6 м2, частина приміщення (1-21) – 38,59 м2) за адресою: Чернівецька обл., Вижницький р-н, м. Вижниця, вул. Д. Загула, 13, що перебуває на балансі
Вижницького коледжу прикладного мистецтва ім. В. Ю. Шкрібляка.
Мета проведення оцінки: передача в оренду. Вартість та строк виконання робіт: 3000,00 гривень та 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по м. КИЄВУ
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені для проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди, що відбулися 06.03.2019
№
з/п

Назва об’єкта
оцінки

1 Частина даху
2 Нежитлове приміщення
3 Частина даху
4 Частина даху
5 Споруда
6 Частина нежитлового приміщення
7 Нежитлове приміщення
8 Частина горища
та даху будівлі

м. Київ, просп. Перемоги, 50
м. Київ, вул. Нагірна, 22

ТОВ «Сарос»

2

3800

ПП «ГарантЕксперт»

2

3900

м. Київ, просп. Перемоги, 50
м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 1,
павільйони № 14 та
№ 17
м. Київ, вул. Виборзька, 3, гуртожиток № 16

ТОВ «Реноме
Груп»
ТОВ «Сарос»

2

3800

2

8500

ФОП Рябченко
О. М.

2

2900

ФОП Рябченко
О. М.
ТОВ «ЕкспертІнжиніринг
Сервіс»
м. Київ, вул. Дегтярів- ТОВ «Реноме
ська, 38 – 44
Груп»
м. Київ, вул. Костянти- ТОВ «Сарос»
нівська, 68
м. Київ, просп. Акаде- ТОВ «Реноме
міка Глушкова, 4
Груп»

2

2950

2

3180

2

3680

2

3100

2

3050

м. Київ, вул. Межигірська, 11
м. Київ, просп. Перемоги, 100/1

ТОВ «Реноме
Груп»
ФОП Рябченко
О. М.

2

3100

2

2900

ТОВ «Компанія
«Експерт Консалтинг»
ТОВ «Сарос»

2

3750

2

3090

ТОВ «Інститут
розвитку нерухомості»
Частина даху
ТОВ «Компанія
«Експерт Консалтинг»
Асфальтований
43,0
м. Київ, вул. Є. ХарПП «Гарантмайданчик
ченка, 34
Експерт»
Нерухоме майно, 118,4 (у т. м. Київ, вул. Клавдіїв- ФОП Рябченко
а саме: частина ч. 69,6 та ська, 22
О. М.
котельні та ви48,8)
робничий майданчик
Майданчик із
700,0 м. Київ, вул. Є. ХарПП «Гарантзалізобетонних
ченка, 34
Експерт»
плит
Частина даху та 15,0 (в т. м. Київ, вул. Тургенєв- ТОВ «Компанія
технічного поч. 10,0 та ська, 71 – 75
«Експерт Конверху
5,0)
салтинг»

2

3600

2

3500

2

3100

2

5900

2

4900

2

3600

9 Нежитлове приміщення
10 Нежитлові приміщення
11 Частина нежитлового приміщення
12 Частина сходового майданчика
13 Нежитлове приміщення
14 Нежитлове приміщення
15 Нежитлове приміщення
16 Частина нежитлового приміщення
17 Нежитлове приміщення
18 Частина нежитлового приміщення
19 Частина даху та
технічного поверху
20 Частина нежитлового приміщення
21 Нежитлове приміщення
22
23
24

25
26

Термін
Вартість
виковикоСОД – перенан2
Площа, м Адреса об’єкта оцінки
нання
можець
ня, каробіт,
лендаргрн
них днів
7,74
м. Київ, просп. Пові- ТОВ «Компанія
2
3900
трофлотський, 31
«Експерт Консалтинг»
19,4
м. Київ, вул. НагірФОП Рябченко
2
3200
на, 22
О. М.
6,38
м. Київ, просп. Пові- ПП «Гарант2
3900
трофлотський, 31
Експерт»
7,88
м. Київ, просп. Пові- ТОВ «Компанія
2
3700
трофлотський, 31
«Експерт Консалтинг»
4,0
м. Київ, с. Пирогів,
ФОП Рябченко
2
2900
споруда № 3
О. М.
2,0
м. Київ, просп. Пові- ФОП Рябченко
2
2900
трофлотський, 31
О. М.
19,6
20,0
(у т. ч.
10,0 та
10,0)
29,4
4586,1

2,0
1,5
16,8
38,2
36,5
10,0
42,9
6,0

м. Київ, вул. Західна, 1/6
м. Київ, вул. Дегтярівська, 38 – 44

10,52 (у т. м. Київ, вул. Героїв
ч. 3,0 та Оборони, 11
7,52)
14,0
м. Київ, вул. Металістів, 5, гуртожиток
№ 15
69,3
м. Київ, вул. Борщагівська, 146, гуртожиток
№ 19
2,0
м. Київ, Вознесенський узвіз, 20

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по ВІнницЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів державної власності, що відбувся 20.03.2019
За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця Прокопенко Світлану Михайлівну щодо визначення вартості об’єкта
державної власності малої приватизації, окремого майна – будинку для сезонних працівників площею 715,5 м2 з вхідними майданчиками, входами в підвал за адресою: 24703, Вінницька обл., Піщанський р-н, с. Миколаївка, вул. Л. Українки, 26а, що перебуває
на балансі ПрАТ «Сад України», код за ЄДРПОУ 00414316, з метою
приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами. Строк надання послуг з оцінки – 13 календарних днів. Вартість надання послуг
з оцінки – 2900 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця Рабець Олену Миколаївну щодо визначення вартості об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна – будівлі лазні з
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22

відомості
приватизації

тамбуром та вхідним майданчиком загальною площею 176,2 м2 за
адресою: 24714, Вінницька обл., Піщанський р-н, с. Дмитрашківка, вул. Садова, 4б, що перебуває на балансі ПрАТ «Сад України», з
метою приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами. Строк
надання послуг з оцінки – 12 календарних днів. Вартість надання
послуг з оцінки – 3000 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ фірму «Медінтеграція» ЛТД
щодо визначення вартості об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна – будівлі гаража літ. Б площею 79,5 м2,
будівлі гаража літ. Д площею 36,8 м2, будівлі дизельної літ. Е площею
34,9 м2 за адресою: Вінницька обл., м. Тульчин, вул. Леонтовича, 47,
що перебувають на балансі Управління Державної казначейської
служби України у Тульчинському районі Вінницької області, з метою
приватизації шляхом викупу орендарем з урахуванням компенсації
вартості невід’ємних поліпшень, здійснених за рахунок власних коштів за час оренди. Строк надання послуг з оцінки – 13 календарних
днів. Вартість надання послуг з оцінки – 4150 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності,
якого буде залучено до проведення незалежної оцінки
державного майна, що відбувся 14.03.2019
Переможцем конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки:
частина учбово-лабораторного корпусу (приміщення з № 1 до
№ 251) (літер В-3) площею 49,8 м2 (кабінет № 203) за адресою:
43018, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Львівська,75, що обліковується
на балансі Луцького національного технічного університету, визнано
ФОП Малащицьку О. Г., мета оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди, ціна виконання робіт з оцінки – 1800,00 грн,строк
виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;
частина навчально-бібліотечного корпусу № 8 площею 4,0 м2 за
адресою: 43021, м. Луцьк, вул. Винниченка, 30а, що обліковується на
балансі Східноєвропейського національного університету імені Лесі
Українки, визнано ФОП Малащицьку О. Г., мета оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати
для укладення договору оренди, ціна виконання робіт з оцінки –
1800,00 грн,строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;
сховище для техніки (ангар) загальною площею 347,0 м2 за адресою: 43018, м. Луцьк, вул. Володимирська,76, що обліковується на балансі Територіального центру соціального обслуговування (надання
соціальних послуг) Луцького району визнано ТОВ «Волинь-експерт»,
мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
розміру орендної плати для продовження дії договору оренди, ціна
виконання робіт з оцінки – 3146,00 грн,строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;
частина адміністративної будівлі площею 4,2 м2 за адресою:
44700, Волинська обл., м. Володимир-Волинський, вул. Ковельська,
35, що обліковується на балансі Володимир-Волинського управління
Державної казначейської служби України Волинської області, визнано ТОВ «Волинь-експерт», мета оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження дії
договору оренди, ціна виконання робіт з оцінки – 2002,00 грн,строк
виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбувся 14.03.2019
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для здійснення незалежної оцінки майна визнано:
Приватне підприємство «Сектор-Інформ» по об’єктах:
будівля церкви площею 45,9 м2 та дзвіниця площею 6,1 м2, що перебувають на балансі Малинського лісотехнічного коледжу, за адресою: Житомирська обл., Малинський р-н, с. Гамарня, вул. МиклухиМаклая, 3а (вартість виконання – 2300,00 грн,строк виконання – 5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження дії договору оренди;
частина наглядової вежі площею 5,76 м2 та технологічний майданчик біля вежі площею 7,0 м2, що перебуває на балансі ДП «Коростишівське лісове господарство». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Житомирська обл., Коростишівське лісництво, квартал 15,
виділ 39 (вартість виконання – 2200,00 грн,строк виконання – 5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди;
Приватне підприємство «Бюро незалежних оцінок» по об’єктах:
нежитлове приміщення гаража площею 29,1 м2, що перебуває
на балансі Малинської районної державної адміністрації Житомирської області, за адресою: Житомирська обл., м. Малин, вул. Винниченка, 21б (вартість виконання – 1750,00 грн,строк виконання – 5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження дії договору оренди;
нежитлове приміщення гаража площею 20,6 м2 (літ. А-2), що перебуває на балансі Малинської районної державної адміністрації
Житомирської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Малин, вул. Винниченка, 21б (вартість виконання –
1750,00 грн,строк виконання – 5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати з метою продовження дії договору оренди;
Фізична особа – підприємець Шанін Василь Михайлович по
об’єкту: будівля складу площею 796,1 м2 (літ. А) та частина майданчика для стоянки автомобілів площею 1840,0 м2, що перебувають
на балансі Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять,
за адресою: м. Житомир, вул. Танкістів, 52 (вартість виконання –
2250,00 грн,строк виконання – 5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди;
Приватне підприємство «Україна-Експерт-Центр» по об’єктах:
частина нежитлового приміщення площею 3,0 м2 на 1-му поверсі будівлі навчального корпусу, що перебуває на балансі Житомирського агротехнічного коледжу, за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 96 (вартість виконання – 1430,00 грн,строк виконання –
2 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди;
двоповерхова будівля площею 210,92 м2 (літ. А), що перебуває
на балансі Відділу освіти, охорони здоров’я, сім’ї, молоді, спорту та
культури Баранівської районної державної адміністрації, за адресою: Житомирська обл., м. Баранівка, просп. Шкільний, 1 (вартість
виконання – 2290,00 грн,строк виконання – 3 календарних дня); мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди;
нежитлові приміщення площею 54,0 м2 у будівлі гуртожитку,
що перебувають на балансі Новоград-Волинського промисловоекономічного технікуму, за адресою: Житомирська обл., м. НовоградВолинський, вул. Левченка, 2 (вартість виконання – 1750,00 грн,строк
виконання – 2 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди.
Приватне підприємство «Експерт-Сервіс-Консалт» по об’єкту:
гідротехнічна споруда ставка площею 57,6179 га, що перебуває на
річці Жерев (ліва притока р. Уж басейн р. Припять) за межами с. Старосілля та с. Степанівка Лугинського району та садиба гідротехніка – будинок меліоратора у складі: будівля площею 58,5 м2, огорожа
дерев’яна суцільної 305,8 м2, ворота дерев’яні 10,8 м, колодязь з/б
20 м, сарай площею 26,3 м2, сарай площею 10,7 м2, туалет площею
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1,4 м2, бесідка площею 9,5 м2, що перебувають на балансі Житомирського міжрайонного управління водного господарства, за адресою:
Житомирська обл., Лугинський р-н, с. Старосілля, вул. Молодіжна,
18 (вартість виконання – 8900,00 грн,строк виконання – 5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності для проведення незалежної
оцінки майна, що відбувся 14.03.2019
Для проведення незалежної оцінки:
вбудованого приміщення (поз. 16) площею 5,1 м2 першого поверху адмінбудинку (літ. А), місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., смт Великий Березний, вул. Шевченка, 26, з метою
продовження договору оренди, переможцем визнано суб’єкта оціночної діяльності ФОП Шастун С. Г. на таких умовах: вартість послуг
з оцінки – 1800 грн,термін виконання – 4 дні;
частини коридору (поз. XIІ) площею 1,0 м2 другого поверху, частини коридору (поз. XXI) площею 1,0 м2 третього поверху, частини
коридору (поз. ХХХ) площею 1,0 м2 четвертого поверху будівлі літ.
«А» гуртожитку № 1, місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська
обл., м. Ужгород, вул. Митна, 27, з метою укладення договору оренди, переможцем визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Мицьо І. В. на таких умовах: вартість послуг з оцінки – 2100 грн,термін
виконання – 5 днів;
частини коридору (поз. 70) площею 1,0 м2 другого поверху, частини коридору (поз. 460) площею 1,0 м2 п’ятого поверху, частини
сходової клітки (поз. Х) площею 1,0 м2 шостого поверху та частини
горища будівлі літ. «А» гуртожитку № 4 корпусу І; частини коридору
(поз. 49) площею 1,0 м2 другого поверху, частини коридору (поз.
179) площею 1,0 м2 третього поверху, частини коридору (поз. 307)
площею 1,0 м2 четвертого поверху, частини коридору (поз. 436)
площею 1,0 м2 п’ятого поверху, частини коридору (поз. 566) площею
1,0 м2 шостого поверху будівлі літ. «А» гуртожитку № 4 корпусу ІІ,
місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., м. Ужгород,
вул. Університетська, 12, з метою укладення договору оренди, переможцем визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Мицьо І.
В. на таких умовах: вартість послуг з оцінки – 2100 грн,термін виконання – 5 днів;
частини сходів (поз. І) площею 1,0 м2 третього поверху, частини
сходів (поз. І) площею 1,0 м2 п’ятого поверху та частина покрівлі гуртожитку № 5 корпусу «Б»; частини покрівлі гуртожитку № 5 корпусу
«В»; частина сходів (поз. V) площею 1,0 м2 третього поверху та частина
покрівлі гуртожитку № 5 корпусу літ. «Г», місцезнаходження об’єкта
оцінки: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Університетська, 12а, з
метою укладення договору оренди, переможцем визнано суб’єкта
оціночної діяльності – ФОП Мицьо І. В. на таких умовах: вартість послуг з оцінки – 2100 грн,термін виконання – 5 днів;
частини коридору (поз. XXXVI) площею 1,0 м2 першого поверху,
частини коридору (поз. XXXIX) площею 1,0 м2 другого поверху, частини коридору (поз. ХLII) площею 1,0 м2 третього поверху, частини
коридору (поз. ХLV) площею 1,0 м2 четвертого поверху, частини
коридору (поз. XLVIII) площею 1,0 м2 п’ятого поверху будівлі літ. «А»
гуртожитку № 3, місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська
обл., м. Ужгород, Студентська Набережна, 2, з метою укладення договору оренди, переможцем визнано суб’єкта оціночної діяльності –
ФОП Абдумананов Б. В. на таких умовах: вартість послуг з оцінки –
2142 грн,термін виконання – 5 днів;
частини коридору (поз. 33) площею 1,0 м2 першого поверху,
частини коридору (поз. 42) площею 1,0 м2 другого поверху, частина
коридору (поз. 92) площею 1,0 м2 третього поверху, частини коридору (поз. 143) площею 1,0 м2 четвертого поверху, частини коридору (поз. 194) площею 1,0 м2 п’ятого поверху та частини горища
будівлі літ. «А» гуртожитку № 2, місцезнаходження об’єкта оцінки:
Закарпатська обл., м. Ужгород, Студентська Набережна, 4, з метою
укладення договору оренди, переможцем визнано суб’єкта оціночної
діяльності – ФОП Абдумананов Б. В. на таких умовах: вартість послуг
з оцінки – 2142 грн,термін виконання – 5 днів.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбувся 06.03.2019
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
переможцями визнано:
1. Приватне підприємство «Аспект» на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди, а саме: нежитлових приміщень з № 21 до № 25
включно, частини коридору № 39, площею 9,47 м2 першого поверху;
нежитлових приміщень з № 40 до № 60 включно другого поверху загальною площею 380,1 м2 будівлі (літ. А-2). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Запорізька обл., м. Кам’янка-Дніпровська, вул. Гоголя, 1.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: Енергодарське об’єднане
управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області. Вартість
виконання робіт з оцінки –3 400 грн,строк виконання робіт з оцінки –
4 календарних дні від дати підписання договору.
2. Фізична особа – підприємець Паламарчук Лідія Павлівна на
виконання робіт з оцінки об’єкта оренди, а саме: частини нежитлового приміщення № 147, вбудованого в третій поверх громадськопобутового блоку (літ. А1-2) загальною площею 5,2 м2; частини даху
громадсько-побутового блоку (літ. А1-2) загальною площею 90,19 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Панфьорова, 146а. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою
продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Державний навчальний заклад «Запорізьке вище професійне
училище «Моторобудівник». Вартість виконання робіт з оцінки –
3 100 грн,строк виконання робіт з оцінки – 3 календарних дні від дати
підписання договору.
3. Фізична особа – підприємець Жиров Андрій Костянтинович на
виконання робіт з оцінки об’єкта оренди, а саме: умовно виділеної
частини замощення «І» загальною площею 16,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Гоголя, 64а.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізький національний технічний університет. Вартість виконання робіт з оцінки –
2 400 грн,строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні від дати
підписання договору.
4. Товариство з обмеженою відповідальністю «Еліт-Експерт» на
виконання робіт з оцінки об’єкта оренди: нежитлового приміщення
№ 522 (у складі: коридору № 1 площею 3,4 м2, лабораторії № 2 площею 5,8 м2, лабораторії № 3 площею 32,1 м2, лабораторії № 4 площею 6,0 м2) загальною площею 47,3 м2 на п’ятому поверсі будівлі (літ.
А-6). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Патріотична, 74а. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою
продовження терміну договору оренди. Балансоутримувач майна:
Державне підприємство «Український науково-дослідний інститут
спеціальних сталей, сплавів та феросплавів». Вартість виконання
робіт з оцінки – 2 450 грн,строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні від дати підписання договору.
5. Фізична особа – підприємець Перевай Володимир Сергійович
на виконання робіт з оцінки об’єктів оренди:
державного нерухомого майна (гідротехнічної споруди), а саме:
греблі земляної нагульного ставу, інв. № 465. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Василівка. Мета проведення не-

залежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Балансоутримувач майна: Державне підприємство «Укрриба». Вартість виконання робіт з оцінки – 5 900 грн,строк виконання робіт з
оцінки – 4 календарних дні від дати підписання договору;
вбудованого в будівлю складу (літ. Г) нежитлового приміщення
№ 1 площею 11,3 м2 та приміщення № 4 (у складі приміщень № 1,
№ 2, № 3) площею 36,5 м2 учбової майстерні (літера В) загальною
площею 47,8 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя,
вул. Незалежної України, 43. 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». Вартість виконання робіт з оцінки –
2 650 грн,строк виконання робіт з оцінки – 3 календарних дні від дати
підписання договору.
6. Товариство з обмеженою відповідальністю «Всеукраїнська експертна група» на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди: вбудованих
в перший поверх будівлі гуртожитку (літ. А-5) нежитлових приміщень
№ 36, 37 загальною площею 68,9 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». Вартість виконання робіт
з оцінки – 2 400 грн,строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних
дні від дати підписання договору.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбувся 15.03.2019
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
переможцями визнано:
1. Приватне підприємство «Консалтингова фірма «Експоком» на
виконання робіт з оцінки об’єкта малої приватизації – окремого майна
у складі: приміщення V, літ. А-2, площею 159,7 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Кияшка, 4. Мета
проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом продажу на
аукціоні, у тому числі: аукціоні з умовами; аукціоні із зниженням стартової ціни; аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій. Вартість виконання робіт
з оцінки – 3 000 грн,строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних
днів від дати підписання договору.
2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Атлант плюс 2018»
на виконання робіт з оцінки об’єктів малої приватизації:
окремого майна у складі: 1 бокс гаража, площею 15,5 м2 з оглядовою ямою. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл.,
Пологівський р-н, м. Пологи, вул. Єдності, 24. Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні, у тому
числі: аукціоні з умовами; аукціоні із зниженням стартової ціни; аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій. Вартість виконання робіт з оцінки – 3
700 грн,строк виконання робіт з оцінки – 10 календарних днів від дати
підписання договору;
об’єкта незавершеного будівництва – гаража спілки ветеранів
Афганістану. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 71504, Запорізька
обл., м. Енергодар, вул. Комунальна, буд. 4. Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні, у тому
числі: аукціоні з умовами; аукціоні із зниженням стартової ціни; аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій. Вартість виконання робіт з оцінки – 5
900 грн,строк виконання робіт з оцінки – 10 календарних днів від дати
підписання договору;
об’єкта незавершеного будівництва – складу тари. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 71504, Запорізька обл., м. Енергодар, вул. Комунальна. Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом
продажу на аукціоні, у тому числі: аукціоні з умовами; аукціоні із зниженням стартової ціни; аукціоні за методом покрокового зниження
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій. Вартість
виконання робіт з оцінки – 5 900 грн,строк виконання робіт з оцінки –
10 календарних днів від дати підписання договору.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, від 14.03.2019
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової або
спеціальної вартості з метою укладення договору оренди або з метою продовження договору оренди.
№
з/п

1

2

3

4

5

6

7

9

Переможець –
Строк
суб’єкт
Вар- виконаноціночної
тість ня робіт
діяльності
(днів)
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договору оренди
Нерухоме майно загальною площею 737,0 м2, а
ПП «САНТ3 300
5
саме: нежитлове приміщення площею 637,0 м2 та 2000»
прибудинкова територія площею 100,0 м2 за адресою за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. О.
Білана, 1, що перебуває на балансі Пошуковозйомочної експедиції № 60 КП «Кіровгеологія»
Приміщення автогаража площею 275,4 м2 за адре- ДП «Європей- 2 600
5
сою: Київська обл., Вишгородський р-н, с. Демидів, ський центр
вул. Морська, 6, що перебуває на балансі Басейно- консалтингу та
вого управління водних ресурсів середнього Дніпра оцінки»
Нерухоме державне майно загальною площею
ТОВ «Доку6 350
5
14 959,0 м2 за адресою: Україна, 07400, м. Брова менти – Украри, Київської обл., Промвузол, а саме: будівля цеху їна»
залізних порошків площею 13 368,4 м2; частина
приміщень Адміністративно-Побутового Корпусу
з столовою площею 1 279,0 м2; площадка шлакопереробки площею 311,6 м2, що обліковуються на балансі Державного підприємства «Завод
порошкової металургії»
Частина приміщення № 78 на 3-му поверсі
ТОВ «Консал- 2 730
4
пасажирського термінала «D» загальною площею
тінг – центр»
2
25,0 м (інв. № 47578) за адресою: Київська обл.,
м. Бориспіль, Аеропорт, що перебуває на балансі
ДП «МА «Бориспіль»
Частина твердого покриття «Дорога № 1 (№ 47783)» ДП «Європей- 2 600
5
загальною площею 100,0 м2 (інв 47783), що розський центр
міщена на земельній ділянці в межах Гірської
консалтингу та
сільської ради Бориспільської району Київської
оцінки»
області, Бориспіль-7 та перебуває на балансі
ДП «МА «Бориспіль»
Гідротехнічні споруди (ставка № 1), код КОАТУУ
ПП «Гарант – 10 780
2
3220000000, за адресою: Київська обл., Білоцерків- Експерт»
ський р-н, Храпачівська с/р, с. Храпачі, що перебувають на балансі ДП «Укрриба»
Гідротехнічні споруди (ставка № 10 А) код КОАТУУ ТОВ «Агенція 10 950
5
3220000000 за адресою: Київська обл., Васильків- консалтингоський р-н, Лосятинська с/р, с. Лосятин, що пере- вих послуг»
бувають на балансі ДП «Укрриба»
Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
Частини нежитлових приміщень загальною плоФОП Чебаков 2 700
2
щею 15,0 м2 за адресою: Київська обл., КиєвоОлексій ІваСвятошинський р-н, м. Вишневе, вул. Лесі Українки, нович
88, що перебувають на балансі Управління Державної казначейської служби України у КиєвоСвятошинському районі Київської області
Назва об’єктів
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відомості
приватизації

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єкта приватизації, від 14.03.2019
Переможець –
Строк викосуб’єкт оціноч- Вартість нання робіт
ної діяльності
(днів)
Визначення ринкової вартості об’єкта для подальшої приватизації
шляхом продажу на електронному аукціоні
1 Окреме майно – будівлі магазину загальПП «Консалтин- 4700
3
ною площею 611,3 м2 за адресою: Київська
гова Агенція»
обл., Баришівський р-н, с. Гостролуччя,
вул. Центральна (колишня Леніна), 59, яка
під час приватизації не увійшла до статутного
капіталу СТОВ «Гостролуччя» (код ЄДРПОУ за
00850039; припинено)

№
з/п

Назва об’єктів

IНФОРМАЦIЯ
Регіонального вiддiлення Фонду по КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної
діяльності для проведення незалежної оцінки майна,
що відбулися 15.03.2019
Переможцями конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
визнано:
ПП «Міжрегіональний консалтинговий центр «Паритет» для проведення незалежної оцінки майна:
об’єкта малої приватизації – окремого майна – комплекс нежитлових приміщень (у тому числі: приміщення адмінбудівлі з добудовою (літ. «Аа»); сарай (літ. «Б»); гараж (літ. «В»); вбиральня
(літ. «Г»); колодязь (літ. «Д»), загальною площею 121,7 м2 за адресою: Кіровоградська обл., Олександрівський р-н, смт Олександрівка, вул. Незалежності України (Леніна), 2а, що перебуває на балансі
Головного управління статистики у Кіровоградській області (код за
ЄДРПОУ 02360926), з метою продажу на аукціоні, вартість робіт –
4 030,00 грн,строк виконання робіт з оцінки – 5 днів;
об’єкта оренди – вбудовані нежитлові приміщення загальною
площею 261,4 м2 на другому, третьому та четвертому поверхах адміністративної будівлі та гаража площею 53,4 м2 за адресою: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. 6 Грудня, 25, що перебувають
на балансі Управління поліції охорони в Кіровоградській області, з
метою розрахунку орендної плати, вартість робіт – 1 990,00 грн,строк
виконання робіт з оцінки – 2 дні;
Товариство з обмеженою відповідальністю «Кіровоградський
аукціонний центр» для проведення незалежної оцінки об’єкта малої
приватизації – окремого майна – комплекс будівель (в тому числі:
адміністративна будівля (літ. «А»); гараж (літ. «Б») загальною площею
344,4 м2 за адресою: Кіровоградська обл., Новомиргородський р-н,
м. Новомиргород, вул. Соборності (Леніна), 302, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Кіровоградській області (код
за ЄДРПОУ 02360926) з метою продажу на аукціоні, вартість робіт –
3 590,00 грн,строк виконання робіт з оцінки – 3 дні;
Фізичну особу – підприємця Пєшкову Світлану Володимирівну, для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – нежитлові приміщення загальною площею 652,8 м2, що перебувають
на першому поверсі будівлі ресторану-універсаму за адресою:
Кіровоградська обл., м. Долинська, вул. Нова, 110 та перебувають на балансі державного підприємства «Дирекція Криворізький
гірничо-збагачувальний комбінат окислених руд», з метою розрахунку орендної плати, вартість робіт – 1 950,00 грн,строк виконання
робіт з оцінки – 2 дні.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єкта оренди, що відбувся 14.03.2019
Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення площею 16,2 м2 в одноповерховій будівлі вокзалу ст. Лоскутівка
(інв. № 8870100001399), що перебувають на балансі виробничого
підрозділу «Попаснянське територіальне управління» філії «Центр
будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» ПАТ
Укрзалізниця», за адресою: Луганська обл., Попаснянський р-н,
с. Лоскутівка, вул. Горького, 91. Переможець конкурсу – ФОП Сорокіна І. м. на таких умовах: вартість послуги – 1900 грн,термін виконання роботи – 3 дні.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності від 13.03.2019
Вбудоване нежитлове приміщення площею 9,2 м2 на першому поверсі чотириповерхової адміністративної будівлі. м. Львів,
вул. Городоцька, 222. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП
Смокорівська Р. П. Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1190 грн.
Нежитлове приміщення № 229а площею 17,9 м2 на шостому поверсі семиповерхового виробничого корпусу. м. Львів, вул. І. Франка, 61. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець
конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «ЕкспертЦентр». Термін
виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1180 грн.
Частини нежитлових приміщень площею 20,0 м2 на третьому поверсі будівлі термінала (літ. «Б-3»). м. Львів, вул. Любінська, 168.
Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкур-
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ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені для проведення незалежної оцінки
майна об’єктів оренди, що відбулися 14.03.2019
Переможцями конкурсів визнано:
юридичну особу – Товариство з обмеженою відповідальністю
«Консалтінгова компанія «Форекс» на проведення оцінки державного майна:
нежитлового приміщення площею 73,7 м2 за адресою: вул. Небесної Сотні, 110, м. Полтава, що обліковується на балансі Полтавського будівельного технікуму транспортного будівництва. Мета
оцінки – укладення договору оренди. Вартість виконаних робіт –
1200,00 грн,строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
юридичну особу – Приватне підприємство «Експертсервіс Україна» на проведення оцінки державного майна:
громадської будівлі (офіс) площею 327,4 м2 за адресою: вул. Харчовиків, 6, м. Полтава. Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1727,00 грн,строк виконання робіт по
об’єкту – 5 календарних днів;
юридичну особу – Приватне підприємство «Нерухомість» на проведення оцінки державного майна:
частини дворового майданчика площею 24,0 м2 за адресою:
вул. Європейська, 149, м. Полтава, що обліковується на балансі
Українського державного геологорозвідувального інституту (УКРДГРІ) (ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО). Мета оцінки – продовження дії
договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1500,00 грн,строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
юридичну особу – Приватне підприємство «Центр незалежної
оцінки та експертизи» на проведення оцінки державного майна:
нежитлового приміщення площею 107,5 м2 за адресою: вул. Євгена Гребінки, 72, м. Гребінка, Полтавська обл., що обліковується на
балансі Головного управління статистики у Полтавській області. Мета
оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт
–2000,00 грн,строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
юридичну особу – Приватне підприємство «Науковоконсультаційний Експоцентр» на проведення оцінки державного
майна:
складських приміщень площею 139,6 м2 за адресою: вул. Ореста
Левицького, 4, м. Полтава, що обліковується на балансі Управління
з питань цивільного захисту Полтавської обласної державної адміністрації. Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість
виконаних робіт – 1350,00 грн,строк виконання робіт по об’єкту –
5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбувся 14.03.2019
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для надання послуг з оцінки об’єктів:
частина асфальтобетонного покриття (замощення) автомобільної стоянки площею 2,5 м2 за адресою: Рівненська обл., Рівненський
р-н, смт Квасилів, вул. Рівненська, 90, з метою укладення договору
оренди державного майна – визнано Рівненську торгово-промислову
палату. Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість
виконання робіт з оцінки – 2160 грн;
частина стоянки для автомобілів площею 30,0 м2 за адресою: Рівненська обл., м. Сарни, вул. Технічна, 2, з метою укладення договору
оренди державного майна – визнано Рівненську торгово-промислову
палату. Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість
виконання робіт з оцінки – 2160 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, що відбувся 20.03.2019
1. У зв’язку з тим що на участь у конкурсі з проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлового приміщення площею 17,7 м2 за
адресою: Сумська обл., м. Конотоп, вул. Братів Лузанів, 48 (балансо
утримувач – Конотопське управління Державної казначейської
служби України Сумської області) з метою продовження дії договору оренди не надійшло жодної заяви, конкурс вважається таким,
що не відбувся.
2. У зв’язку з тим що на участь у конкурсі з проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлового приміщення площею 10,4 м2 за
адресою: Сумська обл., м. Конотоп, вул. Братів Лузанів, 48 (балансо
утримувач – Конотопське управління Державної казначейської служби України Сумської області) з метою передачі в оренду не надійшло
жодної заяви, конкурс вважається таким, що не відбувся.
3. У зв’язку з тим що на участь у конкурсі з проведення незалежної оцінки об’єкта – група інвентарних об’єктів загальною площею
51,8 м2, а саме: 1) нежитлові приміщення загальною площею 47,8 м2
будівлі їдальні та бухгалтерії; 2) частина нежитлового приміщення
площею 2,0 м2 будівлі навчального корпусу; 3) частина нежитлового
приміщення площею 2,0 м2 будівлі гуртожитку № 2 за адресою: Сумська обл., м. Охтирка, вул. Сумська, 46 (балансоутримувач – Охтирський коледж Сумського національного аграрного університету) з
метою продовження дії договору оренди не надійшло жодної заяви,
конкурс вважається таким, що не відбувся.
4. У зв’язку з тим що на участь у конкурсі з проведення незалежної
оцінки об’єкта – частина нежитлового приміщення площею 12,0 м2
за адресою: м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 160 (балансо
утримувач – Сумський національний аграрний університет) з метою
продовження дії договору оренди не надійшло жодної заяви, конкурс
вважається таким, що не відбувся.
5. У зв’язку з тим що на участь у конкурсі з проведення незалежної оцінки об’єкта – група інвентарних об’єктів, а саме: 1) частина
нежитлового приміщення технічного поверху площею 6,0 м2 будівлі
центрального корпусу; 2) ділянки даху загальною площею 16,0 м2
будівлі центрального корпусу, за адресою: м. Суми, вул. РимськогоКорсакова, 2 (балансоутримувач – Сумський державний університет)
з метою продовження дії договору оренди не надійшло жодної заяви,
конкурс вважається таким, що не відбувся.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбувся 14.03.2019
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки об’єкта: частина даху адміністративного будинку загальною площею 87,25 м2 за адресою: вул. Д. Галицького, 112, смт Підволочиськ, Підволочиський р-н, Тернопільська
обл., що перебуває на балансі Головного управління Національної
поліції в Тернопільській області, визнано ТОВ «Орієнтир-Реформа».
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для
розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 2090 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки об’єкта: частина даху нежитлової
будівлі «А» площею 30,0 м2, частина фасаду нежитлової будівлі «А»
площею 18,0 м2 та площадки площею 14,5 м2 (загальною площею
62,5 м2) за адресою: вул. Горбачевського, 1а, м. Чортків, Чортківський р-н, Тернопільська обл., що перебуває на балансі Головного
управління Національної поліції в Тернопільській області, визнано
ТзОВ фірма «Гудвіл». Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в
оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 2000 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки об’єкта: частина нежитлових приміщень цокольного поверху будівлі студентського гуртожитку № 2
загальною площею 455,6 м2 (позиції: тамбур (118-1) – 2,7 м2; хол
(118-2) – 44,2 м2; роздягальня (118-3) – 15,3 м2; умивальник (118-4) –
10,4 м2; туалет (118-5) – 2,7 м2; туалет (118-6) – 2,5 м2; зал (118-7) –
179,5 м2; кабінет (118-8) – 32,6 м2; кухня (118-9) – 132,5 м2; мийка
(118-10) – 15,8 м2; мийка (118-11) – 17,4 м2) за адресою: вул. Львівська, 7, м. Тернопіль, що перебуває на балансі Тернопільського національного економічного університету визнано ТОВ «Експертноконсультаційна фірма «Орієнтир-Оцінка». Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати
з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 1800
гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки об’єкта: частина нежитлового
приміщення першого поверху будівлі студентського гуртожитку
№ 3 (літера «Н», позиція ХХХІІ (кухня) загальною площею 4,0 м2
за адресою: вул. Львівська, 3, м. Тернопіль, що перебуває на балансі Тернопільського національного економічного університету,
визнано Тернопільська торгово-промислова палата. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку
орендної плати з метою продовження договору оренди. Вартість
виконання робіт з оцінки – 2000 гривень, строк виконання робіт –
5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки об’єкта: приміщення магазину
№ 23 загальною площею 156,2 м2 за адресою: вул. Грушевського,
85, смт Скала-Подільська, Борщівський р-н, Тернопільська обл.,
що перебуває на балансі Вінницької філії Концерну «Військторгсервіс», визнано ТОВ «Орієнтир-Реформа». Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати
з метою продовження договору оренди. Вартість виконання робіт з
оцінки – 2090 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної
діяльності на об’єкти оренди, що відбулися 07.03.2019

№
з/п

Найменування об’єкта оцінки, площа,
місцезнаходження, балансоутримувач

1 Частина нежитлових приміщень: вестибуля (згідно з техпаспортом кімн. № 24) площею 1,0 м2 на 2-му поверсі;
вестибуля (згідно з техпаспортом кімн. № 24) площею
1,0 м2 на 3-му поверсі; вестибуля (згідно з техпаспортом
кімн. № 24) площею 1,0 м2 на 4-му поверсі; вестибуля (згідно з техпаспортом кімн. № 24) площею 1,0 м2
на 5-му поверсі; вестибуля (згідно з техпаспортом кімн.
№ 24) площею 1,0 м2 на 6-му поверсі; вестибуля (згідно
техпаспортом кімн. № 24) площею 1,0 м2 на 7-му поверсі;
вестибуля (згідно з техпаспортом кімн. № 24) площею
1,0 м2 на 8-му поверсі; вестибуля (згідно з техпаспортом
кімн. № 24) площею 1,0 м2 на 9-му поверсі; машинного відділення (згідно техпаспортом кімн. № 1) площею
1,0 м2 9-поверхового гуртожитку № 6, інв. № 62418,
літ. «А-9» загальною площею 9,0 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Клочківська, 218, що перебувають на балансі Харківського національного університету радіоелектроніки,
02071197, тел. (057) 702-10-16
2 Частина нежитлових приміщень: підсобне (згідно техпаспортом кімн. № 11) площею 2,0 м2 на 2-му поверсі; комора (згідно з техпаспортом кімн. № 11) площею 1,0 м2
на 3-му поверсі; коридору (згідно з техпаспортом кімн.
№ 55) площею 1,0 м2 на 4-му поверсі 4/5-го поверхового гуртожитку № 1, інв. № 70331, літ. «А-5», загальною
площею 4,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Бакуліна, 10,
що перебувають на балансі Харківського національного
університету радіоелектроніки, 02071197,
тел. (057) 702-10-16
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Мета проведення оцінки

Визначення вартості
об’єкта оренди з метою
передачі в
оренду

Визначення вартості
об’єкта оренди з метою
передачі в
оренду

ФОП Монохонова Т. Г.

15

ФОП Мокров О. П.

Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
1 Єдиний майновий комплекс господарської асоціації
ТОВ
14680
«Електроспецбуд». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
«САМСОН»
Київська обл., м. Бориспіль, вул. Ушакова, 23. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості єдиного
майнового комплексу з метою продовження терміну дії
договору оренди. Телефон (04595) 7-22-38. Основні види
продукції (послуг), що виробляються: 31.01 Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі. Кількість
об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів), од.: будівлі та споруди – 7; транспорті засоби –
4; обладнання та інвентар – 18 (остаточний перелік майна для проведення оцінки буде узгоджений при укладанні
договору з суб’єктом оціночної діяльності на підставі
результатів проведеної інвентаризації). Балансова залишкова вартість основних засобів на 31.12.2004 становить
1161607 грн. Місце розташування земельної ділянки:
Київська обл., м. Бориспіль, вул. Ушакова, 23. Наявність
об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки:
28.02.2019. Замовник: Регіональне відділення Фонду по
Київській області. Платник: КП «Українське спеціалізоване
управління зв’язку»

Строк
виконання
робіт
(днів)

Вартість робіт, грн/
строк виконання,
календарних днів
Переможець
конкурсу

Назва об’єктів

Переможець –
Варсуб’єкт оціночтість
ної діяльності

6. У зв’язку з тим що на участь у конкурсі з проведення незалежної оцінки об’єкта – група інвентарних об’єктів загальною площею
14,9 м2, а саме: 1) вбудоване нежитлове приміщення технічного
поверху площею 11,9 м2 будівлі головного корпусу; 2) три ділянки
даху загальною площею 3,0 м2 будівлі головного корпусу за адресою: м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2 (балансоутримувач –
Сумський державний університет) з метою продовження дії договору оренди не надійшло жодної заяви, конкурс вважається таким,
що не відбувся.
7. У зв’язку з тим що на участь у конкурсі з проведення незалежної
оцінки об’єкта – ділянка даху площею 24,0 м2 будівлі навчального корпусу № 4 за адресою: Сумська обл., м. Глухів, вул. Києво-Московська,
24 (балансоутримувач – Глухівський національний педагогічний університет ім. О. Довженка) з метою передачі в оренду не надійшло
жодної заяви, конкурс вважається таким, що не відбувся.
8. У зв’язку з тим що на участь у конкурсі з проведення незалежної оцінки об’єкта – ділянка даху площею 28,0 м2 будівлі спортивного
корпусу за адресою: Сумська обл., м. Кролевець, вул. Лесі Українки,
25 (балансоутримувач – Глухівський національний педагогічний університет ім. О. Довженка) з метою передачі в оренду не надійшло
жодної заяви, конкурс вважається таким, що не відбувся.
9. У зв’язку з тим що на участь у конкурсі з проведення незалежної оцінки об’єкта – частина замощення площею 9,0 м2, за адресою: м. Суми, вул. Роменська, 87 (балансоутримувач – Сумський
державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка) з метою
передачі в оренду не надійшло жодної заяви, конкурс вважається
таким, що не відбувся.
10. У зв’язку з тим що на участь у конкурсі з проведення незалежної
оцінки об’єкта – частина нежитлового приміщення площею 6,0 м2 за
адресою: м. Суми, вул. Замостянська, 5 (балансоутримувач – Сумський державний університет) з метою передачі в оренду не надійшло
жодної заяви, конкурс вважається таким, що не відбувся.

2100/4

№
з/п

су – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Інвестиційна група «Захід».
Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1190 грн.
Частина вбудованого нежитлового приміщення загальною площею 25,8 м2 на першому поверсі будівлі термінала (літ. «Б-3»).
м. Львів, вул. Любінська, 168. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Войтенко Н. Б. Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість
робіт – 1499 грн.
Частина даху готелю «Тустань» площею 31,0 м2. м. Львів, вул. Любінська, 168а. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «ЕкспертМаш».
Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1400 грн.
Частина даху площею 40,0 м2 лабораторно-адміністративного
корпусу літ. «А-5». Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Оброшино,
вул. Шевченка, 6. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «ЕкспертМаш».
Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 1199 грн.
Нежитлові будівлі загальною площею 2805,2 м2, а саме: будівля відділення приготування реагентів І черга загальною площею
2227,00 м 2; будівля відділення приготування реагентів ІІ черга
(склад) загальною площею 383,8 м2 та будівля зарядної станції для
обслуговування електронавантажувачів загальною площею 194,4 м2.
Львівська обл., Яворівський р-н, с. Новий Яр. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної
діяльності – ФОП Савицький Д. К. Термін виконання робіт – 2 к/д.
Вартість робіт – 781 грн.

2000/4

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єкта оренди, від 14.03.2019



ФОП Сорокін С. В.
ФОП Сорокін С. В.

ФОП Сорокін С. В.

ФОП Монохонова Т. Г.

Вартість робіт, грн/
строк виконання,
календарних днів
Переможець
конкурсу
1950/3
2100/4
1950/3

ФОП Монохонова Т. Г.

Визначення вартості
об’єкта оренди з метою
передачі в
оренду

1950/3

Визначення вартості
об’єкта оренди з метою
передачі в
оренду

2100/4

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

ПФ «Бонс»
ФОП Дрозд Ю. О.

Визначення вартості
об’єкта оренди з метою
передачі в
оренду

ТОВ «ЮК «Консулат»

Визначення вартості
об’єкта оренди до 200 м2
для погодження розрахунку
орендної плати (за заявою
від сторонньої
організації)

ФОП Дрозд Ю. О.

Визначення вартості
об’єкта оренди з метою
передачі в
оренду

ФОП Дрозд Ю. О.

Визначення вартості
об’єкта з
метою продовження договору оренди
Визначення вартості
об’єкта з
метою продовження договору оренди

2200/4

Визначення вартості
об’єкта оренди з метою
передачі в
оренду

2500/5

3 Нежитлове приміщення – частина кімн. № 21 (сходи)
на 3-му поверсі 5-поверхового гуртожитку № 3, інв.
№ 896, літ. «А-5», загальною площею 1,0 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Бакуліна, 16, що перебуває на балансі Харківського національного університету радіоелектроніки,
02071197, тел. (057) 702-10-16
4 Частина нежитлових приміщень: холу (згідно з техпаспортом кімн. № 35 площею 1,0 м2) на 1-му поверсі; вестибуля (згідно з техпаспортом кімн. № 12 площею 1,0 м2)
на 2-му поверсі; вестибуля (згідно з техпаспортом кімн.
№ 12 площею 1,0 м2) на 3-му поверсі; вестибуля (згідно з
техпаспортом кімн. № 12 площею 1,0 м2) на 4-му поверсі;
вестибюля (згідно з техпаспортом кімн. № 12 площею
1,0 м2) на 5-му поверсі 5-поверхового гуртожитку № 4, інв.
№ 73076, літ. «В-5», загальною площею 5,0 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Цілиноградська, 36, що перебуває на балансі
Харківського національного університету радіоелектроніки,
02071197, тел. (057) 702-10-16
5 Частина нежитлових приміщень: коридору (згідно з техпаспортом кімн. № 58 площею 2,0 м2) на 3-му поверсі;
коридорів (згідно техпаспортом кімн. № 46 площею 1,0 м2
та кімн. № 25 площею 1,0 м2) на 4-му поверсі; коридорів
(згідно з техпаспортом кімн. № 11 площею 1,0 м2 та кімн.
№ 60 площею 1,0 м2) на 7-му поверсі; коридору (згідно
з техпаспортом кімн. № 25 площею 2,0 м2) на 8-му поверсі; комори (згідно техпаспортом кімн. № 7 площею
2,0 м2) на технічному поверсі 9-поверхового гуртожитку
№ 7, інв. № 85702, літ. «А-9», загальною площею 10,0 м2
за адресою: м. Харків, просп. Л. Свободи, 51а, що перебуває на балансі Харківського національного університету
радіоелектроніки, 02071197, тел. (057) 702-10-16
6 Частина нежитлових приміщень: коридору (згідно з техпаспортом кімн. № 60 площею 2,0 м2) на 3-му поверсі;
коридору (згідно техпаспортом кімн. № 46 площею 2,0 м2)
на 4-му поверсі; коридору (згідно з техпаспортом кімн.
№ 46 площею 2,0 м2) на 7-му поверсі; коридору (згідно
техпаспортом кімн. № 11 площею 2,0 м2) на 8-му поверсі;
коридору (згідно з техпаспортом кімн. № 6 площею 2,0 м2)
на технічному поверсі 9-поверхового гуртожитку № 8, інв.
№ 85701, літ. «А-9», загальною площею 10,0 м2 за адресою: м. Харків, просп. Л. Свободи, 51б, що перебувають на
балансі Харківського національного університету радіоелектроніки, 02071197, тел. (057) 702-10-16
7 Частина нежитлових приміщень: коридорів (згідно з техпаспортом кімн. № 16 площею 1,0 м2 та кімн. № 33 площею
1,0 м2) на 2-му поверсі; коридорів (згідно з техпаспортом
кімн. № 16 площею 1,0 м2 та кімн. № 33 площею 1,0 м2)
на 3-му поверсі; коридорів (згідно з техпаспортом кімн.
№ 16 площею 1,0 м2 та кімн. № 33 площею 1,0 м2) на
4-му поверсі; коридорів (згідно з техпаспортом кімн. № 16
площею 1,0 м2 та кімн. № 33 площею 1,0 м2) на 5-му поверсі; коридорів (згідно з техпаспортом кімн. № 16 площею
1,0 м2 та кімн. № 33 площею 1,0 м2) на 6-му поверсі; коридорів (згідно з техпаспортом кімн. № 16 площею 1,0 м2
та кімн. № 33 площею 1,0 м2) на 7-му поверсі; коридорів
(згідно з техпаспортом кімн. № 16 площею 1,0 м2 та кімн.
№ 33 площею 1,0 м2) на 8-му поверсі; коридорів (згідно
з техпаспортом кімн. № 16 площею 1,0 м2 та кімн. № 33
площею 1,0 м2) на 9-му поверсі; коридору машинного відділення (згідно з техпаспортом кімн. № 3) площею 2,0 м2
9-поверхового гуртожитку № 5, інв. № 86391, літ. «А-9»,
загальною площею 18,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Цілиноградська, 58, що перебуває на балансі Харківського
національного університету радіоелектроніки, 02071197,
тел. (057) 702-10-16
8 Частина нежитлових приміщень: коридору біля головного
входу на 1-му поверсі 14-поверхової будівлі навчального
корпусу загальною площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків,
пл. Свободи, 4, що перебуває на балансі Харківського
національного університету ім. В. Н. Каразіна, 02071205,
тел. 705-12-47
9 Нежитлове приміщення – кімн. № 1, 2, 3, 4, 5, 6 на 1-му
поверсі 3-поверхової частини 3-поверхового будинку з
3-поверховою надбудовою у центральній частині та двома
4-поверховими прибудовами НДІ гігієни праці та професійних захворювань ХНМУ (пам’ятка архітектури) загальною площею 119,56 м2 за адресою: м. Харків, вул. Трінклера, 6, що перебуває на балансі Харківського національного медичного університету, 01896866, тел. 707-73-80
10 Нежитлові приміщення – кімн. № 2-16, 2-17, 2-18,
2-19, 2-20, 2-21, 2-22 площею 87,7 м2 та частина кімнат
загального користування площею 25,1 м2 на першому поверсі одноповерхової будівлі банку, інв. № 1013992142,
літ. «А-1», загальною площею 112,8 м2 за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, м. Мерефа, вул. Дніпровська/Коцюбинського, 205/11, що перебувають на балансі
Головного територіального управління юстиції у Харківській області, 34859512, тел. 751-81-68
11 Нежитлові приміщення – кімн. № 38, 40, 43, 50, 51, 52 та
частково кімн. № 45 (площею 16,0 м2) на першому поверсі
3-поверхового інженерного корпусу, 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», 00190443, тел. (057) 700-69-06
12 Нежитлові приміщення № 19 – 22 загальною площею
72,0 м2 за адресою: Харківська обл., Вовчанський р-н,
с. Бугаївка, вул. Березовий Гай, 1а, що перебувають на
балансі Управління Служби безпеки України в Харківській
області, 20001711, тел.: (057) 700-14-22, 700-16-61

Мета проведення оцінки
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Найменування об’єкта оцінки, площа,
місцезнаходження, балансоутримувач
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№
з/п

приватизації

Продовження таблиці

2500/5

24

відомості

№ 15 (1243), 10 квітня 2019 року
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду в ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ,
АРК та м. СЕВАСТОПОЛІ про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення оцінки державного
майна, що відбувся 18.03.2019
Частина нежитлового приміщення площею 6,0 м2 у підвалі гуртожитку № 3 (реєстровий № 05480298.1.ЖКСГАШ024) за адресою: м. Херсон,
вул. Миру, 44, що перебуває на балансі Херсонського національного
технічного університету», переможець конкурсу – ПФ «Експрес – Оцінка». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди.
Вартість робіт – 2100 грн. Строк виконання робіт – 3 дні.
Вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 105,5 м2 у напівпідвальній частині будівлі учбового корпусу № 4 за адресою: м. Херсон, вул. Володимирова, 17, що перебуває на балансі ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», переможець конкурсу – ПП
«Радикал». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору
оренди. Вартість робіт – 2100 грн. Строк виконання робіт – 3 дні.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
державної власності, проведених 14.03.2019
1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою укладення договору оренди – бокс гаража площею 19,8 м2, що обліковується на
балансі Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області, за адресою: пл. 600-річчя Ярмолинець, смт Ярмолинці, Хмельницька обл., визнано ПП «Консалтінг сервіс». Вартість
надання послуг з оцінки – 2000,00 грн (без урахування ПДВ), строк
надання послуг з оцінки – 4 календарних дні.
2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою укладення договору оренди – приміщення загальною площею 35,0 м2 на першому
поверсі адміністративного будинку, що обліковується на балансі Державної фіскальної служби України, за адресою: пл. Центральна, 3а,
м. Волочиськ, Хмельницька обл., визнано ФОП Лісову Тетяну Вікторівну. Вартість надання послуг з оцінки – 2300,00 грн (без урахування
ПДВ), строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів.
3. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою укладення договору оренди – гідротехнічні споруди рибогосподарської технологічної
водойми ставу «Куровечка» (інв. № 3-550, реєстровий № 25592421.85.
ААЕЖАЖ817), що обліковуються на балансі Державного підприємства
«Укрриба» та розташовані за межами с. Куровечка, в межах земель Вій
товецької селищної об’єднаної територіальної громади, Волочиський
р-н, Хмельницька обл., визнано ТОВ «Орієнтир – Реформа». Вартість
надання послуг з оцінки – 8100,00 грн (без урахування ПДВ), строк
надання послуг з оцінки – 9 календарних днів.
4. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою укладення договору оренди – приміщення загальною площею 40,2 м2 (у т. ч. площа
загального користування – 3,7 м2) на четвертому поверсі лабораторного корпусу, що обліковується на балансі Донецького національного університету ім. Василя Стуса, за адресою: вул. Свободи, 36,
м. Хмельницький визнано ФОП Бойчука Руслана Дмитровича. Вартість надання послуг з оцінки – 1800,00 грн (без урахування ПДВ),
строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні.
5. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою продовження договору оренди – приміщення майстерні загальною площею 66,1 м2,
що обліковується на балансі ДНЗ «Хмельницький центр професійнотехнічної освіти сфери послуг», за адресою: вул. Чорновола, 159,
м. Хмельницький визнано ТОВ «Поділля – Експерт». Вартість надання
послуг з оцінки – 2200,00 грн (без урахування ПДВ), строк надання
послуг з оцінки – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені для проведення
незалежної оцінки об’єктів, що відбулися 13.03.2019
1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна. Замовник робіт з оцінки: Регіональне
відділення Фонду по Черкаській області.
1.1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення вестибуля на першому поверсі навчального корпусу № 1 площею 2,0 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський державний технологічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 460, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ПАТ «Державний ощадний банк». Дата оцінки: 28.02.2019. Переможцем конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП Горопацька М. В. Термін
виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 1200,00 грн.
1.2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення на першому поверсі гуртожитку № 2 загальною площею 105,0 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Університет банківської справи.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Самійла Кішки, 191, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Соціальна мережа». Дата оцінки:
28.02.2019. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП Савченко О. В. Термін виконання роботи –
2 календарних дні, вартість послуг – 950,00 грн.
1.3. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення п’ятого поверху адмінбудівлі загальною площею 2,0 м2. Найменування балансо
утримувача об’єкта оцінки: ДФСУ, майно якої перебуває в оперативному управлінні (користуванні) Головного управління Державної фіскальної служби у Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: пл.
Соборності, 1а, м. Умань, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ТОВ
«АЙРАС». Дата оцінки: 28.02.2019. Переможцем конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності визнано КТ «АЕО «Фатум-М». Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 1700,00 грн.

1.4. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення першого поверху
адмінбудівлі загальною площею 44,0 м2. Найменування балансо
утримувача об’єкта оцінки: ДФСУ, майно якої перебуває в оперативному управлінні (користуванні) Головного управління Державної
фіскальної служби у Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: вул. Б. Хмельницького, 25, м. Чигирин, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ФОП Ткаченко Р. П. Дата оцінки: 28.02.2019. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано
ФОП Ярюхіна З. Д. Термін виконання роботи – 2 календарних дні,
вартість послуг – 1050,00 грн.
2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна. Замовник робіт з оцінки: Регіо
нальне відділення Фонду по Черкаській області.
2.1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення першого поверху адмінбудівлі загальною площею 38,5 м2. Найменування балансо
утримувача об’єкта оцінки: ДФСУ, майно якої перебуває в оперативному управлінні (користуванні) Головного управління статистики
у Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Новоселівська, 1, м. Золотоноша, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки:
ФОП Піддубний О. Б. Дата оцінки: 28.02.2019. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ТОВ «Оціночна
компанія «Мерило». Термін виконання роботи – 2 календарних дні,
вартість послуг – 1000,00 грн.
3. Мета проведення незалежної оцінки – продаж на аукціоні з
умовами.
3.1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації державної
власності соціально-культурного призначення – медпункт з обладнанням. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ЗАТ «Тальнівський щебзавод», код за ЄДРПОУ 01375038. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: вул. Кар’єрна 23, м. Тальне, Черкаська обл. Платник
робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Черкаській області.
Дата оцінки: 28.02.2019. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності визнано ФОП Гребченко М. П. Термін виконання
роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 2690,00 грн.
3.2. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації державної
власності соціально-культурного призначення – клуб з обладнанням. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ЗАТ «Тальнівський щебзавод», код за ЄДРПОУ 01375038. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: вул. Кар’єрна 1а, м. Тальне, Черкаська обл. Платник
робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Черкаській області.
Дата оцінки: 28.02.2019. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності визнано КТ «АЕО «Фатум-М». Термін виконання
роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 1800,00 грн.
3.3. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації державної
власності – окреме майно – будівля складу (літ. А-1) загальною площею 1129,5 м2; прохідна (літ. Б-1) загальною площею 33,5 м2. Най
менування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління цивільного
захисту Черкаської обласної державної адміністрації, код за ЄДРПОУ
23000072. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Миру, 22, м. Золотоноша, Черкаська обл., 19700. Платник робіт з оцінки: Регіональне
відділення Фонду по Черкаській області. Дата оцінки: 28.02.2019.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП Драник Г. В. Термін виконання роботи – 2 календарних
дні, вартість послуг – 3930,00 грн.
3.4. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації державної
власності – окреме майно – будівлі та споруди у складі: склад (літ.
А-1); склад (літ. А-1-1); техприміщення (літ. Б); прохідна (літ. В); ворота дерев’яні № 1; паркан дерев’яний № 2; вимощення асф/бет, І.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління цивільного захисту Черкаської обласної державної адміністрації, код
за ЄДРПОУ 23000072. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Чехова, 2а, м. Городище, Черкаська обл., 19500. Платник робіт з оцінки:
Регіональне відділення Фонду по Черкаській області. Дата оцінки:
28.02.2019. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Дисконт». Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 4000,00 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Чернігівській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів оренди, що відбувся 13.02.2019
Переможцями конкурсів визнано (мета проведення оцінки – визначення відновної вартості для цілей оренди):
ПП «ЕФ «Експерт-Плюс» по об’єкту – нежитлове приміщення площею 30,72 м2 другого поверху двоповерхової адмінбудівлі, що перебуває на балансі Державного підприємства «Борзнянське лісове господарство», за адресою: Чернігівська обл., м. Борзна, вул. П. Куліша,
115 (вартість робіт з оцінки – 1900 грн,строк – 5 календарних днів від
дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
ПП «КБ-Експерт» по об’єкту – прибудова площею 26,7 м2 до будівлі навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних
дисциплін імені О. м. Лазаревського, що перебуває на балансі Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка,
за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 13 (вартість робіт з оцінки –
1930 грн,строк – 5 календарних днів від дати підписання договору
про надання послуг з оцінки майна);
ТОВ ЕКФ «Десна-Експерт» по об’єкту – нежитлові приміщення площею 96,16 м2 на першому поверсі будівлі гуртожитку, що обліковується
на балансі ДНЗ «Ніжинський професійний аграрний ліцей Чернігівської
області», за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Шевченка, 113
(вартість робіт з оцінки – 1935 грн,строк – 5 календарних днів від дати
підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
ФОП Волченкова О. С. по об’єкту – нежитлове приміщення площею 27,8 м2 другого поверху двоповерхової адмінбудівлі, що обліковується на балансі Управління Державної казначейської служби
України у Куликівському районі Чернігівської області, за адресою:
Чернігівська обл., смт Куликівка, вул. Партизанська, 2а (вартість робіт
з оцінки – 1900 грн,строк – 5 календарних днів від дати підписання
договору про надання послуг з оцінки майна);
ПП «Аксіома» по об’єкту – нежитлове приміщення площею 16,25 м2
другого поверху двоповерхової адмінбудівлі, що обліковується на
балансі Державного підприємства «Борзнянське лісове господарство», за адресою: Чернігівська обл., м. Борзна, вул. П. Куліша, 115
(вартість робіт з оцінки – 1935 грн,строк – 5 календарних днів від дати
підписання договору про надання послуг з оцінки майна).

Управління орендних відносин,
т. 200-34-39

оренда
ОГОЛОШЕННЯ ПРО намір передати державне майно в оренду
Продовження. Початок рубрики на стор. 5

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
найменування реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди мета використання
1 Міністерство охорони 40524109, ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України», 04071, Адміністративний
–
43000, Волинська обл.,
294,1
1 396 049,00
2 роки 364 дні
Для розміщення
здоров’я України
м. Київ, вул. Ярославська, 41, тел.: (044) 425-43-54, 281-23-57
будинок (А-1)
м. Луцьк, вул. Потапова, 10
офісних приміщень

№
з/п

Назва органу
управління

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

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн. 807, Регіональне
відділення Фонду по Волинській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше
заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
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