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результати продажу об’єктів малої приватизації

він ницька область
ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єктів  
малої приватизації

1. Окреме майно димової труби, яка під час приватизації не увійшла до статут-
ного капіталу ВАТ «Ободівський цукровий завод», розташованої за адресою: 24355, 
Він ницька область, Тростянецький район, с. Нова Ободівка, вул. Призаводська, 1. 
Приватизованої шляхом продажу на аукціоні в електрон ній формі за методом по-
крокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій 
фізичною особою – Сарафанюком Андрієм Петровичем, РНОКПП 2715718112, за 
ціною 316,74 грн (триста шістнадцять грн 74 коп.), у тому числі ПДВ – 52,79 грн 
(п’ятдесят дві грн 79 коп.).

2. Окреме майно – будівля магазину літ. «А» з прибудовою літ. «а» та ґанком 
загальною площею 66,7 м2, що не увійшла до статутного капіталу САТ «Самгоро-
доцьке», яка розташована за адресою: 22163, Він ницька обл., Козятинський р-н, 
с. Коритувата, вул. Садова, 59б. Приватизована шляхом продажу на електрон ному 
аукціоні із зниженням стартової ціни на 50 % фізичною особою – Азаровим Андрієм 
Святославовичем за ціною 3 120,00 грн (три тисячі сто двадцять грн 00 коп.), у тому 
числі ПДВ – 520,00 грн (п’ятсот двадцять грн 00 коп.).

волинська область
ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу

Об’єкт малої приватизації – група інвентарних об’єктів: цех хвойно-лікувального 
екстракту (літ. Г-1) загальною площею 139,4 м2; цех деревообробний (літ. Д-1) 
загальною площею 101,6 м2; цех очистки скипидару (літ. Б-1) площею 172,1 м2; 
склад готової продукції (літ. А-1) загальною площею 110,5 м2; побутове приміщен-
ня (літ. В-2) загальною площею 169,6 м2; конюшня (літ. Ж-1) загальною площею 
34,2 м2 за адресою: Волинська обл., м. Ківерці, вул. Міцкевича, 32. Покупець об’єкта 
малої приватизації: Москалюк Віктор Анатолійович. Ціна, за якою придбано об’єкт 
малої приватизації: 562 200,00 грн (п’ятсот шістдесят дві тисячі двісті гривень 00 
коп.) без ПДВ.

луганська область
ІНФОРМАЦЯ 
про результати продажу об’єкта  
малої приватизації – окремого майна

Об’єкт малої приватизації, окреме майно – будинок газорозподільної підстанції 
загальною площею 28,6 м2 за адресою: Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. Неза-
лежності, 128-70, ба лан со ут римувач – ВАТ «Лисичанський завод гумових технічних 
виробів» (код ЄДРПОУ 5389942), приватизовано шляхом продажу на електрон ному 
аукціоні із зниженням стартової ціни Ніколаєвим Віктором Олександровичем за 
1 080,00 грн (одну тисячу вісімдесят гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ – 180,00 грн 
(сто вісімдесят гривень 00 коп.).

львівська область
ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта  
малої приватизації

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – група інвентарних об’єктів у скла-
ді: радіостанція «Карат» 2 шт. (інв. № 1151, 1152), електростанція (інв. № 2021), 
радіомір «Бета» (інв. № 2073) за адресою: Львівська область, Самбірський район, 
с. Новосілки-Гостинні, вул. Нова, 12, приватизовано шляхом викупу Товариством з 
обмеженою відповідальністю «Самбірське АТП-14608» за ціною 2 988,00 грн, у тому 
числі ПДВ – 498,00 грн.

полтавська та сумська області
ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу

1. Окреме майно – адмінбудівля загальною площею 95,7 м2 за адресою: Сумська 
область, м. Путивль, вул. Благовіщенська, 1, що обліковується на балансі ДП «НЕК 
«Укренерго», приватизовано фізичною особою – Сухоруких О. С. як переможцем 
електрон ного аукціону за 75600,00 грн, у тому числі ПДВ – 12600,00 грн.

2. Окреме майно – нежитлова будівля за адресою: Сумська область, м. Серед-
ина Буда, вул. Троїцька, 22, що обліковується на балансі Управління Державної 
казначейської служби у Середино-Будському районі Сумської області, привати-
зовано Левченком Б. Б. як переможцем електрон ного аукціону за 133333,20 грн, 
у тому числі ПДВ – 22222,20 грн.

рівненська область
ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта  
малої приватизації

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – нежитлова будівля, будівля гаража 
№ 2 загальною площею 34,4 м2, що перебуває на балансі Головного управління 
статистики у Рівненській області, код за ЄДРПОУ 02362061. Приватизовано шля-
хом викупу фізичною особою – Голубом Максимом Павловичем, який єдиний подав 
заяву на участь в електрон ному аукціоні без умов. Ціна, за якою придбано об’єкт, 
становить 34 800 грн (тридцять чотири тисячі вісімсот гривень 00 коп.), у т. ч. ПДВ – 
5 800 грн (п’ять тисяч вісімсот гривень 00 коп.).

тернопільська область
ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – нежитлова будівля хлораторної 
загальною площею 67,3 м2 за адресою: 48400, Тернопільська область, м. Бучач, 
вул. Тичини, будинок 3 «Х» приватизовано шляхом викупу Москаликом Ігорем 

Павловичем (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3145001014) 
за ціною 51 001,20 грн (п’ятдесят одна тисяча одна грн 20 коп.), у тому числі ПДВ – 
8 500,20 грн (вісім тисяч п’ятсот грн 20 коп.), який єдиний подав заяву на участь 
в аукціоні з умовами.

Черкаська область
ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Незавершене будівництво – торговий центр (19800, Черкаська обл., Драбівський 
р-н, с-ще Рецюківщина, вул. Паркова, 3) приватизовано фізичною особою – Івано-
вою Наталією Володимирівною, яку визнано переможцем аукціону в електрон ній 
формі за методом покрокового зниженням стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій, за 102 000,00 грн (сто дві тисячі гривень 00 коп.), у тому числі 
ПДВ – 17 000,00 грн (сімнадцять тисяч гривень 00 коп.).

продаж об’єктів малої приватизації

Дніпропетровська, ЗапоріЗька  
та кіровограДська області

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про приватизацію об’єкта соціально-культурного призначення – «Шаховий 
клуб», що перебуває на балансі ПАТ «Південний гірничо-збагачувальний 
комбінат» (код ЄДРПОУ 00191000) та розташований за адресою: 
Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, площа Гірницької Слави, 4

1. Інформація про об’єкт приватизації
Най ме ну вання об’єкта приватизації: h  шаховий клуб.
Місце зна хо дження: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, площа Гірниць-

кої Слави, 4.
Інформація про об’єкт: об’єкт соціально-культурного призначення являє собою 

одноповерхову окремо розташовану будівлю шахового клубу. Об’єкт введено в 
експлуатацію у 1957 році. Технічний стан об’єкта задовільний. Право власності на 
об’єкт зареєстровано 20.02.2013.

Інформація про земельну ділянку: земельна ділянка окремо під об’єкт не від-
водилась.

Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: інформація відсутня.
Інформація про ба лан со ут римувача: Публічне акціонерне товариство «Півден-

ний гірничо-збагачувальний комбінат» (код ЄДРПОУ 00191000), яке знаходиться 
за адресою: 50029, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 3, контактний теле-
фон (056) 407-73-01.
2. Інформація про аукціон

Електрон ний аукціон проводиться відповідно до вимог Порядку проведення 
електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення до-
даткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 04 червня 2019 року. Час проведення аукці-

ону встановлюється електрон ною торговою системою відповідно до вимог Порядку 
проведення електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та ви-
значення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аукціоні із знижен-
ням стартової ціни встановлюється електрон ною торговою системою для кожного 
електрон ного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує 
дню проведення електрон ного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зни-
ження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електрон ною 
торговою системою для кожного електрон ного аукціону окремо в проміжку часу з 
16.15 до 16.45 дня проведення електрон ного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без урахування 
ПДВ):

продаж на аукціоні з умовами – 199 907,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 99 953,50 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 99 953,50 грн.
На ціну продажу об’єкта приватизації, що складеться за результатами аукціону, 

нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електрон ного аукціону у розмірі 10 % (десять 

відсотків) стартової ціни для кожного із способів:
продаж на аукціоні з умовами – 19 990,70 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 9 995,35 грн;

відомості
приватизації
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ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА 
УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЯЄ
Відповідно до Закону україни «Про Фонд 
державного майна україни» та з метою за-
провадження пакета реформ «Приватизація 
та управління державними підприємствами», 
а саме реформування Фонду державного 
майна україни (далі – Фонд), в межах повно-
важень, визначених чинним законодавством 
україни, Фонд продовжує реорганізацію 
своїх регіональних відділень.

11 травня 2019 року прийнято рішення 
щодо реорганізації двох регіональних 
відділень – по Миколаївській та Одеській 
областях шляхом злиття у регіональне від-
ділення Фонду по одеській та миколаївській 
областях, що розташоване у м. одесі.

регіональні відділення Фонду, які реорга-
нізуються, продовжують здійснювати по-
вноваження та функції, покладені на них, 
до видання наказу Фонду про можливість 
забезпечення новоутвореним регіональним 
відділенням здійснення повноважень та ви-
конання функцій.
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продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової 
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 9 995,35 грн.

Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
збереження профілю діяльності;
дотримання вимог та додаткових обмежень природоохоронного 

законодавства щодо користування об’єктом, а саме: під час експлу-
атації об’єкта виконання усіх санітарних, протипожежних та інших 
правил по утриманню об’єкта, дотримання санітарно-екологічних 
норм та забезпечення виконання вимог екологічної безпеки, охорони 
навколишнього природного середовища відповідно до нормативно-
правових актів та законодавства України;

відшкодування Регіо наль ному відділенню Фонду державного май-
на України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській об-
ластях послуг незалежного оцінювача, що залучався для здійснення 
незалежної оцінки об’єкта приватизації, в розмірі 9 000,00 грн в мі-
сячний термін з дати укладання договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація

Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна-
хо дження та номери рахунків у національній валюті, відкритих 
для внесення операторами електрон них майданчиків гаран-
тійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та 
проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані 
об’єкти:

Рахунок для внесення операторами електрон них майданчиків 
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення пере-
можцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській об-
ластях.

Код ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок №37189080055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, 

МФО 820172.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який 

об’єкт надійшли кошти).
Рахунок для внесення операторами електрон них майданчиків 

гарантійних внесків:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 

України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській об-
ластях.

Код ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок: №37316080055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, 

МФО 820172.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який 

об’єкт надійшли кошти).
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, від-

критих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків 
розміщені на сайті: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-
ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: в робочі дні з 9.00 до 16.00 
за попередньою домовленістю за місцем розташування об’єкта.

Організатор аукціону: Регіо наль не відділення Фонду по Дніпро-
петровській, Запорізькій та Кіровоградській областях адреса: м. Дні-
про, вул. Центральна, 6, кімн. 36, з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до 
16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, адреса веб-сайта: www.spfu.
gov.ua, (056) 744-11-41. Контактна особа організатора аукціону, яка є 
відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Олійник 
Наталія Георгіївна, тел. (056) 744-11-41, адреса електрон ної пошти: 
reform_12@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: 
наказ Регіо наль ного відділення Фонду по Дніпропетровській, Запо-
різькій та Кіровоградській областях від 23.04.2019 № 12/01-68-РП.

Унікальний код в електрон ній торговій системі: 
UA-AR-P-2018-07-26-000131-1.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням 

стартової ціни, між аукціоном за методом покрокового знижен-
ня ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 27 кален-
дарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення 
електрон ною торговою системою про приватизацію об’єкта малої 
приватизації.

Мінімальний крок аукціону на рівні 1 % стартової ціни для 
кожного із способів продажу:

продаж на аукціоні з умовами – 1 999,07 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 999,54 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової 

ціни – 999,54 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводять-

ся посилання на веб-сторінки операторів електрон ного майданчика, 
які мають право використовувати електрон ний майданчик і з якими 
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/.

київська область
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна 
України по Київській області про проведення продажу на 
аукціоні об’єкта малої приватизації – державного пакета 
акцій розміром 25,00 % статутного капіталу Приватного 
акціонерного товариства «Бориспільське підприємство 
«Сортнасіннєовоч»

1. Інформація про об’єкт приватизації
Повне най ме ну вання товариства: h  Приватне 
акціонерне товариство «Бориспільське підприємство 
«Сортнасіннєовоч» (далі – ПрАТ «Бориспільське 
підприємство «Сортнасіннєовоч»).
Місце зна хо дження товариства: 08300, Київська область, м. Борис-

піль, вул. Завокзальна, 5.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 04685271.
Розмір статутного капіталу товариства: 4 064 151,00 грн.
Пропонується до продажу: пакет акцій у кількості 4064152 шт., 

що становить 25,0 % статутного капіталу товариства.
Середньооблікова чисельність працівників: 3 особи.
Основний вид економічної діяльності за КВЕД – 01.64 – оброблен-

ня насіння для відтворення.
Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг) – 

у 2017 році здавання в оренду приміщень – 59 %, продаж насіння 
та інше – 41 %.

Відомості про споруди та площу земельної ділянки, які викорис-
товує товариство, умови їх використання. Відповідно до Державного 
акта на право постійного користування землею, у постійному корис-
туванні товариства перебуває земельна ділянка площею 1,486 га, 
розташована в м. Бориспіль, вул. Завокзальна, 5.

Об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди, нежитлові приміщен-
ня тощо): цілісний майновий комплекс, товариство не має об’єктів 
незавершеного будівництва.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПрАТ «Бориспільське підприємство «Сортнасіннєовоч» 

за останні три роки та останній звітний період

№ 
з/п Назва показника

Значення показника

2018 р. 2017 р. 2016 р.

1 Усього активів 4890,8 4709,1 4710,5

2 Основні засоби (за залишковою вартістю) 2734,1 2747,4 2715,9

3 Запаси 1379,6 1388,2 1400,5

4 Сумарна дебіторська заборгованість 515,8 318,9

№ 
з/п Назва показника

Значення показника

2018 р. 2017 р. 2016 р.

5 Грошові кошти та їх еквіваленти 7,7 42,8 13,4

6 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -3462,4 -3456,2 -3456,2

7 Власний капітал 3020,2 3026,4 3026,5

8 Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 4064,2 4064,2 4064,2

9 Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0 0

10 Поточні зобов’язання і забезпечення 14870,6 1682,7 1684,0

11 Чистий фінансовий результат: прибуток/збиток -0,1 -0,2 0

12 Середньорічна кількість акцій (штук) 16256604 16256604 16256604

13 Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3 4 4

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє при-
родне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація про 
сплату екологічних зборів та платежів: Товариство не здійснює ніякої 
виробничої чи промислової діяльності, тому інформація про викиди та 
скиди відсутня. Екологічних зборів та платежів товариство не сплачує.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 24.05.2019.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні 

з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон-
ною торговою системою для кожного електрон ного аукціону окремо 
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення 
електрон ного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціо-
ні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій встановлюється електрон ною торговою 
системою для кожного електрон ного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 
дня проведення електрон ного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація державного пакета акцій ПрАТ «Бориспільське під-
приємство «Сортнасіннєовоч» у кількості 4064152 шт. акцій, що ста-
новить 25 % статутного капіталу товариства, здійснюється відповідно 
до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комуналь-
ного майна», Порядку проведення електрон них аукціонів для продажу 
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 
2018 року № 432.

Покупець державного пакета акцій ПрАТ «Бориспільське підпри-
ємство «Сортнасіннєовоч» має відповідати вимогам, передбаченим 
у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комуналь-
ного майна».

Відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна» у випадках, передбачених законо-
давством про захист економічної конкуренції, покупець зобов’язаний 
отримати дозвіл Антимонопольного комітету України на безпосеред-
нє або опосередковане придбання у власність акцій (часток) у роз-
мірі, що забезпечує досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків 
голосів у вищому органі управління відповідного суб’єкта господа-
рювання (далі – дозвіл на концентрацію). Порядок подання та роз-
гляду заяви про надання дозволу на концентрацію встановлюється 
законодавством про захист економічної конкуренції.

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону із зниженням стартової ціни – 508 019,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 508 019,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону із зниженням стартової ціни – 50 801,90 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 50 801,90 грн.
Розмір реєстраційного внеску: становить 0,2 мінімальної за-

робітної плати станом на 1 січня поточного року.
4. Додаткова інформація

Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо-
дження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкри-
тих для внесення операторами електрон них майданчиків гарантійних 
внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення 
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти;

оператор електрон ного майданчика здійснює перераху-
вання гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські 
рахунки за такими реквізитами:

в національній валюті для перерахування реєстраційного 
внеску

Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 
України по Київській області

Адреса: 03039, проспект Голосіївський, 50, м. Київ, Україна
Рахунок № 37181003001567
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, 

м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 19028107
в національній валюті для перерахування гарантійного внеску
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 

України по Київській області
Адреса: 03039, проспект Голосіївський, 50, м. Київ, Україна
Рахунок № 37315077016365
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, 

м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 19028107
в іноземній валюті (в доларах США):
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 

України по Київській області
Адреса: 03039, проспект Голосіївський, 50, м. Київ, Україна
Рахунок: 25201000000006.840
Банк одержувача: АБ «Укргазбанк»
Адреса: 03087, вул. Єреванська, 1, м. Київ, Україна
МФО 320478
Код за ЄДРПОУ: 23697280
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкри-

тих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстрацій-
них 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 16.45 
за місце зна хо дженням об’єкта: 08300, Київська область, м. Борис-
піль, вул. Завокзальна, 5.

ПІБ контактної особи на об’єкті: Козинець Олег Васильович – ке-
рівник, тел. (04595)7-24-74.

Най ме ну вання організатора аукціону: Регіо наль не відділен-
ня Фонду державного майна України по Київській області, 03039, 
м. Київ, проспект Голосіївський, 50, е-mail:kyiv_region@spfu.gov.ua, 
телефон (044) 200-25-31.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіо наль ного відділення Фон-
ду державного майна України по Київській області від 30.07.2018 
№ 689.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000142-2.

Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (трид-

цять) днів;

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом по-
крокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій: 30 (тридцять) днів.

Крок аукціону для:
аукціону із зниженням стартової ціни – 5 080,19 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 5 080,19 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є по-

силання на веб-сторінки операторів електрон ного майданчика, які 
мають право використовувати електрон ний майданчик і з якими 
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

херсонська область, арк  
та м. севастополь
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про проведення продажу на електрон ному аукціоні  
з умовами об’єкта малої приватизації – єдиного майнового 
комплексу державного підприємства «Державне  
науково-виробниче підприємство «Винконсервпроект» 
за адресою: м. Херсон, вул. Богородицька, 124

1. Інформація про об’єкт приватизації
Наз h ва об’єкта: Єдиний майновий комплекс державного 
підприємства «Державне науково-виробниче 
підприємство «Винконсервпроект».
Ба лан со ут римувач: державне підприємство «Державне науково-

виробниче підприємство «Винконсервпроект».
Код за ЄДРПОУ: 14141394.
Місце зна хо дження об’єкта: вул. Богородицька, 124, м. Херсон, 

73025.
Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг): від-

сутні.
Основний вид економічної діяльності за КВЕД – 71.11 – діяльність 

у сфері архітектури.
Інформація про об’єкт: об’єкт розташований в багатоповерховому 

житловому будинку. До складу ЄМК підприємства входять нежитлові 
приміщення першого поверху загальною площею 256,9 м2; нежитлові 
приміщення підвалу загальною площею 291,6 м2, електрон не облад-
нання (20 од.) та інші ТМЦ (85 од.).

На все нерухоме майно ДП «ДНВП «Винконсервпроект» накла-
дений арешт, нежитлові приміщення підприємства перебувають в 
податковій заставі.

Дані про земельну ділянку: відсутні.
Договори оренди щодо єдиного майнового комплексу державного 

підприємства або його частини не укладалися.
Основні показники діяльності підприємства: за останні три роки 

та останній звітний період підприємство не здійснює господарську 
діяльність.

Баланс активів і пасивів: 1 720,5 тис. грн, кредиторська заборго-
ваність 128,7 тис. грн (станом на 31.12.2018).

Середньооблікова чисельність працівників: 1 особа.
Інформація про обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: 

викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне се-
редовище не здійснюються, відходи на території підприємства не 
утворюються і не зберігаються.
2. Інформація про електрон ний аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електрон ній фор-

мі буде проведено 14.06.2019. Час проведення аукціону визнача-
ється електрон ною торговою системою автоматично.

Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електрон-
них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення 
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аук-
ціоні із зниженням стартової ціни встановлюється ЕТС для кожного 
електрон ного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, 
що передує дню проведення електрон ного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом по-
крокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій 
встановлюється ЕТС для кожного електрон ного аукціону окремо в про-
міжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електрон ного аукціону.

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом 
приватизації можна в робочі дні за місцем його розташування 
за адресою: м. Херсон, вул. Богородицька 124. Для можливості 
огляду та ознайомлення з документами, що стосуються об’єкта 
приватизації, потенційним покупцям необхідно звертатися в робочі 
дні до Регіо наль ного відділення Фонду державного майна в Хер-
сонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі за 
адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, 47. Телефон для довідок: 
(0552) 22-44-44; e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація єдиного майнового комплексу державного підпри-
ємства «Державне науково-виробниче підприємство «Винконсерв-
проект» здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про при-
ватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення 
електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та 
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Покупець єдиного майнового комплексу державного підприєм-
ства «Державне науково-виробниче підприємство «Винконсерв-
проект» повинен відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна» у випадках, передбачених законо-
давством 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 (далі – дозвіл на концентрацію). Порядок подан-
ня та розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію встанов-
люється законодавством про захист економічної конкуренції.

Заява на участь в електрон ному аукціоні повинна містити закриту 
цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту при-
значення дати аукціону електрон ною торговою системою до закінчен-
ня кінцевого строку прийняття заяв/закритих цінових пропозицій.

Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні з умовами: 
1 720,5 тис. грн (один мільйон сімсот двадцять тисяч п’ятсот грн).

Розмір гарантійного внеску: 172,05 тис. грн (сто сімдесят дві 
тисячі п’ятдесят грн).

Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні із зниженням 

стартової ціни: 860,250 тис. грн (вісімсот шістдесят тисяч двісті 
п’ятдесят грн).

Розмір гарантійного внеску: 86,025 тис. грн (вісімдесят шість 
тисяч двадцять п’ять грн).

Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні за методом 

покро кового зниження ціни та подальшого подання цінових пропо-
зицій: 860,250 тис. грн (вісімсот шістдесят тисяч двісті п’ятдесят грн).

Розмір гарантійного внеску: 86,025 тис. грн (вісімдесят шість 
тисяч двадцять п’ять грн).

Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону 

на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість 
у розмірі 20 відсотків.

Документ, що додається потенційним покупцем до заяви на участь 
у приватизації, повинен підтверджувати сплату ним гарантійного вне-
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ску в розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка потенційного по-
купця, відкритого в українському або іноземному банку (крім банків 
держав, внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфе-
рі протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом), на 
рахунок оператора електрон ного майданчика, через який подається 
заява на участь у приватизації. Не допускається сплата гарантійного 
внеску шляхом внесення готівки на банківський рахунок оператора 
електрон ного майданчика через касу відділення банку.

Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Покупець сплачує на відповідний поточний рахунок органу при-

ватизації ціну продажу об’єкта приватизації з урахуванням податку 
на додану вартість не пізніше 30 днів з дня підписання договору 
купівлі-продажу.

2. Покупець зобов’язаний протягом здійснення органом при-
ватизації контролю за виконанням умов продажу договору купівлі-
продажу зберігати види діяльності підприємства відповідно до чин-
ного законодавства, а саме:

71.11. Діяльність у сфері архітектури (основний);
71.12. Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надан-
ня послуг технічного консультування в цих сферах;
74.90. Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.;
41.20. Будівництво житлових і нежитлових будівель.

3. Покупець зобов’язаний сплатити усі борги підприємства (із 
заробітної плати та перед бюджетом, простроченої кредиторської 
заборгованості підприємства тощо), які будуть визначені на дату 
підписання договору купівлі-продажу об’єкта приватизації, до нота-
ріального посвідчення договору купівлі-продажу.

4. Покупець стає правонаступником прав і обов’язків підпри-
ємства.

5. У встановленому чинним законодавством порядку покупець 
зобов’язаний здійснити державну реєстрацію припинення держав-
ного підприємства ДП «Державне науково-виробниче підприємство 
«Винконсервпроект», приватизованого шляхом продажу його ЄМК, 
протягом 12 місяців з дня підписання договору купівлі-продажу.

6. Новий власник зобов’язаний надавати можливість представни-
кам ОСББ «Асканія», створеного мешканцями житлового будинку, в 
якому розташований об’єкт приватизації, без перешкод потрапляти 
до підвальних приміщень, в яких проходять комунікації, для забез-
печення належного функціонування житлового будинку.

7. Покупець зобов’язаний використовувати нежитлові приміщен-
ня, які входять до складу підприємства, відповідно до вимог законів 
України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будин-
ку» від 29.11.2001 № 2866-ІІІ, «Про особливості здійснення права 
власності у багатоквартирному будинку» від 14.05.2015 № 417-VIII 
та іншого законодавства України з питань утримання та управління 
багатоквартирним будинком.

8. Контроль за виконанням умов договору купівлі-продажу здій-
снюється органом приватизації не більше 5 (п’яти) років.
4. Додаткова інформація

Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо-
дження та номери рахунків у національній валюті, відкритих для вне-
сення операторами електрон них майданчиків гарантійних внесків, 
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення пере-
можцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт.

Оператор електрон ного майданчика здійснює перераху-
вання гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські 
рахунки за такими реквізитами:

Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна в 
Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі

в національній валюті:
Рахунок № 37184000001233 (для перерахування реєстраційно-

го внеску)
Рахунок № 37317082001233 (для перерахування гарантійного 

внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, 

м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21295778
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна в 

Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі
Адреса: м. Херсон, проспект Ушакова, 47
Рахунок: 25305218539400
Банк одержувача: Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк»
Адреса: вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, Україна
МФО 351005
Код ЄДРПОУ: 21295778
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: State Property Fund of Ukraine by Kherson region
Address: Ushakova avenue, 47, Kherson, Ukraine
Account: 25305218539400
Bank of receiver: Public Company Ukrsibbank
Address: Andriivska Street 2/12, Kyiv, Ukraine
MFO 351005
SWIFT: KHABUA2K
Code YeDRPOU: 21295778
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment)
Реквізити розрахунків операторів електрон них майданчиків, від-

критих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстра-
ційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Організатор аукціону: Регіо наль не відділення Фонду державного 
майна в Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі (просп. Уша-
кова, 47, 2-й поверх, м. Херсон, 73000, тел. (0552) 22-44-44.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Наказ Регіо наль ного відділення Фонду державного майна в Хер-
сонській області, АРК та м. Севастополі від 08.04.2019 № 216 «Про 
затвердження умов продажу об’єкта малої приватизації – єдиного 
майнового комплексу державного підприємства «Державне науково-
виробниче підприємство «Винконсервпроект».

Унікальний код об’єкта: UA-AR-P-2018-07-25-000025-3.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням 

стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження 
ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних 
днів від дати аукціону (опублікування інформаційного повідомлення 
про приватизацію об’єкта).

Крок аукціону на аукціоні з умовами: 17, 205 тис. грн.
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аук-

ціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого по-
дання цінових пропозицій: 8,603 тис. грн.

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наво-
дяться посилання на веб-сторінки операторів електрон ного майдан-
чика, які мають право використовувати електрон ний майданчик і з 
якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/
info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Чернівецька область
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по Чернівецькій області про проведення в електрон ній 
торговій системі продажу на аукціоні з умовами об’єкта 
незавершеного будівництва – клубу (вул. Сагайдачного, 7, 
с. Гордівці Хотинського району)

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта:  h об’єкт незавершеного будівництва – клуб.
Місце зна хо дження об’єкта: вул. Сагайдачного,7, с. Гордівці 

Хотин ського району Чернівецької області.
Відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва – клуб 

розташований в центральній частині с. Гордівці Хотинського району 

неподалік сільської ради, на відстані 40 м від дороги загального ко-
ристування. На будівельному майданчику на фундаменті колишнього 
старого клубу зведено 1-й поверх з цегли, плити перекриття відсутні. 
Зовнішні та внутрішні поверхні стін не оштукатурені.

На будівельному майданчику відсутні матеріали, вироби, кон-
струкції, які не використані для будівництва, а також устаткування, 
не передане до монтажу, або таке, що потребує монтажу.

Об’єкт незаконсервований, не охороняється, перебуває в стадії 
руйнування, по межах будівельного майданчика огорожа відсутня.

Об’єкт перебуває в незадовільному технічному стані.
Ба лан со ут римувач: відсутній.
Рівень будівельної готовності: 26 %.
Відомості про земельну ділянку: землі громадської забу-

дови, 03.05 – для будівництва та обслуговування закладів 
культурно-про світницького обслуговування, 0,3829 га, кадастровий 
№ 7325081000:01:002:0032.

Власник земельної ділянки: держава в особі Регіо наль ного відді-
лення Фонду державного майна України.

Обтяжень на земельну ділянку немає.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електрон ній формі буде проведено 18 червня 

2019 року, час початку внесення цінових пропозицій (початок аук-
ціону) – 10.00.

Аукціон в електрон ній формі проводиться відповідно до Порядку 
проведення електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої при-
ватизації 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 визначен-
ня 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 електрон ному аукціоні повинна містити закриту 
цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опу-
блікування відповідного інформаційного повідомлення в електрон ній 
торговій системі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на 
участь в електрон ному аукціоні/закритих цінових пропозицій.

Відповідальність за недостовірність, неповноту поданих докумен-
тів, а також обов’язок довести відсутність ознак, передбачених час-
тиною другою статті 8 цього Закону, покладається на покупця.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні 
з умовами, із зниженням стартової ціни, за методом покрокового 
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропози-
цій встановлюється електрон ною торговою системою для кожного 
електрон ного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, 
що передує дню проведення електрон ного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 16505,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 8252,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 8252,50 грн.
Розмір гарантійного внеску (без ПДВ) для:
аукціону з умовами – 1650,50 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 825,25 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 825,25 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 бан-
ків держав, внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у 
сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом), 
на рахунок оператора електрон ного майданчика, через який пода-
ється заява на участь у приватизації.

Не допускається сплата гарантійного внеску шляхом внесення 
готівки на банківський рахунок оператора електрон ного майданчика 
через касу відділення банку.

Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви 
на участь в аукціоні): 834,60 грн, що становить 0,2 мінімальної за-
робітної плати станом на 1 січня 2019 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 повністю розібрати об’єкт та привести 
земельну ділянку у належний стан (провести рекультивацію). Термін 
виконання даного зобов’язання – не більше 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 приватиза-
ції (договір від 20.07.2018 № 660/51 із додатковим договором від 
23.08.2018) на рахунок органу приватизації, який буде зазначений в 
договорі купівлі-продажу, в сумі 14500,0 грн протягом 30 днів з дня 
підписання договору купівлі-продажу об’єкта.
4. Додаткова інформація

Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо-
дження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, 
відкритих для внесення операторами електрон них майдан-
чиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних 
покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за 
придбані об’єкти:

Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду по Чернівецькій об-
ласті, код ЄДРПОУ 21432643.

Реквізити для сплати гарантійного внеску в національній валюті:
Рахунок №37180501900001 Банк одержувача: ГУДКСУ у Черні-

вецькій області, м. Чернівці, вул. В. Аксеніна, 2е, МФО 856135.
Реквізити для сплати реєстраційного внеску в національній 

валюті:
Рахунок №37319044008539 Банк одержувача: Державна казна-

чейська 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 електрон них 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-
наль ного відділення Фонду по Чернівецькій області за адресою: 58001, 
м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок: 51-86-60.  
Час роботи регіо наль ного 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.

Най ме ну вання організатора аукціону: Регіо наль не відділення 
Фонду державного майна України по Чернівецькій області, м. Чер-
нівці, 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 електрон ної 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 Регіо наль ного відділення Фон-
ду державного майна України по Чернівецькій області від 06.05.2019 
№ 95 «Про затвердження протоколу засідання аукціонної комісії з 
продажу об’єкта малої приватизації та умов продажу об’єкта при-
ватизації».

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000103-1.

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 по-

дальшого подання цінових пропозицій – 35 календарних днів від дати 
опублікування інформаційного повідомлення.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 % (165,05 грн) стартової ціни об’єкта при-

ватизації;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 % (82,53 грн) стартової 

ціни об’єкта приватизації;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 1 % (82,53 грн) стартової 
ціни об’єкта приватизації.

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є по-
силання на веб-сторінки операторів електрон ного майданчика, які 
мають право використовувати електрон ний майданчик і з якими 
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по Чернівецькій області про проведення в електрон ній 
торговій системі продажу на аукціоні з умовами об’єкта 
незавершеного будівництва – молочно-тваринницької  
ферми на 200 голів великої рогатої худоби, що перебувала  
на балансі ТОВ «Олексіївське» (державну реєстрацію 
товариства припинено)

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта:  h об’єкт незавершеного будівництва – 
молочно-тваринницька ферма на 200 голів великої  
рогатої худоби.
Місце зна хо дження об’єкта: вул. Б. Хмельницького, 21а, с. Ново-

олексіївка Сокирянського району Чернівецької області.
Відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва – 

молочно-тваринницька ферма на 200 голів великої рогатої худоби, 
знаходиться на околиці села Новоолексіївка на відстані 100 м до до-
роги місцевого значення.

На будівельному майданчику розпочате будівництво:
1) родильної на 25 корів з приміщенням для молодняку на 220 

голів – являє собою не завершену будівництвом одноповерхову бу-
дівлю Н-подібної форми. Частково змонтований фундамент правого 
та лівого блоку та стіни висотою близько 1 м. Технічний стан – неза-
довільний. Рівень будівельної готовності – 14 %;

2) корівника на 200 голів – являє собою не завершену будівни-
цтвом будівлю Н-подібної форми, що складається з двох дворядних 
корівників на 100 корів кожний, між якими знаходиться молочний 
блок. Змонтований фундамент, стіни, колони. На правому корпусі 
корівника змонтовані прогони. Технічний стан – незадовільний. Рі-
вень будівельної готовності – 12 %;

3) кормоцеху – являє собою не завершену будівництвом двопо-
верхову прямокутну будівлю. Зведений фундамент, зроблена кладка 
стін, на 1-му поверсі змонтовані перемички, на 2-му поверсі не закін-
чена кладка стін. Технічний стан – незадовільний. Рівень будівельної 
готовності – 27 %;

4) санпропускника на 15 осіб – зведено фундамент, виконана клад-
ка стін, внутрішні перегородки, змонтовано та накрито дах з шиферу. 
Внутрішні та зовнішні поверхні стін частково оштукатурені. Технічний 
стан – незадовільний. Рівень будівельної готовності – 52 %.

Ба лан со ут римувач: відсутній.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка сільськогос-

подарського призначення окремо не відведена. Орієнтовна площа 
земельної ділянки всього – 0,8459 га, у т. ч. під забудовою – 0,2620 
га; обтяжень на земельну ділянку немає.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електрон ній формі буде проведено 18 червня 

2019 року, час початку внесення цінових пропозицій (початок аук-
ціону) – 10.00.

Аукціон в електрон ній формі проводиться відповідно до Порядку 
проведення електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої при-
ватизації 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 визначен-
ня 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 електрон ному аукціоні повинна містити закриту 
цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опу-
блікування відповідного інформаційного повідомлення в електрон ній 
торговій системі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на 
участь в електрон ному аукціоні/закритих цінових пропозицій.

Відповідальність за недостовірність, неповноту поданих докумен-
тів, а також обов’язок довести відсутність ознак, передбачених час-
тиною другою статті 8 цього Закону, покладається на покупця.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні 
з умовами, із зниженням стартової ціни, за методом покрокового 
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропози-
цій встановлюється електрон ною торговою системою для кожного 
електрон ного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, 
що передує дню проведення електрон ного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 55850,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 27925,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 27925,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 5585,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 2792,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 2792,50 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 бан-
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ків держав, внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у 
сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом), 
на рахунок оператора електрон ного майданчика, через який пода-
ється заява на участь у приватизації.

Не допускається сплата гарантійного внеску шляхом внесення 
готівки на банківський рахунок оператора електрон ного майданчика 
через касу відділення банку.

  Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви 
на участь в аукціоні): 834,60 грн, що становить 0,2 мінімальної за-
робітної плати станом на 1 січня 2019 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 повністю розібрати об’єкт та привести 
земельну ділянку у належний стан (провести рекультивацію). Термін 
виконання даного зобов’язання не більше 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 приватиза-
ції (договір від 20.07.2018 № 661/52 із додатковим договором від 
23.08.2018) на рахунок органу приватизації, який буде зазначений в 
договорі купівлі-продажу, в сумі 14500,0 грн протягом 30 днів з дня 
підписання договору купівлі-продажу об’єкта.
4. Додаткова інформація

Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо-
дження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, 
відкритих для внесення операторами електрон них майдан-
чиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних 
покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за 
придбані об’єкти:

Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду по Чернівецькій об-
ласті, код ЄДРПОУ 21432643.

Реквізити для сплати гарантійного внеску в національній валюті:
Рахунок №37180501900001 Банк одержувача: ГУДКСУ у Черні-

вецькій області, м. Чернівці, вул. В. Аксеніна, 2е, МФО 856135.
Реквізити для сплати реєстраційного внеску в національній 

валюті:
Рахунок №37319044008539 Банк одержувача: Державна казна-

чейська 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 електрон них 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-
наль ного відділення Фонду по Чернівецькій області за адресою: 58001, 
м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок: 51-86-60.  
Час роботи регіо наль ного 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.

Най ме ну вання організатора аукціону: Регіо наль не відділення 
Фонду державного майна України по Чернівецькій області, м. Чер-
нівці, 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 електрон ної 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 Регіо наль ного відділення Фонду 
державного майна України по Чернівецькій області від 06.05.2019 № 94 
«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 електрон ній 
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000113-1.

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 по-

дальшого подання цінових пропозицій – 35 календарних днів від дати 
опублікування інформаційного повідомлення.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 % (558,50 грн) стартової ціни об’єкта при-

ватизації;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 % (279,25 грн) стартової 

ціни об’єкта приватизації;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 1 % (279,25 грн) стартової 
ціни об’єкта приватизації.

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є по-
силання на веб-сторінки операторів електрон ного майданчика, які 
мають право використовувати електрон ний майданчик і з якими 
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по Чернівецькій області про проведення в електрон ній 
торговій системі продажу на аукціоні з умовами об’єкта 
незавершеного будівництва – дитячої установи  
(вул. В. Яцюка, с. Анадоли Хотинського району 
Чернівецької області)

1. Інформація про об’єкт приватизації.
Назва об’єкта:  h об’єкт незавершеного будівництва –  
дитяча установа.
Місце зна хо дження об’єкта: вул. В. Яцюка, с. Анадоли Хотинського 

району Чернівецької області.
Відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва – будівля 

дитячої установи – одноповерхова будівля з мансардою над части-
ною будівлі загальною площею 106,0 м2.

Біля будівлі знаходиться свердловина (скважина). Поруч роз-
ташовані мережі електро- та газопостачання. Початок будівництва 
дитячої установи – початок 2000-х років.

Об’єкт незавершеного будівництва частково межує з територією 
школи, яка огороджена металевою сіткою.

Об’єкт розташований в центрі села. Навколишня забудова пред-
ставлена нещільною малоповерховою забудовою переважно житло-
вого призначення. Район розташування об’єкта характеризується до-
бре розвинутою інфраструктурою. Відстань від об’єкта до: сільської 
ради – 200 м; автобусної зупинки – 600 м; м. Хотин – 2,5 км.

Будівельний майданчик, на якому розташований об’єкт, огоро-
джений, об’єкт не охороняється, на ньому відсутні матеріали, вироби, 
конструкції, які не використані для будівництва.

Ба лан со ут римувач: відсутній.
Рівень будівельної готовності – 75 %.
Відомості про земельну ділянку: цільове призначення земельної ді-

лянки – для будівництва і обслуговування житлового будинку, господар-
ських будівель і споруд. Кадастровий номер: 7325082000:01:001:0151. 
Площа земельної ділянки всього – 0,25 га.

Власник земельної ділянки: держава в особі Регіо наль ного відді-
лення Фонду державного майна України.

Обтяжень на земельну ділянку немає.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електрон ній формі буде проведено 18 червня 

2019 року, час початку внесення цінових пропозицій (початок аук-
ціону) – 10.00.

Аукціон в електрон ній формі проводиться відповідно до Порядку 
проведення електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої при-
ватизації 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 визначен-
ня 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 електрон ному аукціоні повинна містити закриту 
цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опу-
блікування відповідного інформаційного повідомлення в електрон ній 
торговій системі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на 
участь в електрон ному аукціоні/закритих цінових пропозицій.

Відповідальність за недостовірність, неповноту поданих докумен-
тів, а також обов’язок довести відсутність ознак, передбачених час-
тиною другою статті 8 цього Закону, покладається на покупця.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні 
з умовами, із зниженням стартової ціни, за методом покрокового 
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропози-
цій встановлюється електрон ною торговою системою для кожного 
електрон ного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, 
що передує дню проведення електрон ного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 196 047,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 98023,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 98023,50 грн;
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 196 04,70 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 9802,35 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 9802,35 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 бан-
ків держав, внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у 
сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом), 
на рахунок оператора електрон ного майданчика, через який пода-
ється заява на участь у приватизації.

Не допускається сплати гарантійного внеску шляхом внесення 
готівки на банківський рахунок оператора електрон ного майданчика 
через касу відділення банку.

Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви 
на участь в аукціоні): 834,60 грн, що становить 0,2 мінімальної за-
робітної плати станом на 1 січня 2019 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 підпи-
сання 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 ді-
яльності за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації (до-
говір від 11.07.2018 № 659/47) на рахунок органу приватизації, який 
буде зазначений в договорі купівлі-продажу, в сумі 9500,00 грн, про-
тягом 30 днів з дня підписання договору купівлі-продажу об’єкта.
4. Додаткова інформація

Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо-
дження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, 
відкритих для внесення операторами електрон них майдан-
чиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних 
покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за 
придбані об’єкти:

Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду по Чернівецькій об-
ласті, код ЄДРПОУ 21432643.

Реквізити для сплати гарантійного внеску в національній валюті:
Рахунок №37180501900001 Банк одержувача: ГУДКСУ у Черні-

вецькій області, м. Чернівці, вул. В. Аксеніна, 2е, МФО 856135.
Реквізити для сплати реєстраційного внеску в національній 

валюті:
Рахунок №37319044008539 Банк одержувача: Державна казна-

чейська 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 електрон них 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-
наль ного відділення Фонду по Чернівецькій області за адресою: 58001, 
м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок: 51-86-60.  
Час роботи регіо наль ного 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.

Най ме ну вання організатора аукціону: Регіо наль не відділення 
Фонду державного майна України по Чернівецькій області, м. Чер-
нівці, 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 електрон ної 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 Регіо наль ного відділення Фон-
ду державного майна України по Чернівецькій області від 06.05.2019 
№ 93 «Про затвердження протоколу засідання аукціонної комісії з 
продажу об’єкта малої приватизації та умов продажу об’єкта при-
ватизації».

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000111-1.

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 по-

дальшого подання цінових пропозицій – 35 календарних днів від дати 
опублікування інформаційного повідомлення.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 % (1960,47 грн) стартової ціни об’єкта 

приватизації;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 % (980,24 грн) стартової 

ціни об’єкта приватизації;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 1 % (980,24 грн) стартової 
ціни об’єкта приватизації.

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є по-
силання на веб-сторінки операторів електрон ного майданчика, які 
мають право використовувати електрон ний майданчик і з якими 
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

м. київ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по м. Києву про проведення продажу на аукціоні з умовами 
об’єкта малої приватизації державної власності – окремого 
майна за адресою: м. Київ, вул. Якутська, 3,  
що перебуває на балансі державного підприємства 
«Виробниче об’єднання «Київприлад»

1. Інформація про об’єкт приватизації
Най ме ну вання об’єкта приватизації: h  окреме майно 
(корпус № 1 – деревообробний, літ. А; корпус № 3 – 
складські приміщення, літ. В; корпус № 2 – транспортний 
цех, літ. Б; склад газобалонів, літ. Ф; зовнішні мережі 
водопроводу; зовнішні мережі каналізації; зовнішні 
мережі електропостачання; кабельні лінії; автодороги та 
майданчики; відкрита стоянка приватного транспорту; 
благоустрій території (вертикальне планування, 
озеленення, покриття 108 м2); огородження залізобетонне; 
споруда легкого типу для зберігання відходів металобрухту 
за адресою: м. Київ, вул. Якутська, 3, що перебуває 
на балансі державного підприємства «Виробниче 
об’єднання «Київприлад».
Місце зна хо дження об’єкта приватизації: м. Київ, вул. Якутська, 3.
Відомості про об’єкт приватизації:
Державна реєстрація права власності на нерухоме майно:
корпус № 1 – деревообробний, літ. А – реєстраційний но-

мер об’єкта нерухомого майна: 1778467480000, дата реєстрації: 
26.02.2019;

корпус № 3 – складські приміщення, літ. В – реєстраційний но-
мер об’єкта нерухомого майна: 1798280880000, дата реєстрації: 
25.03.2019;

корпус № 2 – транспортний цех, літ. Б – реєстраційний но-
мер об’єкта нерухомого майна: 1807302280000, дата реєстрації: 
04.04.2019;

склад газобалонів, літ. Ф – реєстраційний номер об’єкта нерухо-
мого майна: 1798780380000, дата реєстрації: 25.03.2019.

Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт 
приватизації:

земельна ділянка площею 18700 м2, розташована за адресою: 
м. Київ, вул. Якутська, 3, кадастровий номер: 8000000000:75:314:0002; 
цільове призначення 11.02, для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд; не знаходиться в заставі, 
податковій заставі та під арештом.

Інформація про ба лан со ут римувача (най ме ну вання, місце зна-
хо дження, контактні дані): Державне підприємство «Виробниче 
об’єднання «Київприлад», 03067, м. Київ, вул. Гарматна, 2; тел. (044) 
456-38-48.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електрон ній формі буде проведено: 05 червня 2019 

року, час проведення визначається електрон ною торговою системою 
автоматично. Аукціон в електрон ній формі проводиться відповідно 
до Порядку проведення електрон них аукціонів для продажу об’єктів 
малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвер-
дженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 
року № 432 (зі змінами).

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні 
з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон-
ною торговою системою для кожного електрон ного аукціону окремо 
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення 
електрон ного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціо-
ні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій встановлюється електрон ною торговою 
системою для кожного електрон ного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 
дня проведення електрон ного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація окремого майна (корпус № 1 – деревообробний, 
літ. А; корпус №3 – складські приміщення, літ. В; корпус №2 – тран-
спортний цех, літ. Б; склад газобалонів, літ. Ф; зовнішні мережі водо-
проводу; зовнішні мережі каналізації; зовнішні мережі електропос-
тачання; кабельні лінії; автодороги та майданчики; відкрита стоянка 
приватного транспорту; благоустрій території (вертикальне плану-
вання, озеленення, покриття 108 м2); огородження залізобетонне; 
споруда легкого типу для зберігання відходів металобрухту, за адре-
сою: м. Київ, вул. Якутська, 3, що перебуває на балансі державного 
підприємства «Виробниче об’єднання «Київприлад», здійснюється 
відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного 
і комунального майна», Порядку проведення електрон них аукціонів 
для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових 
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 10 травня 2018 року №432 (зі змінами).

Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, перед-
баченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна».

Стартова ціна об’єкта без урахування ПДВ для:
аукціону з умовами – 11 915 528,55 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 5 957 764,28 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подаль шого подання цінових пропозицій – 5 957 764,28 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ у розмі-

рі 20 %.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 1 191 552,86 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 595 776,43 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 595 776,43 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу:
погашення покупцем у 30-денний термін з дати підписання до-

говору купівлі-продажу простроченої кредиторської заборгованості 
підприємства у розмірі 22 065 259,00 грн, яка виникла в результаті 
утримання окремого майна в належному стані.
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15 травня 2019 року№ 20 (1248)

Управління орендних відносин, 
т. 200-34-39о р е н д а

оголоШеННЯ про Намір передати державНе майНо в ореНду

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіо наль ного відділення Фонду по ВІН НИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п

Назва органу 
управління

Ба лан со ут римувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон) 

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

най ме ну вання реєстровий номер майна місце зна хо дження загальна 
площа, м2

вартість майна за не-
залежною оцінкою, грн

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Державна служ-
ба статистики 
України

02359395, Головне управління статистики у Він ницькій області, 21000, м. Він ниця, 
вул. Хмельницьке шосе, 15

Нерухоме майно – нежитлові вбудовані 
приміщення на 1-му поверсі адмінбу-
динку (літ. А) 

– Він ницька обл., Томашпіль-
ський р-н, смт Томашпіль,  
вул. І. Франка, 36

15,5 79 577,00 2 роки Розміщення перу-
карні

2 Державна фіс-
кальна служба 
України

39292197, Державна фіскальна служба України, 04655, м. Київ, Львівська площа, 8, 
у оперативному управлінні (користуванні) 39402165, Головного управління ДФС у Він-
ницькій області, 21000, м. Він ниця, вул. Хмельницьке шосе, 7 тел. (0432) 66-01-87

Нерухоме майно – окремо розташований 
погріб (літ.Г) (площа основи – 71,9 м2) 
та вхід в погріб (7,5 м2)

39292197.60.АААДЕД150 21027, м. Він ниця, вул. Костян-
тина Василенка (колишня 30-
річчя Перемоги), 21 

79,4 156 577,00 2 роки 11 місяців Складське примі-
щення підприємства 
харчування

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 21018, м. Він ниця, вул. Гоголя, 10, тел. (0432) 67-52-17, факс 56-24-65, Регіо-
наль не відділення Фонду по Він ницькій області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням най ме ну вання та місце зна хо дження 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 – Регіо наль ного відділення Фонду по ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п

Назва органу  
управління

Ба лан со ут римувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, 

контактний телефон) 

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

най ме ну вання реєстровий номер майна місце зна хо дження загальна 
площа, м2

вартість майна за не-
залежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство 
освіти і науки 
України

02125102, Східноєвропейський національний університет іме-
ні Лесі Українки, 43025, м. Луцьк, просп. Волі, 13, тел. (0332) 
24-10-07

Частина навчально-бібліотечного корпусу № 8 02125102.1.ЮДКДОС004 43021, м. Луцьк, вул. Винни-
ченка, 30а

4,0 27 103,00 2 роки 364 дні Розміщення кавового апарата

2 Міністерство 
інфраструктури 
України

38758272, Філія «Волинський державний обласний навчально-
курсовий комбінат» УДП «Укрінтеравтосервіс», 43010, Волин-
ська обл., м. Луцьк, просп. Волі, 53, тел. (0332) 23-40-78

Група інвентарних об’єктів: стоянка для автомобі-
лів – 2500,0 м2, приміщення пункту видачі дозволів 
(ПВД) – 136,2 м2,  виробниче приміщення – 282,8 м2 

– 45063, Волинська обл., 
Ковельський р-н, с. Воля-
Любитівська

2 919,0 1 948 029,00 1 рік 2500,0 м2 – розміщення стоянки для 
автомобілів, 136,2 м2 – розміщення 
офіса, 282,8 м2 – розміщення складу

3 Міністерство 
інфраструктури 
України

21536845, УДП «Укрінтеравтосервіс», 03083, м. Київ, просп. 
Науки, 57, тел. (044) 524-0-99

Частини замощення стоянки ПАС-46 «Доманове» 21536845.5.РХЦЮОГ356 44110, Волинська обл., Рат-
нівський р-н, с. Доманове, 
вул. Лесі Українки, 19а

15,0 6 185,00 1 рік Встановлення блок-модуля для реа-
лізації страхових полісів

4 Міністерство 
інфраструктури 
України

21536845, УДП «Укрінтеравтосервіс», 03083, м. Київ, 
просп. Науки, 57, тел. (044) 524-0-99

Частини замощення стоянки ПАС-46 «Доманове» 21536845.5.РХЦЮОГ356 44110, Волинська обл., Рат-
нівський р-н, с. Доманове, 
вул. Лесі Українки, 19а

6,0 2 474,00 1 рік Розміщення точки продажу страхових 
полісів

5 Міністерство 
інфраструктури 
України

21536845, УДП «Укрінтеравтосервіс», 03083, м. Київ, 
просп. Науки, 57, тел. (044) 524-0-99

Частини замощення стоянки ПАС-46 «Доманове» 21536845.5.РХЦЮОГ356 44110, Волинська обл., Рат-
нівський р-н, с. Доманове, 
вул. Лесі Українки, 19а

9,5 3 904,00 1 рік Розміщення точки продажу страхових 
полісів

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн. 807, Регіо наль не 
відділення Фонду по Волинській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням най ме ну вання та місце зна хо дження 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 – Регіо наль ного 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 

Ба лан со ут римувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, 

контактний телефон) 

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

най ме ну вання реєстровий номер майна місце зна хо дження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Державне агентство рибного гос-
подарства України

25592421, ДП «УКРРИБА», 04053, м. Київ,  
вул.Тургенєвська, 82а, тел. (044) 486-07-91 

Гідротехнічна споруда: гребля земляна 
нагульного ставу,  інв. № 465

25592421.47. ААЕЖАЕ367 Запорізька обл., Василів-
ський р-н,  м. Василівка

– 376 522,00 2 роки  364 дні Розміщення рибного господарства 

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги,  50, Управління забезпечення реаліза-
ції повноважень у Запорізькій області Регіо наль ного 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 най ме ну вання об’єкта оренди з супровідним листом. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить кон-
курс 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

№ 
з/п

Назва органу 
управління

Ба лан со ут римувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон) 

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

най ме ну вання реєстровий номер майна місце зна хо дження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти 
і науки України

01242900, державний вищий навчальний заклад «Кіровоградський будівельний 
коледж», 25015, м. Кропивницький, пл. Дружби народів, 2,  тел. (05253) 24-89-63

Нежитлові приміщення: кабінет фізики на 
2-му поверсі та кабінет хімії на 3-му поверсі

01242900.1 АААДДЛ889 м. Кропивницький, 
пл. Дружби народів, 2

166,28 667 500,00 2 роки 11 місяців Проведення освітньої діяль-
ності студентів (погодинне 
використання)

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 Регіо наль ного відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавцем 
буде оголошено конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна». Заяви подаються в окремому конверті з написом 
«Заява про оренду» із зазначенням най ме ну вання та місце зна хо дження об’єкта оренди.

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіо наль ного відділення Фонду по ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п

Назва органу 
управління

Ба лан со ут римувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон) 

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

най ме ну вання реєстровий номер майна місце зна хо дження загальна 
площа, м2

вартість майна за не-
залежною оцінкою, грн

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Кабінет Міні-
стрів України 

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

Нежитлові вбудовані приміщен-
ня (43,4 м2) з ґанком (4,2 м2), 
що становить1/4 житлового будинку

40075815.510. ЛШМЕОР024 Донецька обл., м. До-
бропілля, вул. Миру, 32 

47,6 123 700,00 2 роки 360 днів Розміщення торговельного об’єкта з 
продажу продовольчих товарів, у т. ч. 
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, Регіо наль не відділення Фонду 
по Донецькій області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням най ме ну вання та місце зна хо дження 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 – Регіо наль ного відділення Фонду по ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п

Назва органу 
управління 

Ба лан со ут римувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон) 

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

най ме ну вання реєстровий номер майна місце зна хо дження загальна 
площа, м2

вартість майна за не-
залежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Державна фіскальна 
служба України

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

Вбудоване приміщення (поз. 16) 1-го по-
верху в службовій будівлі митного оформ-
лення (літера І)

39292197.18.УЕУДЕО014 Закарпатська обл., м. Ужгород, 
вул. Собранецька, 224, МАПП 
«Ужгород» 

5,0 55 500,00 2 роки 364 дні Митно-брокерська 
діяльність 

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, Регіо наль-
не відділення Фонду по Закарпатській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням най ме ну вання та місце зна хо дження 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 – Регіо наль ного відділення Фонду по ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п Назва органу управління Ба лан со ут римувач 

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

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

най ме ну вання реєстровий номер майна місце зна хо дження загальна 
площа, м2

вартість майна за не-
залежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти і науки 
України

00208781, Державний вищий навчальний заклад «Калуський політехніч-
ний коледж», 77303, Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. Б. Хмель-
ницького, 2, тел. (0-272) 6-52-31

Частина нежитлового приміщен-
ня 1-го поверху гуртожитку 

00208781.2. ЧЖПЮЕЯ001 Івано-Франківська обл., 
м. Калуш, вул. Б. Хмель-
ницького, 4

13,2 99 390,00 
станом на 31.03.2019

2 роки 11 місяців Здійснення медичної практики – 
надання послуг лікаря-педіатра 

4. Додаткова інформація
Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо-

дження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкри-
тих для внесення операторами електрон них майданчиків гарантійних 
внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення 
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти;

оператор електрон ного майданчика здійснює перераху-
вання гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські 
рахунки за такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 

України по м. Києву
Рахунок: № 37184000014093 (для перерахування реєстраційно-

го внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за при-
дбаний об’єкт)

Рахунок: № 37316080114093 (для перерахування гарантійного 
внеску)

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, 
м. Київ

МФО 820172
Код ЄДРПОУ 19030825
в іноземній валюті: -
Одержувач: –
Адреса: –
Рахунок: –
Банк одержувача: –

Адреса: –
МФО –
Код ЄДРПОУ: –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: –
Address: –
Account: –
Bank of receiver: –
Address: –
MFO –
SWIFT: –
Code YeDRPOU: –
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment)
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкри-

тих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстрацій-
них 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 14.00 
за місце зна хо дженням об’єкта: м. Київ, вул. Якутська, 3.

ПІБ контактної особи на об’єкті: головний бухгалтер державного 
підприємства «Виробниче об’єднання «Київприлад», тел. 456-48-60.

Най ме ну вання організатора аукціону: Регіо наль не відділення 
Фонду державного майна України по м. Києву, адреса веб-сайта: 
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kyiv. html.

Телефони для довідок: (044) 281-00-34, 281-00-35.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіо наль ного відділення Фонду 
державного майна України від 07.05.2019 № 343.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі: UA-AR-P-2019-03-25-000001-3.

Періоди між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 

(тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом по-

крокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій: 30 (тридцять) днів.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 119 155, 28 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 59 577, 64 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 59 577, 64 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є по-

силання на веб-сторінки операторів електрон ного майданчика, які 
мають право використовувати електрон ний майданчик і з якими 
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
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Продовження таблиці

№ 
з/п Назва органу управління Ба лан со ут римувач 

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

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

най ме ну вання реєстровий номер майна місце зна хо дження загальна 
площа, м2

вартість майна за не-
залежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

2 Міністерство аграрної політи-
ки та продовольства України

38517224, ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ІНСТИТУТ ОХОРОНИ ҐРУНТІВ 
УКРАЇНИ», м.Івано-Франківськ, вул.Гаркуші, 53-35-29

Нежитлове приміщення на 1-му 
поверсі адмінбудівлі 

– м. Івано-Франківськ, 
вул. Гаркуші, 2

11,3 126 560,00 
станом на 30.11.2018

2 роки 11 місяців Розміщення офіса для надання 
юридичних послуг 

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

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіо наль ного відділення Фонду по КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п

Назва органу 
управління 

Ба лан со ут римувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, 

контактний телефон) 

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

най ме ну вання реєстровий номер 
майна місце зна хо дження загальна 

площа, м2
вартість майна за незалеж-
ною оцінкою без ПДВ, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Державна казна-
чейська служба 
України

37838474, Управління Державної казначейської служби Украї-
ни у Бородянському районі Київської області , 07801, Київська 
обл., смт Бородянка, вул. Шевченка, 3, тел.  (04577) 5-37-63

Нежитлове підсобне приміщен-
ня – гараж Б

37838474.1.АААГБД235 Київська обл., 
смт Бородянка, 
вул. Шевченка, 3

93,4 267 000,00 2 роки 11 місяців Розміщення автомобіля

2 Державна фіс-
кальна служба 
України

40233365, Університет Державної фіскальної служби України, 
08301, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Університетська, 31, тел.
(04597) 6-02-94

Нежитлове приміщення 
навчально-адміністративного 
корпусу А (серія САС № 345909)

– Київська обл., 
м. Ірпінь, вул. Уні-
верситетська, 31

10,28; 
30,82

339 320,00 1 рік Розміщення: ксерокопіювальної техніки; торговельних об’єктів 
з продажу поліграфічної продукції та канцтоварів, ліцензованої 
відео- та аудіопродукції, що призначається для закладів освіти

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 50, Регіо наль не відділення Фонду по Київській 
області, тел. 200-25-26. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням най ме ну вання та місце зна хо дження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один 
об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Відповідно до звернення Регіо наль ного відділення Фонду по Київській області оголошення про намір передати в оренду об’єкти державної власності, щодо яких надійшли заяви, опубліковане 
в газеті «Відомості приватизації» від 08.05.2019 № 18-19 (1246-1247) на стор. 8, щодо державного майна за № 4 – частина приміщення № 78 на 3-му поверсі пасажирського термінала «D» (інв. № 47578) 
площею 25,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт, вважати недійсним.

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіо наль ного відділення Фонду по ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п

Назва органу 
управління 

Ба лан со ут римувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, 

контактний телефон) 

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

най ме ну вання реєстровий номер майна місце зна хо дження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Міністерство аграрної 
політики та продоволь-
ства України

37199618, Державне підприємство спиртової 
та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт», 
07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Гагаріна, 
16, тел. (044) 284-04-90 

Нежитлові приміщення, що знаходяться на 1-му 
та 2-му поверхах адмінкорпусу і є частиною маль-
тозного цеху

ЄРОДВ-37199618.27.РБИЮКО629 Львівська обл., Жовків-
ський р-н, м. Рава-
Руська, вул. 22 Січня, 50 

515,0 732 967,00 
станом на 30.11.2018

2 роки 11 місяців Розміщення виробництва кормів 
(інше використання) 

2 Державна служба Укра-
їни з питань геодезії, 
картографії та кадастру

00702009, ДП «Львівський науково-дослідний 
та проектний інститут землеустрою», 79019, 
м. Львів, просп. В. Чорновола, 4,  
тел. (032) 235-13-22 

Нежитлові приміщення №1-2; 1-1; 1-5; 1-3; 1-4; 1-14; 
1-15; 1-16; 1-17; 1-11; 1-13; 1-12; 1-8 на 1-му поверсі 
3-поверхової будівлі (літ. А-3) та нежитлові приміщення 
№ 1-3а на 2-му поверсі триповерхової будівлі (літ. А-3) 

00702009.1.ХЕЦАХП079 м. Львів, вул. Уман-
ська, 25

479,4 1 377 800,00 
станом на 31.01.2019

2 роки 364 дні Розміщення складу

3 Міністерство аграрної 
політики та продоволь-
ства України

37199618, ДП спиртової та лікеро-горілчаної про-
мисловості «Укрспирт», Київська обл, м. Бровари, 
вул. Гагаріна,16, тел. 284-04-90

Будівля зерноскладу 37199618.27.РБИЮКО623 Львівська обл., м. Рава-
Руська, вул. 22 Січня, 50 

1 530,0 2 241 952,00 
станом на 30.11.2018

2 роки 11 місяців Розміщення складу

4 Державне агентство лі-
сових ресурсів України

00992384, ДП «Славське лісове господарство», 
82660, Львівська обл., Сколівський р-н, смт Слав-
сько, вул. О. Степанівни, №7, тел. (03251) 42-4-88

Нежитлова будівля ремонтно-механічної майстерні 
літ. «А-2» 

00992384.4.АААДДЕ499 Львівська обл., Сколів-
ський р-н, смт Славське, 
вул. Устияновича, 65а 

562,0 422 000,00 
станом на 31.03.2019

5 років Аозміщення автопарку 
підприємства-гаражів (інше ви-
користання)

5 Міністерство внутрішніх 
справ України

20760948, Медичний реабілітаційний центр МВС 
України «Перлина Прикарпаття», 82200, Львівська 
обл., м. Трускавець, вул. Степана Бандери, 71, 
тел. (03247) 6-66-76 

Нежитлове приміщення №13 на 1-му поверсі спаль-
ного корпусу санаторію

20760948.1.ЖЦНЛОВ039 82200, Львівська обл., 
м. Трускавець, вул. Сте-
пана Бандери, 71 

11,9 136 630,00 
станом на 28.02.2019

2 роки 11 місяців Розміщення суб’єкта господарю-
вання, що діє на основі приватної 
власності і провадить господарську 
діяльність з медичної практики

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, Регіо наль не відділення Фонду по Львів-
ській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням най ме ну вання та місце зна хо дження 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 – Регіо наль ного відділення Фонду по МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п

Назва органу 
управління

Ба лан со ут римувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон) 

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

най ме ну вання реєстровий номер 
майна місце зна хо дження загальна 

площа, м2
вартість майна за неза-

лежною оцінкою, грн
максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Фонд державного 
майна України 

20917284, Регіо наль не відділення Фонду державного майна по 
Миколаївській області, 54017, м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 
тел. (0512) 47-56-40

Частина даху та частина технічного поверху адмінбу-
дівлі 

– вул. Чкалова, 20, м. Ми-
колаїв

30,0; 
4,0

 71 630,00 2 роки 11 місяців Розміщення телекомунікаційного 
та технологічного обладнання

2 Державна казначей-
ська служба України

37564671, Управління Державної казначейської служби України 
в Арбузинському районі Миколаївської області, Миколаївська 
обл., смт Арбузинка, вул. Центральна, 88, тел. (05132) 3-07-54

Нежитлові приміщення адміністративної будівлі 37564671.1.АААГБГ858 Миколаївська обл., 
смт Арбузинка, вул. Цен-
тральна, 88

26,6 34 483,00 2 роки 364 дні Розміщення офіса 

3 Регіо наль не відді-
лення Фонду по Ми-
колаївській області 

30451271, ЗАТ «Цитадель», 56000, Миколаївська обл., Казанків-
ській р-н, смт Казанка, вул. Миру, 1, тел. +38 (05164) 9-11-91

Гідротехнічні споруди рибогосподарських технологічних 
водойм: ставка водопостачального № 8; ставка вирос-
ного № 7а; ставка літньо-маточного № 7 

– Миколаївська обл., Ка-
занківський р-н

 6,3 га;  
3,3 га; 
6,2 га

 64 860,00 2 роки 364 дні Для вирощування риби

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, Регіо наль не 
відділення Фонду по Миколаївській області, 6-й поверх, кімн. 37-38 та факсом (0512) 47-51-70. За додатковою інформацією звертатися за тел. (0512) 47-89-82, 47-04-18. Заяви подаються в окремому конверті 
з написом «Заява про оренду» із зазначенням най ме ну вання та місце зна хо дження 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 – Регіо наль ного відділення Фонду по ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п

Назва органу 
управління

Ба лан со ут римувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, 

контактний телефон) 

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

най ме ну вання реєстровий номер майна місце зна хо дження загальна 
площа, м2

вартість майна за не-
залежною оцінкою, грн

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Державне агентство 
водних ресурсів 
України

01037904, Державний регіо наль ний проектно-
вишукувальний інститут «Укрпівдендіпроводгосп», 
65098, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13

Нежитлові приміщення 9-поверхової будівлі 
інституту, кімн. № 205, 402, 403

01037904.2.ФОЛСОР002 м. Одеса, вул. Івана 
і Юрія Лип, 13

168,4 1 739 300,00 2 роки 11 місяців Розміщення офіса

2 Міністерство аграр-
ної політики та про-
довольства України

013908422, Державне багатопрофільне підпри-
ємство «УРОЖАЙ», 65044, м. Одеса, Французь-
кий бульвар, 10 

Нежитлове приміщення 1-го поверху будівлі 
магазину «Українська горілка» 

13908422.4.УШЛБРГ041 м. Одеса, Старосінна 
площа, 1 

140,0 1 145 161,00 2 роки 11 місяців Розміщення майстерень, що здійснюють технічне обслу-
говування та ремонт автомобілів (для провадження діяль-
ності ремонту автомобільного транспорту)

3 Міністерство інфра-
структури України

38727770, Державне підприємство «Адміністрація 
морських портів України», 01135, м. Київ, просп. 
Перемоги, 14

Нежитлові приміщення № 323/15, 323/16, 
323/17, 323/18  на 3-му поверсі адміністра-
тивної будівлі літ. «А, А1, А2»

38727770.3.ГШРЕКЕ007 м. Одеса, вул. Ланже-
ронівська, 1

68,8 911 400,00 2 роки 11 місяців Розміщення офіса (розміщення відділу захисту інформації 
ДСК «ЧМП»)

4 Міністерство інфра-
структури України

01125672, ДП «Морський торговельний порт 
«Чорноморськ», 68801, Одеська обл., м. Чорно-
морськ, вул. Праці, 6

Складський майданчик № 200а, щогла 
освітлювальна № 124, двоє в’їздних воріт 
№125, 125А, огорожа № 130, стовп № 135 

01125672.2.РАЯИЮК0622; 
01125672.2.РАЯИЮК1968 

Одеська обл., м. Чор-
номорськ, вул. Цен-
тральна, 35а 

5 572,0 7 400 000,00 10 (десять) років Інше використання нерухомого майна (надання послуг з 
навантажувально-розвантажувальних робіт з вантажами)

5 Міністерство інфра-
структури України

01125672, ДП «Морський торговельний порт 
«Чорноморськ», 68801, Одеська обл., м. Чорно-
морськ, вул. Праці, 6

Нежитлове приміщення на 2-му поверсі 
службової будівлі ТП 4003

01125672.2.РАЯИЮК0866 Одеська обл., м. Чор-
номорськ, с. Б. Балка, 
вул. Північна, 4/1

11,2 159 000,00 2 роки 11 місяців Розміщення офіса

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, Регіо наль не відділення Фонду 
по Одеській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням най ме ну вання та місце зна хо дження 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 – Регіо наль ного відділення Фонду по ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п 

Назва органу 
управління

Ба лан со ут римувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон) 

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

най ме ну вання реєстровий номер майна місце зна хо дження загальна 
площа, м2

вартість майна за незалеж-
ною оцінкою без ПДВ, грн

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Державне агентство 
водних ресурсів України

05379205, Регіо наль ний офіс водних ресурсів у Тернопільській області, 46003, вул. За 
Рудкою, 35, м. Тернопіль, тел.: (0352) 52-64-22, 25-96-85, 43-41-51 

Частина приміщень гаражів 
(літ. Е поз. 1-3)

05379205.40.АААБВЖ721 вул. Текстильна, 30а, 
м. Тернопіль

53,0 106 223,00 2 роки 11 місяців Для складування матеріалів

2 Державне агентство 
водних ресурсів України

05379205, Регіо наль ний офіс водних ресурсів у Тернопільській області, 46003, вул. За 
Рудкою, 35, м. Тернопіль, тел.: (0352) 52-64-22, 25-96-85, 43-41-51 

Частина площадки з бетонно-
щебеневим покриттям № 3

05379205.40.ББФЕРЮ028 вул. Текстильна, 30а, 
м. Тернопіль

545,0 214 900,00 2 роки 11 місяців Для складування будівельних 
матеріалів

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 603, Регіо наль не відділення Фонду 
по Тернопільській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням най ме ну вання та місце зна хо дження 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 – Регіо наль ного відділення Фонду по ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви 

№ 
з/п 

Назва органу 
управління

Ба лан со ут римувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, 

контактний телефон) 

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

най ме ну вання реєстровий номер 
майна місце зна хо дження загальна 

площа, м2
вартість майна за неза-

лежною оцінкою, грн
максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Міністерство обо-
рони України

38746882, «Східна» філія Концерну «Військ-
торгсервіс», 61098, м. Харків, вул. Пере-
можців, 6а, тел. (050) 960-78-92

Нежитлове приміщення – кімн. № 53 на 1-му поверсі 
4-поверхової будівлі КПО, інв. № 23, літ. А, А-1, а, а-1, 
а-2, а-3, а-4, а-5

33689922.33.ААА-
АЖЛБ406

Харківська обл., 
м. Чугуїв, вул. Го-
рішного, 122а

159,0 152 000,00 2 роки 364 дні Розміщення складу

2 Міністерство регіо-
наль ного розвитку, 
будівництва та 
жит ло  во-ко му-
нального госпо-
дарства України

02497980, Державне підприємство «Укра-
їнський державний проектний інститут 
«Укрміськбудпроект», 61145, м. Харків, 
вул. Космічна, 21а, тел. (057) 701-14-26

Нежитлові будівлі виробничої бази літ. «А-1», «Б-1», 
«Д-1», «Ж-1», «Н-1», «Л-1», інв. № 5Б, 5Г, 5В, 5Д, 5Е, 5А 
відповідно

– м. Харків, пров. 
Симиренка, 11

965,7 1 286 000,00 5 років В нежитлових приміщеннях літ. «Б-1», літ. «Л-1» та літ. «Н-1» 
розміщення майстерень, що здійснюють технічне обслуговуван-
ня та ремонт автомобілів – 459,5 м2; в нежитлових приміщеннях 
літ. «А-1» та літ. «Ж-1» здійснення проектування автомобіль-
них вузлів і механізмів – 490,3 м2; в нежитлових приміщеннях 
літ. «Д-1» розміщення прохідної для охорони – 15,9 м2
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Продовження таблиці

№ 
з/п 

Назва органу 
управління

Ба лан со ут римувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, 

контактний телефон) 

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

най ме ну вання реєстровий номер 
майна місце зна хо дження загальна 

площа, м2
вартість майна за неза-

лежною оцінкою, грн
максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

3 Міністерство 
охорони здоров’я 
України

01896866, Харківський національний 
медичний університет, 61022, м. Харків, 
просп. Науки, 4, тел. (057) 707-73-80 

Нежитлові приміщення – тамбур № 16-1 – 4,6 м2, кабі-
нет № 16-2 – 41,0 м2, кабінет № 16-3 – 7,6 м2, підсобне 
приміщення № 16-7 – 4,3 м2, коридор № 16-8 – 2,3 м2, 
вбиральня № 16-9 – 1,6 м2, вбиральня № 16-10 – 2,7 м2 на 
1-му поверсі 3-поверхової частини 3-поверхового будинку 
з 3-поверховою надбудовою у центральній частині та двома 
4-поверховими прибудовами Науково-дослідного інституту 
гігієни праці та професійних захворювань ХНМУ, літ. за тех-
паспортом «А-3-6», інв. № 10310001, пам’ятка архітектури

– м. Харків, 
вул. Трінклера, 6

64,1 615 200,00 2 роки 11 місяців Розміщення аптеки

4 Міністерство осві-
ти і науки України

02928261, Харківська державна акаде-
мія фізичної культури, 61058, м. Харків, 
вул. Клочківська, 99, тел. (057) 705-23-01

Нежитлове приміщення – кімн. № 44 (за техпаспортом) 
на 1-му поверсі 9-поверхового гуртожитку № 1 для сту-
дентів, інв. №10310037, літ. «А-9»

02928261.1.АААДЕА878 м. Харків, вул. Пе-
реможна, 23

11,9 87 000,00 1 рік Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів під-
акцизної групи

5 Міністерство осві-
ти і науки України

02071197, Харківський національний уні-
верситет радіоелектроніки, 61166, м. Хар-
ків, просп. Науки, 14, тел. (057) 702-10-16

Нежитлові приміщення – кімн. № 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
40, 43 та частина кімн. № 41 – 92,7 м2 на 1-му поверсі 
6-поверхового навчального корпусу, інв. № 70994, літ. «И-6»

– м. Харків, просп. 
Науки, 14

200,9 1 789 900,00 2 роки 11 місяців Розміщення їдальні, яка не здійснює продаж товарів підак-
цизної групи у закладах освіти

6 Міністерство 
економічного роз-
витку і торгівлі 
України

00190325, Державна установа «Державний 
інститут праці та соціально-економічних до-
сліджень», 61057, м. Харків, вул. Сумська, 
1, тел. (057) 731-18-90

Нежитлові приміщення – кімн. № 5, 13, 14  на 3-му по-
версі 6-поверхової нежитлової будівлі, інв. №1, пам’ятка 
архітектури 

– м. Харків, 
вул. Сумська, 1

87,0 607 500,00 15 років Розміщення суб’єктів господарювання, що здійснюють по-
бутове обслуговування населення

7 Міністерство осві-
ти і науки України

23912896, студентське містечко Націо-
нального аерокосмічного університету ім. 
М. Є. Жуковського «ХАІ», 61070, м. Харків, 
вул. Чкалова, 1, тел. (057) 788-46-86

Нежитлові приміщення – кімн. № 18, 19, 20, 21, 22  
на 1-му поверсі 5-поверхового гуртожитку № 5, інв. 
№ 101300003, літ. «А-5»

02066769.1.АААККЖ556 м. Харків, 
вул. Чкалова, 5

70,6 428 500,00 2 роки 11 місяців Розміщення офіса

8 Міністерство осві-
ти і науки України

23912896, студентське містечко Націо-
нального аерокосмічного університету ім. 
М. Є. Жуковського «ХАІ», 61070, м. Харків, 
вул. Чкалова, 1, тел. (057) 788-46-86

Нежитлові приміщення – кімн. № 30, 31, 32, 33, 34, LXVI, 
LXVII, LXVIII, LXIX на 2-му поверсі 2-поверхової прибудови 
9-поверхового гуртожитку № 11, інв. № 101300017, реє-
стровий №, літ. «А-9»

02066769.1.АААККЖ581 м. Харків, пров. 
Електроінстру-
ментальний, 6а

87,9 535 500,00 2 роки 11 місяців Розміщення офіса

9 Міністерство осві-
ти і науки України

02071197, Харківський національний уні-
верситет радіоелектроніки, 61166, м. Хар-
ків, просп. Науки, 14, тел. (057) 702-10-16

Нежитлові приміщення – кімн. № 20, 21  на 2-му поверсі 
5-поверхового гуртожитку № 3, літ. «А-5»

– м. Харків, вул. Ба-
куліна, 16

55,2 474 100,00 2 роки 11 місяців Розміщення офіса

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

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіо наль ного відділення Фонду по ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви 

№ 
з/п

Назва органу 
управління 

Ба лан со ут римувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон) 

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

най ме ну вання реєстровий номер майна місце зна хо дження загальна 
площа, м2

вартість майна за не-
залежною оцінкою, грн

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Міністерство 
внутрішніх справ 
України

08734606, ДУ «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по 
Чернівецькій області», 58013, м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 228, тел. (03722) 4-76-24, факс 
(03722) 4-04-28 

Приміщення 1-го по-
верху будівлі (літ. А)

087344606.2.ЛРПМФВ001 м. Чернівці, вул. Героїв 
Майдану, 228

18,0 262 923,00 
станом на 28.02.2019 

2 роки 11 місяців Розміщення аптеки, що реалізує 
готові ліки 

2 Державна фіскальна 
служба України 

Державна фіскальна служба України в оперативному управлінні (користуванні) Головного 
управління ДФС у Чернівецькій області, код за ЄДРПОУ користувача 39392513, 58013, м. Чер-
нівці, вул. Героїв Майдану, 200а, тел. (0372) 54-54-99, тел./факс (0372) 54-56-33

Приміщення 1-го по-
верху адміністратив-
ної будівлі (літ. А)

39292197.340.АААДЕД728 м. Чернівці, вул. Героїв 
Майдану, 200а

42,8 727 196,00 
станом на 28.02.2019

1 рік Розміщення буфету, що не здійснює 
продаж товарів підакцизної групи

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, Регіо наль не відділення Фонду по Чернівець-
кій області, тел. 55-42-35. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням най ме ну вання та місце зна хо дження 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 – Регіо наль ного відділення Фонду по м. КИЄВУ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п

Назва органу 
управління

Ба лан со ут римувач
(назва, код за ЄДРПОУ, юридична адреса,  

контактний телефон) 

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

най ме ну вання реєстровий номер 
майна

місце зна хо-
дження

загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Міністерство еконо-
мічного розвитку і 
торгівлі України

00209740, Державна установа «Державний науково-дослідний і 
проетний інститут основної хімії», 61002, м. Харьків, вул. Миро-
носицька, 25, тел. (057) 700-01-23, факс (057) 700-48-25 

Нерухоме майно – нежитлова двоповер-
хова з підвалом будівля (приміщення гро-
мадського (виробничого) будинку літ. «А») 

– 02094, м. Київ, 
вул. Мініна, 12

674,2 8 130 300,00 
станом на 31.03.2019

5 років Розміщення ветеринарної клініки

2 Міністерство освіти 
і науки України

02070921, НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського», 03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37, тел./факс: 
(044) 204-82-82,  204-97-88 

Нерухоме майно – частина службового 
приміщення на 1-му поверсі будівлі гур-
тожитку № 18

– м. Київ, вул. Бор-
щагівська, 148

2,0 38 000,00 
станом на 28.02.2019 

1 рік Розміщення автоматів очищення та постачання питної 
води

3 Міністерство еконо-
мічного розвитку і 
торгівлі України

00209740, Державна установа «Державний науково-дослідний 
і проетний інститут основної хімії», 61002, м. Харьків, вул. Ми-
роносицька, 25, тел. (057) 700-01-23, факс (057) 700-48-25 

Нерухоме майно – нежитлова 
2-поверхова з підвалом будівля (при-
міщення громадського (виробничого) 
будинку літ. «А») 

– 02094, м. Київ, 
вул. Мініна, 12

674,2 8 130 300,00 
станом на 31.03.2019

5 років Розміщення ветеринарної клініки

4 Міністерство обо-
рони України

09540881, Державне підприємство Міністерства оборо-
ни України «Київський механічний завод», 03151, м. Київ, 
вул. Він ницька, 14/39, тел. 243-39-29, факс 243-39-30 

Нерухоме майно – нежитлове приміщен-
ня (на 1-му поверсі виробничої будівлі 
(побутове приміщення), будівлі літ. «Н») 

– 03151, м. Київ, 
вул. Він ницька, 
14/39

64,8 652 235,00 
станом на 28.02.2019

2 роки 11 місяців Розміщення майстерні, що здійснює технічне обслугову-
вання та ремонт автомобілів

5 Державне управлін-
ня справами

21710384, Національний комплекс «Експоцентр України», 
03127, м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 1, тел./факс 
596-91-24 

Нерухоме майно – нежитлові приміщен-
ня: павільйон № 14 (1-й поверх громад-
ської будівлі літ. «І»); павільйон № 17 
(підвал, 1-й та 2-й поверхи громадської 
будівлі літ. «17») 

21710384.6.ААААЛЕ900; 
21710384.6.ААААЛЕ903

03127, м. Київ, 
просп. Академіка 
Глушкова, 1 

4 586,1 35 120 000,00 
станом на 28.02.2019

15 років Розміщення: оздоровчого закладу з іпотерапії для дітей 
та молоді – 1065,0 м2 на 1-му поверсі (павільйон № 14);  
приватного навчального закладу  – 2823,1 м2 (павіль-
йон № 17) (2374,7 м2 – приміщення на 2-му поверсі; 
406,1 м2 – приміщення на 1-му поверсі; 42,3 м2 – примі-
щення підвалу);  їдальні, що не здійснює продаж товарів 
підакцизної групи, – 698,0 м2 (павільйон № 17) 

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 най ме ну вання та місце зна хо дження 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».

ІНфОРМАцІя РеГІО НАЛЬ Них ВІДДІЛеНЬ фОНДУ

полтавська та сумська області
ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по Полтавській та Сумській областях про проведення 
конкурсу на право оренди державного майна

Назва органу, що проводить конкурс (орендодавець): Регіо наль-
не відділення Фонду державного майна України по Полтавській та 
Сумській областях.

Ба лан со ут римувач об’єкта оренди: Філія «Східна» Концерну 
«Військторгсервіс».

Орган управління майном: Міністерство оборони України.
 Інформація про об’єкт оренди: державне нерухоме майно – 

нежитлова будівля загальною площею 143,9 м2 (реєстровий 
номер 33689922.33. АААЖЛБ814) за адресою: м. Суми, вул. 20 
років Перемоги, 5.

Вартість об’єкта оренди, визначена згідно з висновком про вар-
тість на 31 січня 2019 року, становить за незалежною оцінкою 324090 
грн 00 коп. (триста двадцять чотири тисячі дев’яносто грн 00 коп.) 
(без ПДВ).

Стартовий розмір місячної орендної плати, який розрахований 
відповідно до вимог Методики рахунку орендної плати за державне 
майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету 
Міністрів України від 04 жовтня 1995 року № 786 (із змінами і допо-
вненнями) (далі – Методика), становить 4978 грн 02 коп. (чотири 
тисячі дев’ятсот сімдесят вісім грн 02 коп.) без ПДВ за базовий 
місяць розрахунку (березень 2019 року).

При розрахунку використано орендну ставку у розмірі 18 %, яка 
передбачена пунктом 9 додатка 2 до Методики для розміщення 
офісних приміщень, крім офісних приміщень операторів телекому-
нікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, опера-
торів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу 
до Інтернету.

Гарантійний внесок, визначений у розмірі шести стартових оренд-
них плат, становить 29868 грн 12 коп. (двадцять дев’ять тисяч вісімсот 
шістдесят вісім грн 12 коп.) (без ПДВ).

Реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати гарантій-
ного внеску): Одержувач – Регіо наль не відділення Фонду державного 
майна України по Полтавській та Сумській областях; код за ЄДРПОУ 
одержувача 42769539; рахунок 37316025018853; МФО 820172; банк – 
ДКСУ, м. Київ; призначення платежу: «Гарантійний внесок для участі 

в конкурсі на право оренди державного нерухомого майна».
Основні умови конкурсу:
1. Сплата учасником конкурсу гарантійного внеску або надання 

банківської гарантії (відповідно до п. 4 Порядку проведення конкур-
су на право оренди державного майна, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 року № 906). Сплата 
даного внеску має бути здійснена не пізніше ніж за 3 робочих дні до 
дати проведення конкурсу. При цьому, днем сплати вважається день 
зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Регіо наль-
ного відділення Фонду державного майна України по Полтавській та 
Сумській областях.

2. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати 
за використання об’єкта оренди порівняно зі стартовим розміром 
орендної плати. У подальшому орендна плата підлягає коригуванню 
на щомісячні індекси інфляції.

3. Строк оренди – 2 (два) роки 11 (одинадцять) місяців.
4. У разі, якщо об’єкт буде необхідним для потреб органу управ-

ління майном, орендар зобов’язується повернути орендоване майно 
у двомісячний строк з дати отримання повідомлення.

5. Об’єкт передається в оренду із забороною його приватизації 
та передачі в суборенду.

6. Цільове використання об’єкта оренди – розміщення офісних 
приміщень, крім офісних приміщень операторів телекомунікацій, які 
надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провай-
дерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету.

7. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної 
плати сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання 
договору в розмірі, не меншому ніж запропонована ним сума мі-
сячної орендної плати, до Державного бюджету України та ба лан со -
утримувачу у співвідношенні, визначеному законодавством.

8. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призна-
ченням згідно з договором оренди.

9. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч. 
протипожежних, санітарно-епідеміологічних норм.

10. Протягом 10 робочих днів після укладення договору застра-
хувати орендоване майно на користь ба лан со ут римувача на суму, 
не меншу ніж його вартість за висновком про вартість, у порядку, 
визначеному законодавством, зокрема від пожежі, затоплення, про-
типравних дій третіх осіб, стихійного лиха. Постійно поновлювати 
договір страхування так, щоб протягом строку дії договору майно 
було застрахованим, і надати орендодавцю копії завірені належним 
чином договору страхування (договір страхування) і платіжного до-
ручення (платіжних доручень) про сплату страхового платежу (стра-
хових платежів).

11. Орендар не має права ініціювати списання орендованого май-
на ба лан со ут римувачем.

12. Вартість невід’ємних поліпшень об’єкта оренди, здійснених 
орендарем як за згодою, так і без згоди орендодавця, компенсації 
не підлягає.

13. Компенсація переможцем конкурсу витрат орендодавця або 
іншого учасника на здійснення незалежної оцінки об’єкта оренди про-
тягом 20 календарних днів з моменту укладення договору оренди.

14. Гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення 
договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім пере-
можця конкурсу та осіб, яким гарантійний внесок не повертається 
згідно з вимогами Порядку проведення конкурсу на право оренди 
державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 31 серпня 2011 року № 906.

15. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після 
отримання проекту договору оренди протягом 5 робочих днів осо-
бисто повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди. 
У разі порушення переможцем конкурсу цього строку сплачений ним 
гарантійний внесок не повертається.

16. У разі укладення договору оренди гарантійний внесок пе-
реможця конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з 
орендної плати та перераховується до державного бюджету і ба-
лан со ут римувачу відповідно до пропорцій, визначених Методикою 
розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її роз-
поділу, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 4 
жовтня 1995 р. № 786.

17. Договір оренди, який укладається з переможцем конкурсу 
повинен відповідати умовам цього конкурсу та Типовому договору 
оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, 
що належить до державної власності, затвердженого наказом Фон-
ду державного майна України від 23.08.2000 № 1774 (із змінами і 
доповненнями).

Основним критерієм визначення переможця конкурсу є найбіль-
ший запропонований розмір орендної плати при обов’язковому за-
безпеченні виконання інших умов конкурсу.

Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурс-
ної комісії такі матеріали:

заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації 
про конкурс; документи, які підтверджують гарантійний внесок (пла-
тіжне доручення з відміткою банку про його виконання); пропозиції 
щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, про-
позиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день про-
ведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним; інформацію 
про відсутність застосування до претендента санкцій відповідно до 
законодавства (у довільній формі за підписом керівника);

відомості про претендента:
а) для юридичної особи: документи, що посвідчують повнова-

ження представника юридичної особи; засвідчені в установленому  
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порядку копії установчих документів; завірену належним чином ко-
пію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням де-
біторської 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 (копії 
1, 2 сторінок паспорта та сторінки із зазначенням останнього місця 
проживання), або належним чином оформлену довіреність; копію 
виписки (витягу) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб – підприємців та громадських формувань; завірену 
належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта ма-
лого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку 
(за останній звітний період).

Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) пода-
ються у конверті з написом «На конкурс» з відбитком печатки пре-
тендента (за наявності). При цьому на конверті зазначаються назва, 
площа та місце зна хо дження об’єкта оренди.

Документи, що подаються для участі в конкурсі, мають бути на-
лежним чином оформлені. Помарки і виправлення в них не допус-
каються.

Приймання документів на конкурс здійснюється за адресою: вул. 
Харківська, 30/1, м. Суми, 40035, щодня з 8.00 до 17.15 (у п’ятницю 
з 8.00 до 16.00), крім вихідних днів.

Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру 
орендної плати за принципом аукціону буде проведено о 14.00 
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 14.00.

Кінцевий строк приймання пропозицій від претендентів – третій 
робочий день до дати проведення конкурсу.

Допущені для участі в конкурсі учасники або їх уповноважені осо-
би подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за 
базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на 
відкритому засіданні конкурсної комісії за участю учасника конкурсу. 
Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до початку 
проведення конкурсу.

Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні та години за 
місцем його розташування.

Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отри-
мати в Управлінні забезпечення реалізації повноважень у Сумській 
області Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по Полтавській та Сумській областях (відділ орендних відносин) за 
адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1.

Телефон для довідок: (0542) 36-11-33.

харківська область
ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по Харківській області про 
проведення конкурсів на право оренди державного майна

 І. Назва об’єкта оренди: нежитлова окремо розташована 
одноповерхова господарська будівля, інв. № 100, літ. «АГ-1», 
реєстровий № 01056735.3.УАСРЮК031, загальною площею 
958,7 м2 за адресою: м. Харків, вул. Достоєвського, 16а, що пере-
буває на балансі ПрАТ «Завод «Трансзв’язок».

Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну 
оцінку на 13.11.2018, становить 1 497 400,00 грн без ПДВ.

Орган управління: Міністерство інфраструктури України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Учасник конкурсу має сплатити гарантійний внесок у розмірі 

шести стартових орендних плат – 61832,64 грн (без ПДВ) або надати 
банківську гарантію (відповідно до п. 4 Порядку проведення конкур-
су 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: Регіо наль не 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 – січень 2019 року, яка без ура-
хування ПДВ становить 10305,44 грн, при орендній ставці 8 %, 
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 торговель-
ного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів підак-
цизної групи.

4. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призна-
ченням 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 меншо-
му ніж орендна плата за базовий місяць, який вноситься в рахунок 
орендної плати за останній місяць оренди.

7. Протягом 10 робочих днів після укладення договору застраху-
вати орендоване майно на користь ба лан со ут римувача на суму, не 
меншу ніж його вартість за висновком про вартість майна, у поряд-
ку, 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 належ-
ним чином договору страхування (договорів страхування) і платіж-
ного 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 – 5 (п’ять) років. Подальше вико-
ристання орендованого майна буде здійснюватися відповідно до 
чинного законодавства.

11. Заборона приватизації орендованого майна.
12. Гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення 

договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім пере-
можця 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 осо-
бисто 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 пе-
реможця конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з 
орендної плати та перераховується до державного бюджету і ба-
лан со ут римувачу відповідно до пропорцій, визначених Методикою 
розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її роз-
поділу, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 4 
жовтня 1995 р. № 786.

Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкур-
су 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 визначаєть-

ся переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учас-
ника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 
не менш ніж 5 % від початкової плати торгів.

Основним критерієм визначення переможця є найбільша оренд-
на плата при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов 
конкурсу.

Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру 
орендної плати за принципом аукціону буде проведено о 14.30 
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 14.30.

 ІІ. Назва об’єкта оренди: нежитлові приміщення – частина 
коридору на 2-му поверсі 8-поверхової будівлі навчального 
корпусу № 2, інв. № 10130015, літ. «А-8/12», що є пам’яткою 
архітектури, загальною площею 6,0 м2 за адресою: м. Харків, май-
дан Свободи, 6, що перебуває на балансі Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна.

Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну 
оцінку на 22.01.2019, становить 75 000,00 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 – 3072,54 грн (без ПДВ) або надати 
банківську гарантію (відповідно до п. 4 Порядку проведення конкур-
су 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: Регіо наль не 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 – березень 2019 року, яка без урахування ПДВ 
становить 512,09 грн, при орендній ставці 8 %, 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 торговель-
ного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакциз-
ної групи (кавовий куточок).

4. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призна-
ченням 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 меншо-
му, ніж орендна плата за базовий місяць, який вноситься в рахунок 
орендної плати за останній місяць оренди.

7. Протягом 10 робочих днів після укладення договору застраху-
вати орендоване майно на користь ба лан со ут римувача на суму, не 
меншу ніж його вартість за висновком про вартість майна, у поряд-
ку, 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 належ-
ним чином договору страхування (договорів страхування) і платіж-
ного 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 про-
довження строку дії договору оренди буде здійснюватися за умови 
погодження з органом управління.

11. Заборона приватизації та суборенди орендованого майна.
12. Внесення протягом 10 робочих днів від дати укладення дого-

вору оренди плати за шість місяців.
13. Гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення 

договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім пере-
можця конкурсу та осіб, яким гарантійний внесок не повертається 
згідно з вимогами Порядку.

14. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після 
отримання проекту договору оренди протягом 5 робочих днів осо-
бисто повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди. У 
разі порушення переможцем конкурсу цього строку, сплачений ним 
гарантійний внесок не повертається.

15. У разі укладення договору оренди гарантійний внесок пе-
реможця конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з 
орендної плати та перераховується до державного бюджету і ба-
лан со ут римувачу відповідно до пропорцій, визначених Методикою 
розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її роз-
поділу, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 4 
жовтня 1995 р. № 786.

Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкур-
су 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 визначаєть-
ся переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учас-
ника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 
не менш ніж 10 % від початкової плати торгів.

Основним критерієм визначення переможця є найбільша оренд-
на 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.

Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурс-
ної комісії такі матеріали:

заяву на участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації 
про конкурс; документи, які підтверджують гарантійний внесок; про-
позиції щодо виконання умов конкурсу, які мають відповідати умовам 
конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та чинному законо-
давству 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 бан-
ківських реквізитів;

відомості про претендента:
а) для юридичної особи: документи, що посвідчують повнова-

ження представника юридичної особи; засвідчені в установлено-
му порядку копії установчих документів; завірену належним чином 
копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням 
дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довід-
ку 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 – під-
приємців; 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 від-
повідно 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 прове-
дення 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 ба лан со ут римувача) та дати і номера газети «Відомості при-
ватизації», в якому опублікована інформація про об’єкт оренди, за 
адресою: м. Харків, майдан Театральний, 1.

У разі невідповідності поданих претендентом матеріалів та про-
позицій оголошеним умовам конкурсу та інформації, зазначеній в 
оголошенні про конкурс, учасник конкурсу не буде допущений до 
подання конкурсної пропозиції щодо орендної плати. Допущені для 
участі у конкурсі учасники конкурсу або їх уповноважені особи пода-
ють конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за базовий 
місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому 
засіданні конкурсної комісії за участю учасника конкурсу. Реєстра-
ція учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до початку про-
ведення конкурсу.

Ознайомитися з об’єктами оренди можна в робочі дні та години 
за місцем їх розташування.

Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отрима-
ти у Регіо наль ному відділенні по Харківській області (відділ оренди) 
за адресою: м. Харків, майдан Театральний, 1.

м. київ
ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по м. Києву про проведення 
конкурсів з використанням відкритості пропонування розміру 
орендної плати за принципом аукціону на право  
оренди державного майна

 1. Назва об’єкта оренди та його місце зна хо дження: нерухоме 
майно – нежитлові приміщення загальною площею 42,7 м2, 
яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка (Мельнико-
ва), 46 літ. «А» (на 1-му поверсі літер «А» будівлі Льодового палацу) та 
перебуває на балансі ДП «Спортивний комплекс «Авангард».

Ринкова вартість об’єкта оренди згідно з висновком про вартість 
на 31.01.2019 становить 847 000,00 грн без урахування ПДВ.

Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство 
молоді та спорту України.

У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні 
індекси інфляції.

Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – березень 2019 

року становить без урахування ПДВ 3 578,74 грн; мета ви-
користання: розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює 
побутове обслуговування населення (орендна ставка 5 %); сплата 
гарантійного внеску (розмір гарантійного внеску становить шість 
стартових орендних плат – 21 472,44 грн без ПДВ). Гарантійний 
внесок повинен бути здійснений шляхом перерахування коштів на 
визначений в інформації про конкурс рахунок або шляхом надання 
банківської гарантії згідно з постановою КМУ від 31.08.2011 № 906 
«Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право орен-
ди державного майна» (із змінами) (далі – Порядок). Реквізити ра-
хунка та призначення платежу (для сплати гарантійного внеску): 
одержувач – Регіо наль не відділення Фонду по м. Києву; рахунок 
одержувача – 37313080214093; код одержувача – 19030825; банк 
одержувача – ДКСУ, м. Київ; код банку одержувача – 820172; при-
значення платежу: «Гарантійний внесок від (назва учасника конкур-
су) для участі в конкурсі на право оренди державного нерухомого 
майна – нежитлові приміщення загальною площею 42,7 м2 за адре-
сою: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка (Мельникова), 46 літ. «А» (на 1-му 
поверсі літер «А» будівлі Льодового палацу) та перебуває на балансі 
ДП «Спортивний комплекс «Авангард». Найбільший запропонова-
ний розмір місячної орендної плати за використання зазначеного 
об’єкта оренди порівняно зі встановленою на торгах є початковою 
орендною платою; ефективне використання об’єкта оренди від-
повідно до його цільового призначення та умов договору оренди; 
строк оренди: 2 роки 364 дні; заборона приватизації, суборенди 
та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб; 
забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його 
пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передба-
ченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, під-
тримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому ніж на 
момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізич-
ного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки; компен-
сація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписан-
ня договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта 
оренди платнику за оцінку (за наявності підтвердних документів); 
на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання 
переможець конкурсу повинен сплатити завдаток в розмірі запро-
понованої ним суми місячної орендної плати на розрахунковий ра-
хунок відділу Державного казначейства за місцем розташування 
об’єкта оренди протягом місяця з моменту підписання договору 
оренди. Внесений завдаток підлягає зарахуванню в рахунок плати 
за останній місяць платежів за використання майна; укладення з ба-
лан со ут римувачем орендованого майна договору про відшкодуван-
ня витрат ба лан со ут римувача на утримання орендованого майна та 
надання комунальних послуг орендарю; протягом 10 робочих днів 
після укладення договору оренди застрахувати орендоване майно 
на суму не меншу, ніж його вартість (франшиза безумовна – 0 %) 
за звітом про оцінку, на користь ба лан со ут римувача і подати орен-
додавцю копії страхового поліса і платіжного доручення про сплату 
страхового платежу; на момент укладення договору оренди пере-
можець конкурсу зобов’язаний надати узгоджений висновок ба лан-
со ут римувача та орендаря щодо стану майна; переможець конкурсу 
після отримання від орендодавця проекту договору оренди протя-
гом 5 робочих днів повертає йому підписаний зі свого боку проект 
договору оренди; сплачений гарантійний внесок не повертається, 
якщо матеріали відкликані претендентом після останнього дня стро-
ку для їх подання; у разі порушення переможцем конкурсу строку, 
зазначеного у пункті 30 Порядку, сплачений ним гарантійний внесок 
не повертається; у разі укладення договору оренди гарантійний вне-
сок переможця конкурсу зараховується в рахунок майбутніх плате-
жів з орендної плати та перераховується до державного бюджету і 
ба лан со ут римувачу у співвідношенні 70 % до державного бюджету 
та 30 % ба лан со ут римувачу; внесення протягом 10 робочих днів від 
дати укладення договору оренди плати за шість місяців; гарантійні 
внески протягом семи робочих днів з дня укладення договору орен-
ди повертаються всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу 
та осіб, яким гарантійний внесок не повертається згідно з вимогами 
Порядку; у разі, коли претендента не допущено до участі в конкур-
сі, гарантійний внесок, який визначений абзацом п’ятим пунктом 4 
Порядку, підлягає поверненню протягом 10 календарних днів з дня 
затвердження списку учасників; у разі скасування конкурсу гаран-
тійні внески повертаються всім учасникам конкурсу.

Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонуван-
ня розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визна-
чається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями 
учасника конкурсу.

Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 3 % від по-
чаткової плати торгів.

Основним критерієм визначення переможця є найбільша оренд-
на плата при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов 
конкурсу.

Конкурс буде проведено о 14.30 на 10-й календарний день 
після дати опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, 
бульв. Шевченка, 50г, Регіо наль не відділення Фонду по м. Ки-
єву (кімната № 102).
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 2. Назва об’єкта оренди та його місце зна хо дження: нерухоме 
майно – нежитлове приміщення загальною площею 34,1 м2 
(кімната 207 на 2-му поверсі будівлі літ. «А»), що розміщене за 
адресою: 01601, м. Київ, вул. Хрещатик, 34 (щойно виявлений об’єкт 
культурної спадщини – будинок адміністративний, розташований 
на території пам’ятки містобудування місцевого значення «Вулиця 
Хрещатик») та перебуває на балансі Державного концерну «Ядерне 
паливо», код ЄДРПОУ 36282830.

Ринкова вартість об’єкта оренди згідно з висновком про вартість 
на 31.01.2019 становить 1 368 800,00 грн без урахування ПДВ.

Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство 
енергетики та вугільної промисловості України.

У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні 
індекси інфляції.

Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – березень 2019 

року становить без урахування ПДВ 3 470,06 грн; мета викорис-
тання: розміщення громадської організації на площі, що не викорис-
товується для провадження підприємницької діяльності і становить 
не більш як 50 м2; сплата гарантійного внеску (розмір гарантійного 
внеску становить шість стартових орендних плат – 20 820,36 грн без 
ПДВ). Гарантійний внесок повинен бути здійснений шляхом перера-
хування коштів на визначений в інформації про конкурс рахунок або 
шляхом надання банківської гарантії згідно з постановою КМУ від 
31.08.2011 № 906 «Про затвердження Порядку проведення конкур-
су на право оренди державного майна» (далі – Порядок); реквізити 
рахунка та призначення платежу (для сплати гарантійного внеску): 
одержувач – Регіо наль не відділення Фонду по м. Києву; рахунок одер-
жувача – 37313080214093; код одержувача – 19030825; банк одержу-
вача – ДКСУ, м. Київ; код банку одержувача – 820172; призначення 
платежу: «Гарантійний внесок від (назва учасника конкурсу) для участі 
в конкурсі на право оренди державного нерухомого майна – нежитлові 
приміщення загальною площею 34,1 м2 розміщені за адресою: м. Київ, 
вул. Хрещатик, 34»; найбільший запропонований розмір місячної 
орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно 
зі встановленою на торгах є початковою орендною платою; ефективне 
використання об’єкта оренди відповідно до його цільового призначен-
ня та умов договору оренди; строк оренди: 2 роки 11 місяців; заборона 
приватизації, суборенди та переходу права власності на орендоване 
майно до третіх осіб; забезпечувати збереження орендованого май-
на – об’єкта культурної спадщини (щойно виявлений об’єкт культурної 
спадщини – будинок адміністративний, розташований на території 
пам’ятки містобудування місцевого значення «Вулиця Хрещатик») 
відповідно до вимог Закону України «Про охорону культурної спад-
щини» та умов охоронного договору, запобігати його пошкодженню і 
псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому санітарними 
нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване 
майно в належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в 
оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати 
заходи протипожежної безпеки; компенсація переможцем конкурсу 
протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат за 
виконану незалежну оцінку об’єкта оренди платнику за оцінку (за на-
явності підтвердних документів); на підтвердження зобов’язання і на 
забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен сплатити 
завдаток в розмірі запропонованої ним суми місячної орендної плати 
на розрахунковий рахунок відділу Державного казначейства за місцем 
розташування об’єкта оренди протягом місяця з моменту підписання 
договору оренди. Внесений завдаток підлягає зарахуванню в рахунок 
плати за останній місяць платежів за використання майна; укладення з 
ба лан со ут римувачем орендованого майна договору про відшкодуван-
ня витрат ба лан со ут римувача на утримання орендованого майна та на-
дання комунальних послуг орендарю, а також зобов’язання регулярної 
сплати податку на землю; протягом 10 робочих днів після укладення 
договору оренди застрахувати орендоване майно на суму, не меншу 
ніж його вартість (франшиза безумовна – 0 %) за звітом про оцінку, 
на користь ба лан со ут римувача і подати орендодавцю копії страхового 
поліса і платіжного доручення про сплату страхового платежу; на мо-
мент укладення договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний 
надати узгоджений висновок ба лан со ут римувача та орендаря щодо 
стану майна; переможець конкурсу після отримання від орендодавця 
проекту договору оренди протягом 5 робочих днів повертає йому під-
писаний зі свого боку проект договору оренди; сплачений гарантійний 
внесок не повертається, якщо матеріали відкликані претендентом 
після останнього дня строку для їх подання; у разі порушення пере-
можцем конкурсу строку, зазначеного у пункті 30 Порядку, сплачений 
ним гарантійний внесок не повертається; у разі укладення договору 
оренди гарантійний внесок переможця конкурсу зараховується в 
рахунок майбутніх платежів з орендної плати та перераховується до 
державного бюджету і ба лан со ут римувачу у співвідношенні 70 % до 
державного бюджету та 30 % ба лан со ут римувачу; гарантійні внески 
протягом семи робочих днів з дня укладення договору оренди повер-
таються всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та осіб, 
яким гарантійний внесок не повертається згідно з вимогами Порядку; 
у разі коли претендента не допущено до участі в конкурсі, гарантійний 
внесок, який визначений абзацом п’ятим пунктом 4 Порядку, підлягає 
поверненню протягом 10 календарних днів з дня затвердження списку 
учасників; у разі скасування конкурсу гарантійні внески повертаються 
всім учасникам конкурсу.

Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування 
розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначаєть-
ся переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учас-
ника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 
5 % від початкової плати торгів.

Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна 
плата при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

Конкурс буде проведено о 15.40 на 10-й календарний день 
після дати опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, 
бульв. Шевченка, 50г, Регіо наль не відділення Фонду по м. Ки-
єву (кімната № 102).

Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії 
матеріали (для об’єктів 1 – 2):

заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання умов кон-
курсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вно-
ситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію 
про засоби зв’язку з ним; документи, які підтверджують гарантійний 
внесок; довідку про відсутність застосування санкцій (у довільній 
формі за підписом керівника);

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 креди-
торської заборгованості за останній рік із підтвердженням подання до 
органів Державної фіскальної служби України; довідку від претендента 
про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;

для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або 
належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином 
копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємни-
цтва – фізичної особи – платника єдиного податку із підтвердженням 
подання до органів Державної фіскальної служби України;

додаткові пропозиції до договору оренди.
Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають 

відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, 
та чинному законодавству України.

Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 2 робочих 
дні до дати проведення конкурсу до 16.45 останнього дня (кімната 
№ 107) за адресою: 01032, м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, Регіо наль не 
відділення Фонду державного майна України по м. Києву в конверті 
з написом «На конкурс», із зазначенням назви учасника конкурсу та 
об’єкта оренди (адреса, площа, ба лан со ут римувач).

Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноваже-
ні особи учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо роз-

міру орендної плати за базовий місяць оренди в запечатаному непро-
зорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за участю 
учасників конкурсу. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 
10 хвилин до початку проведення конкурсу (кімната № 102).

Ознайомитися з об’єктами оренди можна в робочі дні за місцем 
їх розташування.

Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладання до-
говорів оренди державного майна Регіо наль ного відділення Фонду 
по м. Києву або за тел.(044) 281-00-21.

ПІДСУМКи
ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по Закарпатській області 
про підсумки конкурсу на право оренди державного 
нерухомого майна, що відбувся 18.04.2019

За результатами конкурсу на право оренди вбудованого примі-
щення (поз. 4 за планом) першого поверху адміністративної будівлі 
(літ. А), що знаходиться за адресою: Закарпатська обл., м. Ужгород, 
вул. Кошового, 4 та перебуває на балансі Регіо наль ного сервісного 
центру МВС в Закарпатській області, переможцем визнано Акціонер-
не товариство «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по Львівській області 
про підсумки конкурсу на право укладення договору 
оренди нерухомого державного майна

За результатами конкурсу на право оренди нерухомого держав-
ного майна – нежитлових вбудованих приміщень цеху ремонту кабін 
і кузовів загальною площею 965,9 м2 за адресою: м. Львів, вул. Ли-
чаківська, 152, що перебувають на балансі Філії Концерну «Техвоєн-
сервіс» Львівський автомобільний ремонтний завод», конкурсною 
комісією прийнято рішення про укладення договору оренди з єдиним 
заявником – Товариством з обмеженою відповідальністю «ГАЛ-П».

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по Львівській області 
про підсумки конкурсу на право укладення договору 
оренди нерухомого державного майна

За результатами конкурсу на право оренди державного нерухо-
мого майна – нежитлових приміщень загальною площею 261,1 м2, 
розташованих в підвалі (познач. № IV-VII) та першому поверсі (по-
знач. № 3-7) будівлі електродільниці ЕМВ, компресорної, пральні, 
водокачки літ. «2Ж-1», за адресою: м. Львів, вул. Личаківська, 152, 
що перебувають на балансі Філії Концерну «Техвоєнсервіс» «Львів-
ський автомобільний ремонтний завод», конкурсною комісією при-
йнято рішення вважати конкурс таким, що не відбувся, у зв’язку з 
неподанням заяв на участь в конкурсі на право оренди державного 
нерухомого майна.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по Харківській області 
про підсумки конкурсу на право оренди  
державного майна, що відбувся 25.04.2019

За результатами засідання конкурсної комісії прийнято рішення 
щодо укладення Регіо наль ним відділенням Фонду по Харківській 
області договору оренди державного майна: нежитлові приміщен-
ня – кімн. № 1, 2 на першому поверсі 2-поверхового промислового 
приміщення, інв. № 70737, літ. за техпаспортом «Б–2», загальною 
площею 338,2 м2 за адресою: м. Харків, вул. Маршала Батицького, 
30/5, що перебувають на балансі Державного підприємства «Орган 
з сертифікації УкрНДІМет-СЕРТ», з єдиним претендентом, що взяв 
участь у конкурсі та пропозиції якого відповідають оголошеним умо-
вам його проведення, – ФОП Олійник А. О.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по Харківській області 
про підсумки конкурсів на право оренди  
державного майна, що відбулися 26.04.2019

1. За результатами засідання конкурсної комісії з метою форму-
вання списку учасників конкурсу на право оренди державного май-
на вважати конкурс на право оренди державного майна: нежитло-
ва окремо розташована одноповерхова господарська будівля, інв. 
№ 100, літ. «АГ-1», реєстровий № 01056735.3.УАСРЮК031, загаль-
ною площею 958,7 м2 за адресою: м. Харків, вул. Достоєвського, 
16а, що перебуває на балансі ПрАТ «Завод «Трансзв’язок», таким, 
що не відбувся.

2. За результатами засідання конкурсної комісії з метою форму-
вання списку учасників конкурсу на право оренди державного майна 
вважати конкурс на право оренди державного майна: нежитлові при-
міщення – кімн. № 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, V на першому поверсі 
(ліва сторона) 9-поверхової будівлі гуртожитку № 2, інв. № 101320010, 
реєстровий № 30036001.14.АААДДЛ746, літ. «А-9», загальною пло-
щею 108,5 м2 за адресою: м. Харків, вул. Гвардійців Широнінців, 39, 
що перебуває на балансі Харківської державної академії культури, 
таким, що не відбувся.

3. За результатами засідання конкурсної комісії прийнято рішен-
ня щодо укладення Регіо наль ним відділенням Фонду по Харківській 
області договору оренди державного майна: нежитлові приміщення: 
кімн. № 1-25, 1-27, 1-28, 1-30, 1-32, 1-33 площею 97,6 м2, місця за-
гального користування та підсобні приміщення – кімн. № 1-36, 1-31, 
1-26, 1-29 площею 12,6 м2 на першому поверсі 2-поверхової будів-
лі учбово-виробничних майстерень, кімн. № 1-38 площею 33,6 м2 
на першому поверсі у будівлі прибудови до двоповерхової будівлі 
учбово-виробничих майстерень, літ. в техпаспорті «В-2», реєстро-
вий № 02547783.1.ТЯГЧДШ006, інв. № 1031004; кімн. № 1-8, 1-11, 
1-12, 1-15, 1-21 площею 105,8 м2, місця загального користування та 
підсобні приміщення – кімн. № 1-13, 1-14, 1-16 площею 24,7 м2 од-
ноповерхової виробничої будівлі, приміщення підвалу – кімн. № 0-1, 
0-2 площею 114,8 м2 літ. « Д-1», інв. № 10310005; нежитлове примі-
щення – кімн. № 1-3 одноповерхової будівлі гаража площею 27,5 м2 
літ. «Д–1», реєстровий № 02547783.1.ТЯГЧДШ007, інв. № 10310006, 
загальною площею 416,6 м2 за адресою м. Харків, вул. Морозова, 20а, 
що перебуває на балансі Державного навчального закладу «Регіо-
наль ний механіко-технологічний центр професійної освіти Харківської 
області», з єдиним претендентом, що взяв участь у конкурсі та про-
позиції якого відповідають оголошеним умовам його проведення, – 
АТ «ОРТОДОПОМОГА» у формі ТОВ.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по Чернігівській області про підсумки конкурсу на право 
оренди нерухомого державного майна, що відбувся 03.05.2019

Нежитлові приміщення площею 75,0 м2 на першому поверсі дво-
поверхової адмінбудівлі за адресою: Чернігівська обл., м. Носівка, вул. 
Вокзальна, 6, що обліковується на балансі Головного територіального 
управління юстиції у Чернігівській області. На конкурсі, що пройшов за 
процедурою, визначеною постановою КМУ від 31.08.2011 № 906, з ура-
хуванням змін та доповнень до неї, з використанням відкритості пропо-
нування розміру орендної плати за принципом аукціону, переможцем 
визнано фізичну особу – підприємця – Кушнірова Андрія Сергійовича. 
Переможець конкурсу запропонував найвищу плату за право оренди 
вищевказаного об’єкта у розмірі 5400,00 грн при стартовій орендній 
платі, що розрахована відповідно до Методики розрахунку орендної 
плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої по-
становою КМУ від 04.10.1995 № 786, з урахуванням змін та доповнень 
до неї, з використанням орендної ставки: 18 % – розміщення магазину 
непродовольчих товарів, за базовий місяць – лютий 2019 р. становить 
2870,36 грн (без ПДВ).

ІНфОРМАцІя ПРО ОРеНДУ ВІЙСЬКОВОГО МАЙНА
(відповідно до наказу Фонду № 30 від 15.01.08)

ІНФОРМАЦІЯ 
КЕВ м. Житомира ЗСУ про проведення конкурсу на право 
укладення договорів оренди нерухомого військового майна

Назва і місце зна хо дження органу, що проводить конкурс: КЕВ 
м. Житомира ЗСУ за адресою: м. Житомир, вул. Дмитра Донцова, 20.

 І. Назва об’єкта та його місце зна хо дження: частина нежитло-
вих приміщень площею 24,42 м2 в будівлі ГБО, інв. № 27, вій-
ськового містечка № 1 за адресою: Житомирська обл., м. Бердичів, 
вул. Євгена Старікова, 17.

Ринкова вартість майна, що передається в оренду, згідно зі зві-
том про незалежну оцінку на 31.12.2018 становить 63329,00 грн 
(без ПДВ).

Початковий розмір орендної плати, визначений відповідно до 
Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду дер-
жавного майна, затвердженої постановою КМУ від 04.10.1995 № 786, 
становить 968,93 грн за базовий місяць – березень 2019 р. (при 
застосуванні річної орендної ставки на рівні 18 %: під магазин).

Ба лан со ут римувач об’єкта оренди: КЕВ м. Житомира.
Орган, уповноважений управляти майном, – Міністерство обо-

рони України.
Основні умови проведення конкурсу: найбільший запропоно-

ваний розмір місячної орендної плати за використання зазначено-
го об’єкта оренди порівняно з орендною платою за базовий місяць 
оренди – березень 2019 р., що становить 968,93 грн (без ПДВ), але 
не нижчий ніж передбачено постановою Кабінету Міністрів України 
від 04.10.1995 р. № 786 зі змінами та доповненнями.

 ІІ. Назва об’єкта та його місце зна хо дження: частина нежит-
лових приміщень площею 35,6 м2 в казармі, інв. № 416, за 
адресою: Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Шкільна, 1, військо-
ве містечко № 3.

Ринкова вартість майна, що передається в оренду, згідно зі зві-
том про незалежну оцінку на 31.12.2018 становить 96690,00 грн 
(без ПДВ).

Початковий розмір орендної плати, визначений відповідно до 
Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду держав-
ного майна, затвердженої постановою КМУ від 04.10.1995 № 786, ста-
новить 842,18 грн за базовий місяць – березень 2019 р. (при за-
стосуванні річної орендної ставки на рівні 8 %: під кафе, що не здійснює 
продаж товарів підакцизної групи (27,6 м2) та 18 %: під торговий об’єкт 
з продажу непродовольчих та групи підакцизних товарів (8,0 м2).

Ба лан со ут римувач об’єкта оренди: КЕВ м. Житомира.
Орган, уповноважений управляти майном, – Міністерство обо-

рони України.
Основні умови проведення конкурсу: найбільший запропоно-

ваний розмір місячної орендної плати за використання зазначених 
об’єктів оренди порівняно з орендною платою за базовий місяць 
оренди – березень 2019 р., що становить 842,18 грн (без ПДВ), але 
не нижчий ніж передбачено постановою Кабінету Міністрів України 
від 04.10.1995 р. № 786 зі змінами та доповненнями.

Умови проведення конкурсу для об’єктів І – ІІ:
1. Своєчасне здійснення за власний рахунок поточного та інших 

видів ремонту орендованого майна.
2. Термін дії договору оренди – до 3 років з можливою подальшою 

пролонгацією відповідно до чинного законодавства.
3. Забезпечити збереження орендованого майна, запобігати його 

пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаче-
ному екологічними нормами та правилами пожежної безпеки.

4. Забезпечити орендодавцю доступ до об’єктів оренди з метою 
перевірки його стану відповідно до напряму використання за цільо-
вим призначенням.

5. Зобов’язання не зберігати і не використовувати токсичні, хі-
мічні, вибухові, наркотичні, радіоактивні та легкозаймисті матеріали 
і речовини в орендованих приміщеннях.

6. Протягом 15 робочих днів після підписання договору встано-
вити прилади обліку енергопостачання, заключити прямі договори 
з постачальними організаціями.

7. Зобов’язання орендаря зі сплати орендної плати забезпечу-
ється у вигляді завдатку в розмірі, не меншому ніж орендна плата за 
перший місяць оренди, який вноситься в рахунок плати за останній 
місяць оренди протягом 10 днів з моменту укладення договору, а у 
разі невнесення завдатку договір оренди розривається.

8. Заборона передавати орендоване майно в суборенду та без 
права на приватизацію орендованого майна.

9. Відшкодування переможцем конкурсу витрат на проведення 
незалежної оцінки майна протягом 10 днів з моменту оголошення 
результатів конкурсу замовнику оцінки.

Для участі в конкурсі необхідно подати документи, зазначені у 
п. 3.2 наказу Фонду та МОУ від 26.07.2000 № 1549/241, крім того:

заяву про участь в конкурсі; проект договору оренди, підписаний 
учасником конкурсу і завірений печаткою (за наявності); документи, 
що посвідчують повноваження представника юридичної особи; по-
свідчені нотаріусом копії установчих документів; відомості про фі-
нансовий стан (платоспроможність) учасника конкурсу; довідку від 
учасника конкурсу про те, що щодо нього не порушено справу про 
банкрутство; зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов кон-
курсу, в тому числі запропонований учасником конкурсу розмір мі-
сячної орендної плати (відображається в проекті договору оренди).

Конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному кон-
верті (з печаткою учасника конкурсу) з написом «Для участі в кон-
курсі по оренді».

Кінцевий термін приймання документів на конкурс – протягом 30 
днів з дня опублікування цієї інформації.

Конкурс відбудеться об 11.00 на 31-й календарний день (якщо 
він є робочим) з дня опублікування цієї інформації в КЕВ м. Жито-
мира за адресою: м. Житомир, вул. Дмитра Донцова, 20.

Заяви приймаються за адресою: м. Житомир, вул. Дмитра Дон-
цова, 20 (кімн. 15).

Додаткову інформацію можна отримати у економіста з орендних 
відносин КЕВ м. Житомира (кімн. 15) або за тел. (0412) 22-77-76.

ІНФОРМАЦІЯ 
КЕВ м. Житомира ЗСУ про проведення конкурсу на право 
укладення договору оренди нерухомого військового майна

Назва і місце зна хо дження органу, що проводить конкурс: КЕВ 
м. Житомира ЗСУ за адресою: м. Житомир, вул. Дмитра Донцова, 20.

 Назва об’єкта та його місце зна хо дження: нежитлові примі-
щення складу, інв. № 4, площею 766,1 м2 військового містечка 
№ 114 за адресою: м. Житомир, просп. Незалежності, 61г.

Ринкова вартість майна, що передається в оренду, згідно зі зві-
том про незалежну оцінку на 31.01.2019 становить 778290,00 грн 
(без ПДВ).

Початковий розмір орендної плати, визначений відповідно до 
Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду дер-
жавного майна, затвердженої постановою КМУ від 04.10.1995 № 786, 
становить 9777,27 грн за базовий місяць – лютий 2019 р. (при 
застосуванні річної орендної ставки на рівні 15 %: під складування).

Ба лан со ут римувач об’єкта оренди: КЕВ м. Житомира.
Орган, уповноважений управляти майном, – Міністерство обо-

рони України.
Умови проведення конкурсу:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати 

за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно з орендною 
платою за базовий місяць оренди – лютий 2019 р., що становить 
9777,27 грн (без ПДВ), але не нижчий ніж передбачено постановою 
Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 № 786 зі змінами та допо-
вненнями.

2. Своєчасне здійснення за власний рахунок поточного та інших 
видів ремонту орендованого майна.
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3. Термін дії договору оренди – до 3 років з можливою подальшою 
пролонгацією відповідно до чинного законодавства.

4. Забезпечити збереження орендованого майна, запобігати його 
пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаче-
ному екологічними нормами та правилами пожежної безпеки.

5. Забезпечити орендодавцю доступ до об’єкта оренди з метою 
перевірки його стану відповідності до напряму використання за ці-
льовим призначенням.

6. Зобов’язання не зберігати і не використовувати токсичні, хі-
мічні, вибухові, наркотичні, радіоактивні та легкозаймисті матеріали 
і речовини в орендованих приміщеннях.

7. Протягом 15 робочих днів після підписання договору встано-
вити прилади обліку енергопостачання, заключити прямі договори 
з постачальними організаціями.

8. Зобов’язання орендаря зі сплати орендної плати забезпечу-
ється у вигляді завдатку в розмірі, не меншому ніж орендна плата 
за перші 2 місяці оренди, який вноситься в рахунок плати за останні 
місяці оренди протягом 10 днів з моменту укладення договору, а у 
разі невнесення завдатку договір оренди розривається.

9. Заборона передавати орендоване майно в суборенду та без 
права на приватизацію орендованого майна.

10. Зобов’язання дотримуватись умов перепускного режиму.
11. Відшкодування переможцем конкурсу витрат на подання в газе-

ту оголошення про відбір суб’єкта оціночної діяльності протягом 10 днів 
з моменту оголошення результатів конкурсу платнику оголошення.

12. Відшкодування переможцем конкурсу витрат на проведення 
незалежної оцінки майна протягом 10 днів з моменту оголошення 
результатів конкурсу замовнику оцінки.

Для участі в конкурсі необхідно подати документи, зазначені у 
п. 3.2 наказу Фонду та МОУ від 26.07.2000 № 1549/241, крім того:

заяву про участь в конкурсі; документи, що посвідчують повно-
важення представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії 
установчих документів; відомості про фінансовий стан (платоспро-
можність) учасника конкурсу; довідку від учасника конкурсу про те, 
що щодо нього не порушено справу про банкрутство; довідку про те, 
що він не є резидентом Російської Федерації, зобов’язання (пропо-
зиції) щодо виконання умов конкурсу.

Конкурсні пропозиції в тому числі запропонований учасником 
конкурсу розмір місячної орендної плати подаються в окремому за-
печатаному конверті (з печаткою учасника конкурсу) з написом «Для 
участі в конкурсі по оренді». Кінцевий термін приймання документів 
на конкурс – протягом 30 днів з дня опублікування цієї інформації.

Конкурс відбудеться об 11.00 на 31-й календарний день (якщо 
він є робочим) з дня опублікування цієї інформації в КЕВ м. Жито-
мира за адресою: м. Житомир, вул. Дмитра Донцова, 20.

Заяви приймаються за адресою: м. Житомир, вул. Дмитра Дон-
цова, 20 (кімн. 15).

Додаткову інформацію можна отримати у економіста з орендних 
відносин КЕВ м. Житомира (кімн. 15) або за тел. (0412) 22-77-76.

ІНФОРМАЦІЯ 
КЕВ м. Житомира ЗСУ про проведення конкурсу на право 
укладення договору оренди нерухомого військового майна

Назва і місце зна хо дження органу, що проводить конкурс: КЕВ 
м. Житомира ЗСУ за адресою: м. Житомир, вул. Дмитра Донцова, 20.

 І. Назва об’єкта та його місце зна хо дження: частина нежитло-
вих приміщень цеху, інв. № 83, площею 317,7 м2 військового міс-
течка № 114 за адресою: м. Житомир, пров. 1-й Іподромний, 5.

Ринкова вартість майна, що передається в оренду, згідно зі зві-
том про незалежну оцінку на 31.12.2018 становить 444531,00 грн 
(без ПДВ).

Початковий розмір орендної плати, визначений відповідно до 
Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду дер-
жавного майна, затвердженої постановою КМУ від 04.10.1995 № 786, 
становить 5780,52 грн за базовий місяць – березень 2019 р. (при 
застосуванні річної орендної ставки на рівні 18%: під офіс, 15%: під 
побутові приміщення та виробництво).

Ба лан со ут римувач об’єкта оренди: КЕВ м. Житомира.
Орган, уповноважений управляти майном, – Міністерство обо-

рони України.
Основні умови проведення конкурсу: найбільший запропоно-

ваний розмір місячної орендної плати за використання зазначеного 
об’єкта оренди порівняно з орендною платою за базовий місяць 
оренди – березень 2019 р., що становить 5780,52 грн (без ПДВ), 
але не нижчий ніж передбачено постановою Кабінету Міністрів Укра-
їни від 04.10.1995 № 786 зі змінами та доповненнями.

 ІІ. Назва об’єкта та його місце зна хо дження: будівля складу, 
інв. № 4, площею 492,8 м2 та будівля складу, інв. № 7, пло-
щею 489,8 м2 військового містечка № 2 за адресою: м. Житомир, 
вул. Покровська, 99.

Ринкова вартість майна, що передається в оренду, згідно зі звітом 
про незалежну оцінку на 28.02.2019 становить 998801,00 грн (без 
ПДВ), а саме: інв. № 4 – 50927,00 грн, інв. № 7 – 497874,00 грн.

Початковий розмір орендної плати, визначений відповідно до 
Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду дер-
жавного майна, затвердженої постановою КМУ від 04.10.1995 № 786, 
становить 12485,02 грн за базовий місяць – лютий 2019 р. (при за-
стосуванні річної орендної ставки на рівні 15%: під складування), а 
саме: інв. № 4 – 6261,59 грн, інв. № 7 – 6223,43 грн.

Ба лан со ут римувач об’єкта оренди: КЕВ м. Житомира.
Орган, уповноважений управляти майном, – Міністерство обо-

рони України.
Основні умови проведення конкурсу: найбільший запропоно-

ваний розмір місячної орендної плати за використання зазначених 
об’єктів оренди порівняно з орендною платою за базовий місяць 
оренди – лютий 2019 р., що становить 12485,02 грн (без ПДВ), а 
саме: інв. № 4 – 6261,59 грн, інв. № 7 – 6223,43 грн, але не нижчий ніж 
передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 
№ 786 зі змінами та доповненнями.

Умови проведення конкурсу для об’єктів І – ІІ:
1. Своєчасне здійснення за власний рахунок поточного та інших 

видів ремонту орендованого майна.

2. Термін дії договору оренди – до 3 років з можливою подальшою 
пролонгацією відповідно до чинного законодавства.

3. Забезпечити збереження орендованого майна, запобігати його 
пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаче-
ному екологічними нормами та правилами пожежної безпеки.

4. Забезпечити орендодавцю доступ до об’єктів оренди з метою 
перевірки його стану відповідно до напряму використання за цільо-
вим призначенням.

5. Зобов’язання не зберігати і не використовувати токсичні, хі-
мічні, вибухові, наркотичні, радіоактивні та легкозаймисті матеріали 
і речовини в орендованих приміщеннях.

6. Протягом 15 робочих днів після підписання договору встано-
вити прилади обліку енергопостачання, заключити прямі договори 
з постачальними організаціями.

7. Зобов’язання орендаря зі сплати орендної плати забезпечу-
ється у вигляді завдатку в розмірі, не меншому ніж орендна плата за 
перший місяць оренди, який вноситься в рахунок плати за останній 
місяць оренди протягом 10 днів з моменту укладення договору, а у 
разі невнесення завдатку договір оренди розривається.

8. Заборона передавати орендоване майно в суборенду та без 
права на приватизацію орендованого майна.

9. Відшкодування переможцем конкурсу витрат на проведення 
незалежної оцінки майна протягом 10 днів з моменту оголошення 
результатів конкурсу замовнику оцінки.

Для участі в конкурсі необхідно подати документи, зазначені у 
п. 3.2 наказу Фонду та МОУ від 26.07.2000 № 1549/241, крім того:

заяву про участь в конкурсі; проект договору оренди, підписаний 
учасником конкурсу і завірений печаткою (за наявності); документи, 
що посвідчують повноваження представника юридичної особи; по-
свідчені нотаріусом копії установчих документів; відомості про фі-
нансовий стан (платоспроможність) учасника конкурсу; довідку від 
учасника конкурсу про те, що щодо нього не порушено справу про 
банкрутство; зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов кон-
курсу, в тому числі запропонований учасником конкурсу розмір мі-
сячної орендної плати (відображається в проекті договору оренди).

Конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному кон-
верті (з печаткою учасника конкурсу) з написом «Для участі в кон-
курсі по оренді».

Кінцевий термін приймання документів на конкурс – протягом 30 
днів з дня опублікування цієї інформації.

Конкурс відбудеться об 11.00 на 31-й календарний день (якщо 
він є робочим) з дня опублікування цієї інформації в КЕВ м. Жито-
мира за адресою: м. Житомир, вул. Дмитра Донцова, 20.

Заяви приймаються за адресою: м. Житомир, вул. Дмитра Дон-
цова, 20 (кімн. 15).

Додаткову інформацію можна отримати у економіста з орендних 
відносин КЕВ м. Житомира (кімн. 15) або за тел. (0412) 22-77-76.

ІНФОРМАЦІЯ 
Навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства 
оборони України про оголошення конкурсу на право 
укладення договору оренди нерухомого військового майна

Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: 
Навчально-спортивна база літніх видів спорту Міністерства оборони 
України, адреса: 79007, м. Львів, вул. Клепарівська, 39а.

 Об’єкт І: частина нежитлових приміщень площею 1,0 м2 
першого поверху будівлі № 84 військового містечка № 199 за 
адресою: м. Львів, вул. Клепарівська, 39а.

Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць орен-
ди – березень 2019 року становить 553,67 грн без ПДВ, для 
розміщення банкомата (платіжного термінала).

 Об’єкт ІІ: нежитлові приміщення площею 14,2 м2 першо-
го поверху будівлі № 102 військового містечка № 1 за адресою: 
м. Львів, вул. Княгині Ольги, 3а.

Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць орен-
ди – березень 2019 року становить 977,17 грн без ПДВ, для 
розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове об-
слуговування населення (перукарня).

Основні вимоги до умов договору та експлуатації об’єктів:
1. Найбільший запропонований розмір орендної плати за базо-

вий місяць, порівняно зі стартовим. У подальшому орендна плата 
підлягає щомісячному корегуванню на індекс інфляції згідно із за-
конодавством.

2. Використовувати орендоване майно за цільовим призначення.
3. Термін дії договору оренди – 2 роки 11 місяців.
4. Компенсація орендодавцю земельного податку під об’єктом 

оренди.
5. Компенсація переможцем конкурсу витрат за виконання неза-

лежної оцінки майна протягом 10 днів з моменту оголошення резуль-
татів конкурсу. Якщо ініціатор укладення договору оренди військового 
майна не став переможцем конкурсу – компенсація платнику (ініці-
атору укладення договору) витрат переможцем конкурсу у десяти-
денний термін від дати оголошення результатів конкурсу (за умови 
надання підтвердних документів).

6. Виконання поточного ремонту орендованого майна за рахунок 
орендаря без компенсації витрат на його здійснення.

7. Забезпечити протипожежну безпеку та дотримання екологічних 
норм на об’єкті оренди.

8. Встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок 
орендаря та укладення прямих договорів з постачальними організа-
ціями у 15-денний термін з моменту укладення договору.

9. Орендар сплачує орендну плату внесенням завдатку у розмірі, не 
меншому ніж одна місячна орендна плата за базовий місяць за резуль-
татами конкурсу, який вноситься протягом 10 днів з моменту підписан-
ня договору оренди в рахунок плати за останній місяць оренди.

10. Opендap нe мaє npaвa нa приватизацію (викуп) орендовано-
го майна.

11. Страхування орендованого майна протягом 10 робочих днів 
з дати укладення договору оренди на суму, не меншу ніж його вар-
тість, згідно зі звітом/актом про оцінку майна на користь ба лан со ут-
римувача в порядку, визначеному чинним законодавством (фран-
шиза безумовна – 0 %).

Основним критерієм визначення переможця є найбільший розмір 
орендної плати з обов’язковим виконанням усіх умов конкурсу.

він ницька область

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по Він ницькій 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: нежитлові вбудовані приміщення 
(№ 28 – № 30 (62,9 м2), № 35 – № 40 (34,6 м2) загальною пло-
щею 97,5 м2 на 1-му поверсі адмінприміщення (літ. А), що пе-
ребувають на балансі Державної фіскальної служби України, в опе-
ративному управлінні (користуванні) Головного управління ДФС у 
Він ницькій області.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 22100, Він ницька обл., Козя-
тинський р-н, м. Козятин, вул. П. Орлика, 19.

Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 
з метою продовження строку дії договору оренди.

Замовник робіт з оцінки – Регіо наль не відділення Фонду по Він-
ницькій області, (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки – ПП «МЕД-ДАР».

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним облі-
ком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових 
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 9 приміщень.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного 
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріаль-
них активів станом на 01.01.2019: відновна – 49437,96 грн; залиш-
кова – 12137,27 грн.

Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-

ки: 2,4 тис. грн.
Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2019.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення 

№ 1 площею 66,2 м2 на 1-му поверсі спорткомплексу (літ. А2), 
що перебуває на балансі Головного управління Національної поліції 
у Він ницькій області.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Він ниця, вул. Пирогова, 4.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 

з метою укладення договору оренди.
Замовник робіт з оцінки – Регіо наль не відділення Фонду по Він-

ницькій області, (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки – Заклад «Міська спеціалізована дитячо-

юнацька спортивна школа олімпійського резерву з баскетболу».

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним облі-
ком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових 
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 приміщення.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного 
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних 
активів станом на 30.07.2018: відновна – 110562,12 грн; залишко-
ва – 4880,12 грн.

Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини буді-
вель.

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-
ки: 2,0 тис. грн.

Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2019.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення 

площею 35,9 м2 на 1-му поверсі 2-поверхової будівлі їдальні, 
що перебуває на балансі Браїлівського професійного ліцею.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 23130, Він ницька обл., Жме-
ринський р-н, смт Браїлів, вул. Чайковського, б. 13.

Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 
з метою продовження строку дії договору оренди.

Замовник робіт з оцінки – Регіо наль не відділення Фонду по Він-
ницькій області, (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки – ФОП Матіящук Л. О.

Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурс-
ної комісії такі матеріали:

заяву про участь у конкурсі з інформацією про засоби зв’язку з 
учасником конкурсу та відомості про претендента:

для юридичних осіб: копії установчих документів посвідчені нота-
ріусом; довіреність, видана представнику юридичної особи, з надан-
ням повноважень, та документ, що посвідчує представника юридич-
ної особи, оформлений належним чином; копію звіту про фінансові 
результати, завірену належним чином; відомості про те, що проти 
конкурсанта не порушено справу про банкрутство;

для фізичних осіб: копію виписки з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських фор-
мувань посвідчену нотаріусом; витяг з Реєстру платників єдиного 
податку або копія свідоцтва платника єдиного податку та копію де-
кларацію про доходи, завірені належним чином.

Документи для участі у конкурсі та пропозиції подаються в конверті 
з написом «На конкурс» із зазначенням назви конкурсанту та об’єкта 
оренди (адреса, площа) із відбитком печатки учасника конкурсу.

Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 5 робочих 
днів до дати проведення конкурсу.

Конкурс відбудеться о 10.00 на 21-й календарний день з дня 
опублікування цієї інформації у газеті «Відомості приватиза-
ції» у кабінеті відділу матеріально-технічного забезпечення 
Нав чально-спортивної бази літніх видів спорту за адресою: 
м. Львів, вул. Клепарівська, 39а.

Додаткова інформація за телефоном (032) 226-76-53.

ІНФОРМАЦІЯ 
військової частини 3014 Національної гвардії України 
(м. Одеса) про оголошення конкурсу на право укладення 
договору оренди нерухомого військового майна

Назва та місцезнаходження органу, що проводить конкурс: вій-
ськова частина 3014 Національної гвардії України (м. Одеса), Одеська 
обл., м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 7, тел. (048) 765-74-91. 

 Назва об’єкта та його місцезнаходження: приміщення будівлі 
«КПП-Кафе», інв. № 101300014, площею 93,1 м2 що перебуває 
на балансі військової частини 3014 Національної гвардії України, за 
адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 7, військова частина 
3014 Національної гвардії України, військове містечко № 1, для роз-
міщення кафе, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи.

Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою майна становить 
1 838 700,00 грн.

Стартова орендна плата за базовий місяць оренди – лютий 
2019 р., визначений згідно з чинним законодавством та погоджений 
Регіональним відділенням Фонду по Одеській області, становить 
12319,00 грн на місяць без індексу інфляції та ПДВ.

Основні вимоги до умов експлуатації та використання об’єкта 
оренди:

проведення капітального ремонту приміщення, яке буде передане 
в оренду протягом 4 місяців з моменту підписання договору оренди; 
інвестувати в об’єкт оренди не менше 270000,00 грн для проведен-
ня капітального ремонту; підтримання належних умов експлуатації та 
технічного стану приміщення; забезпечення належних умов належного 
функціонування кафе; своєчасна плата за спожиті комунальні послуги; 
використання об’єкта оренди за цільовим призначенням; страхування 
об’єкта оренди на суму, не меншу ніж за експертною оцінкою майна; 
дотримання вимог протипожежних правил та санітарно-гігієнічних 
норм; відшкодування орендодавцю коштів за виконану експертну 
оцінку об’єкта, що передається в оренду; заборона приватизації, суб-
оренди та переходу права власності на орендоване майно до третіх 
осіб; створення безпечних і нешкідливих умов експлуатації об’єкта; 
здійснювати підприємницьку діяльність відповідно до відкритих КВЕ-
Дів; не здійснювати продаж алкогольних виробів та продаж товарів, 
які не передбачені КВЕД; при здійсненні господарської діяльності 
враховувати розпорядок денний військової частини 3014; у випадку 
необхідності повернення службового приміщення військовій частині 
3014 передати його відповідно до акта приймання-передачі протягом 
одного місяця з моменту отримання відповідного повідомлення.

Заяви на участь у конкурсі приймаються протягом місяця з моменту 
публікації цієї інформації. 

Конкурс буде проведено об 11.00 через 30 днів після публіка-
ції цієї інформації у газеті «Відомості приватизації» за адресою: 
м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 7, методичний клас.

Для участі у конкурсі претендент подає лист-заяву та кон-
курсні пропозиції, що містять:

назву та місцезнаходження об’єкта, який він бажає взяти в оренду; 
відомості про претендента (копія свідоцтва про державну реєстрацію 
підприємства, копія довідки про внесення в ЄДРПОУ або витяг з Дер-
жавного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, ста-
тут – за наявності та інші – копії засвідчуються нотаріусом); відомості 
про наявність досвіду у соціальній сфері та ресторанного бізнесу; ві-
домості про фінансовий стан учасника конкурсу; лист-гарантія щодо 
проведення капітального ремонту об’єкта оренди протягом 4 місяців з 
моменту перемоги у конкурсі та інвестування в об’єкт оренди не менше 
270000,00 грн; запропонований претендентом розмір орендної плати; 
додаткові зобов’язання щодо подальшої експлуатації об’єкта; конкурс-
ні пропозиції подаються в окремому запечатаному конверті.

Заяви приймаються за адресою: 65059, м. Одеса, вул. Люст-
дорфська дорога, 7.

Додаткову інформацію з питань проведення конкурсу можна отри-
мати у військовій частині 3014 Національної гвардії України (м. Одеса) 
за тел. (048) 765-74-91.

ІНФОРМАЦІЯ 
КЕВ м. Чернівці про підсумки конкурсу на право оренди 
нерухомого військового майна, що відбувся 24.04.2019

За результатами засідання конкурсної комісії переможцем кон-
курсу на право укладення договору оренди нерухомого військового 
майна – нежитлових приміщень другого поверху (№ 2-39, 2-40, 2-41) 
загальною площею 22,6 м2 в будівлі (літ. А) Гарнізонного будинку 
офіцерів (інв. № 4) військового містечка № 101, розташованого за 
адресою: м. Чернівці, пл. Театральна, 6, визнано фізичну особу – під-
приємця Гаврилюк Ганну Георгіївну.

Продовження на стор. 23
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Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним 
обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довго-
строкових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 при-
міщення.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного 
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріаль-
них активів станом на 01.01.2016: відновна – 23205,00 грн; залиш-
кова – 3638,00 грн.

Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини буді-
вель.

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-
ки: 2,2 тис. грн.

Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2019.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення 

№ 1-8 площею 18,0 м2 на 1-му поверсі двоповерхової будівлі 
гуртожитку № 2 (літ. В), що перебуває на балансі професійно-
технічного училища № 14 смт Вороновиця.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 23252, Він ницька обл., Він-
ницький р-н, смт Вороновиця, вул. Гагаріна, 1.

Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 
з метою продовження строку дії договору оренди.

Замовник робіт з оцінки – Регіо наль не відділення Фонду по Він-
ницькій області, (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки – ФОП Коваль В. І.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним облі-

ком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових 
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 приміщення.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного 
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріаль-
них активів станом на 18.12.2018: відновна – 31960,80 грн; залиш-
кова – 19176,66 грн.

Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини буді-
вель.

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-
ки: 2,1 тис. грн.

Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2019.
  5. Назва об’єкта оцінки: майданчик (літ. № 5) площею 

90,66 м2, що перебуває на балансі медичного реабілітаційного 
центру МВС України «Південий Буг».

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Він ницька обл., Хмільницький 
р-н, м. Хмільник, вул. Шевченка, 25.

Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 
з метою укладення договору оренди.

Замовник робіт з оцінки – Регіо наль не відділення Фонду по Він-
ницькій області, (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки – ФОП Акішов В. П.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним облі-

ком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових 
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 майданчик.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного 
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріаль-
них активів станом на 01.03.2019: відновна – 18000,00 грн; залиш-
кова – 15525,00 грн.

Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: споруди, зокрема, аналогічного 
функціонального призначення.

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-
ки: 2,1 тис. грн.

Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2019.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійсню-

ватися 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, зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2018 р. за № 198/31650 
(далі – Положення).

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на під-
ставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих 
відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав 
та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено 
провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами 
оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відпо-
відають 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). Про-
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 заповне-
ною 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); під-
твердних документів (заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Поло-
ження); інформація про претендента (додаток 5 до Положення).

Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяль-
ності, 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 пре-
тендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Поло-
ження формами.

Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календар-
них днів від дати підписання договору на проведення незалежної 
оцінки майна.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шля-
хом поштового відправлення на адресу: 21018, м. Він ниця, вул. Го-
голя, 10 або безпосередньо до приймальні регіо наль ного відділення 
до 17.00 23.05.2019 (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 до-
пускається.

Конкурс відбудеться 29.05.2019 о 10.00 у Регіо наль ному 
відділенні Фонду по Він ницькій області за адресою: 21018, 
м. Він ниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для довідок 67-26-08.

Дніпропетровська, ЗапоріЗька  
та кіровограДська області
ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіровоградській областях про оголошення 
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть 
залучені до проведення незалежної оцінки майна

 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого 
приміщення площею 3,0 м2.

Ба лан со ут римувач: ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбі-
нат».

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., 
м. Жовті Води, вул. Залізнична, 13.

Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 
розрахунку орендної плати.

Замовник – Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіровоградській областях.

Платник – ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК».
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-

ки – 2,4 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини бу-

дівель.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення 

площею 113,05 м2.
Ба лан со ут римувач: ДП «НВО «Павлоградський хімічний завод».
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., 

м. Павлоград, вул. Заводська, 53.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 

розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетровській, 

Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК».
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-

ки – 2,4 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини бу-

дівель.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина даху площею 37,26 м2.
Ба лан со ут римувач: Економічний коледж Дніпровського держав-

ного технічного університету.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., 

м. Кам’янське (Дніпродзержинськ), вул. Матросова, 70.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 

розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетровській, 

Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ТОВ «лайфселл».
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-

ки – 2,4 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: дах (частина даху).
 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого 

приміщення площею 14,6 м2 (у т. ч. 1,5 м2 – площа загально-
го користування).

Ба лан со ут римувач: ДВНЗ «Придніпровська державна академія 
будівництва та архітектури».

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Чернишев-
ського, 24а.

Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 
розрахунку орендної плати.

Замовник – Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіровоградській областях.

Платник – ФОП Скрипець О. М.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-

ки – 2,4 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини бу-

дівель.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщен-

ня площею 31,4 м2 (в т. ч. 4,9 м2 – площа загального корис-
тування).

Ба лан со ут римувач: Коледж радіоелектроніки.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Шмідта, 18.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 

розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетровській, 

Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ФОП Герасун Л. Л.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-

ки – 2,4 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини буді-

вель.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщен-

ня площею 25,0 м2 (в т. ч. 3,0 м2 – площа загального корис-
тування).

Ба лан со ут римувач: Дніпровський державний аграрно-
економічний університет.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Сергія Єф-
ремова, 25.

Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 
розрахунку орендної плати.

Замовник – Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіровоградській областях.

Платник – ФОП Микитюк О. Є.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-

ки – 2,4 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини бу-

дівель.
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення 

площею 160,8 м2.
Ба лан со ут римувач: Національний центр аерокосмічної освіти 

молоді ім. О. М. Макарова.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Полігонна, 21д.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 

розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетровській, 

Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ФОП Лаврентьєв Ю. О.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-

ки – 2,4 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини бу-

дівель.
 8. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого 

приміщення площею 3,0 м2.
Ба лан со ут римувач: ДП «ВО Південний машинобудівний завод 

ім. О. М. Макарова».
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Макарова, 27а.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 

розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетровській, 

Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ФОП Саранча В. В.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-

ки – 2,4 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини бу-

дівель.
 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення двох класів 

загальною площею 73,4 м2 на цокольному поверсі семиповер-
хової будівлі навчального корпусу № 4.

Ба лан со ут римувач: Цетральноукраїнський державний педаго-
гічний університет ім. В. Винниченка.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Кро-
пивницький, вул. Шевченка, 1.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар-
тості об’єкта з метою розрахунку розміру орендної плати.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2019.
Замовник – Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетровській, 

Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ПП «Кіровоградський центр підготовки водіїв».
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини бу-

дівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-

ки – 2,00 тис. грн.
  10. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення площею 

1,0 м2 на першому поверсі гуртожитку № 3.
Ба лан со ут римувач: Льотна академія Національного авіаційного 

університету.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Кро-

пивницький, вул. Добровольського, 4.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар-
тості об’єкта з метою розрахунку розміру орендної плати.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2019.
Замовник – Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетровській, 

Запорізький та Кіровоградській областях.
Платник – фізична особа-підприємець Тарадай Олександр Во-

лодимирович.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини бу-

дівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-

ки – 2,00 тис. грн.
  11. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення площею 

1,0 м2 на першому поверсі гуртожитку № 2.
Ба лан со ут римувач: Льотна академія Національного авіаційного 

університету.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Кро-

пивницький, вул. Добровольського, 10.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар-

тості об’єкта з метою розрахунку розміру орендної плати.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2019.
Замовник – Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетровській, 

Запорізький та Кіровоградській областях.
Платник – фізична особа-підприємець Тарадай Олександр Во-

лодимирович.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини бу-

дівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-

ки – 2,00 тис. грн.
 12. Назва об’єкта оцінки: комплекс нежитлових будівель та 

споруд, а саме: будівля головного корпусу (механічний цех, літ. 
Б,б,б′′) загальною площею 5 393 м2, будівля адміністративно-
побутового комбінату (літ. А, А’) загальною площею 812,4 м2, 
бокс збірний для автомобілів загальною площею 561,6 м2.

Ба лан со ут римувач: державне підприємство «Об’єднана компанія 
«Укрвуглереструктуризація».

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Олек-
сандрія, проїзд Поліграфістів, 10а.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар-
тості об’єкта з метою розрахунку розміру орендної плати.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2019.
Замовник – Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетровській, 

Запорізький та Кіровоградській областях.
Платник – ТОВ «Олександрійська ливарна компанія».
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: комплекси нежитлових буді-

вель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-

ки – 5,00 тис. грн.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіо наль ного від-

ділення конкурсну документацію, а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; конкурс-

ну пропозицію; документи щодо практичного досвіду виконання 
робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду за 
встановленою формою; інформацію про претендента за встанов-
леною формою.

Копії документів, які подаються до регіо наль ного відділення, ма-
ють бути завірені підписом керівника СОД.

Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення 
про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого 
наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Мініс тер-
стві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, зі змінами, внесе-
ними наказом Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованим в Мініс-
тер стві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному 
конверті і має містити пропозиції щодо вартості надання послуг, 
калькуляції витрат, пов’язаних з наданням послуг, та терміну на-
дання послуг в календарних днях.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з 
описом документів, що в ньому містяться, та відміткою на конверті 
«На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» до відділу до-
кументального забезпечення та контролю за адресою: 49000, м. Дні-
про, вул. Центральна, 6, кімн. 10 до 24 травня 2019 р. (включно).

Конкурс відбудеться 30.05.2019 об 11.00 у регіо наль ному 
відділенні за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6, 
к. 37.

Місце зна хо дження конкурсної комісії та робочої групи: 49000, 
м. Дніпро, вул. Центральна, 6, телефон для довідок (056) 744-11-51.

Електрон на адреса замовника конкурсу: dnipro@spfu.gov.ua.

Донецька область
ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по Донецькій області 
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної 
оцінки індивідуально визначеного майна – об’єктів оренди

 1. Най ме ну вання об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані примі-
щення загальною площею 128,2 м2 першого поверху з ґанком 
адміністративної будівлі, що перебуває на балансі Державного 
підприємства «Шахтоуправління «Південнодонбаське № 1», код за 
ЄДРПОУ 34032208.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Вугледар, 
вул. Шахтарська, б. 16а.

Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди 
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження до-
говору оренди.

Замовник послуг з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду по До-
нецькій області, телефон/телефакс: (057) 700-03-14, електрон на 
адреса: donetsk@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: Благодійна організація «Центр соціальної 
реабілітації та адаптації інвалідів дитинства і сиріт «АССОЛЬ».

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,95 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 

приміщень, частин будівель.
 2. Най ме ну вання об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані примі-

щення загальною площею 150,2 м2 другого поверху та частина 
нежитлового вбудованого приміщення фойє площею 7,5 м2 
першого поверху учбового корпусу № 3, що перебувають на ба-
лансі ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», код 
за ЄДРПОУ 02070812.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Донецька область, м. Маріу-
поль, вул. Італійська, б. 115.

Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою 
укладення договору оренди.

Замовник послуг з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду по До-
нецькій області, телефон/телефакс: (057) 700-03-14, електрон на 
адреса: donetsk@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: ФОП Патяка О. А.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,95 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 

приміщень, частин будівель.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою По-

ложенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, за-
твердженим наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу 
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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 ді-
ють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих 
відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та 
професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено про-
вадження 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, передбаче-
них п. 12 розділу ІІ Положення.

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурс-
ну документацію на об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка 
складається з:

конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, щодо 
вартості надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з 
наданням таких послуг, а також строку їх виконання у календарних 
днях (не більше ніж 5 календарних днів). У своїх конкурсних пропо-
зиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість 
надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачують-
ся 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 до-
кументів.

До підтвердних документів, поданих на конкурс, нале-
жать:

заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяль-
ності за встановленою формою (згідно з додатком 4 до Положення); 
письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спе-
ціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною 
таємницею, і залучається претендентом (за потреби); інформація 
про претендента (згідно з додатком 5 до Положення).

Місце зна хо дження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, 
м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (4-й поверх). Телефон для 
довідок (057) 700-03-27.

Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опу-
блікування цієї інформації об 11.00 в Регіо наль ному відділен-
ні Фонду по Донецькій області за адресою: 61057, м. Харків, 
майдан Театральний, буд. 1 (3-й поверх).

Конкурсна документація подається до відділу інформаційного 
організаційно-документального забезпечення Регіо наль ного від-
ділення 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 ді-
яльності, та най ме ну вання юридичної особи або прізвище, ім’я, по 
батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну до-
кументацію.

Житомирська область
ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по Житомирській області 
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної 
оцінки майна

 Най ме ну вання об’єкта оцінки № 1: частина нежитлового 
приміщення площею 5,0 м2 на 1-му поверсі гуртожитку № 4 
(літ. А-IX), що перебуває на балансі Житомирського національного 
агроекологічного університету.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Фещенко-
Чопівського, 29.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар-
тості для розрахунку орендної плати з метою продовження дії до-
говору оренди.

Дата оцінки: 30.04.2019.
Замовник оцінки – Регіо наль не відділення Фонду по Житомир-

ській області; платник робіт з оцінки – ФОП Шуляр О. В.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання пере-

можця – 1800,00 грн.
Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Най ме ну вання об’єкта оцінки № 2: частина нежитлового при-

міщення умивальника площею 5,0 м2 1-го поверху гуртожитку 
№ 3 (літ. А), що перебуває на балансі Житомирського національного 
агроекологічного університету.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Пушкінська, 59.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар-

тості для розрахунку орендної плати з метою продовження дії до-
говору оренди.

Дата оцінки: 30.04.2019.
Замовник оцінки – Регіо наль не відділення Фонду по Житомир-

ській області; платник робіт з оцінки – ФОП Шуляр О. В.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання пере-

можця – 1800,00 грн.
Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Най ме ну вання об’єкта оцінки № 3: частина нежитлового при-

міщення пральні площею 5,0 м2 1-го поверху гуртожитку № 2 
(літ. А), що перебуває на балансі Житомирського національного 
агроекологічного університету.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. І. Франка, 6.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар-

тості для розрахунку орендної плати з метою продовження дії до-
говору оренди.

Дата оцінки: 30.04.2019.
Замовник оцінки – Регіо наль не відділення Фонду по Житомир-

ській області; платник робіт з оцінки – ФОП Шуляр О. В.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання пере-

можця – 1800,00 грн.
Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Най ме ну вання об’єкта оцінки № 4: частина нежитлового 

приміщення умивальника площею 5,0 м2 на 2-му поверсі гур-
тожитку № 1, що перебуває на балансі Житомирського національ-
ного агроекологічного університету.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Фещенка-
Чопівського, 33.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар-
тості для розрахунку орендної плати з метою продовження дії до-
говору оренди.

Дата оцінки: 30.04.2019.
Замовник оцінки – Регіо наль не відділення Фонду по Житомир-

ській області; платник робіт з оцінки – ФОП Клімчук Т. В.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання пере-

можця – 1800,00 грн.
Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Най ме ну вання об’єкта оцінки № 5: нежитлові приміщення 

майстерні (літ. Г) площею 161,3 м2, що перебуває на балансі 
Житомирського професійного політехнічного ліцею.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Перемо-
ги, 71.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар-
тості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору 
оренди.

Дата оцінки: 30.04.2019.
Замовник оцінки – Регіо наль не відділення Фондду по Житомир-

ській області; платник робіт з оцінки – ТОВ «С.І.Б СЕРВІС».

Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання пере-
можця – 1800,00 грн.

Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Най ме ну вання об’єкта оцінки № 6: нежитлове приміщення в 

адміністративній будівлі площею 15,7 м2, що перебуває на ба-
лансі Головного управління статистики у Житомирській області.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. М. Сцібор-
ського, 6а.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар-
тості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору 
оренди.

Дата оцінки: 30.04.2019.
Замовник оцінки – Регіо наль не відділення Фонду по Житомир-

ській області; платник робіт з оцінки – ФОП Дмитренко О. А.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання пере-

можця – 1800,00 грн.
Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Най ме ну вання об’єкта оцінки № 7: нежитлові приміщення 

площею 18,0 м2 на 1-му поверсі будівлі гуртожитку № 1 (літ. 
Б-IV), що перебуває на балансі Головинського вищого професійного 
училища нерудних технологій.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Черняхів-
ський р-н, смт Головине, вул. Жовтнева, 19.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар-
тості для розрахунку орендної плати з метою продовження дії до-
говору оренди.

Дата оцінки: 30.04.2019.
Замовник оцінки – Регіо наль не відділення Фонду по Житомир-

ській області; платник робіт з оцінки – ФОП Гераймович Ю. М.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання пере-

можця – 2000,00 грн.
Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Най ме ну вання об’єкта оцінки № 8: нежитлові приміщення 

площею 67,9 м2 у будівлі (літ. А-2), що перебувають на балансі 
Державної установи «Житомирський обласний лабораторний центр 
Міністерства охорони здоров’я України».

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Житомирська обл., смт Ру-
жин, вул. О. Бурди, 53.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар-
тості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору 
оренди.

Дата оцінки: 30.04.2019.
Замовник оцінки – Регіо наль не відділення Фонду по Житомир-

ській області; платник робіт з оцінки – ФОП Кучерук Н. І.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання пере-

можця – 2200,00 грн.
Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Най ме ну вання об’єкта оцінки № 9: нежитлове приміщення 

площею 22,7 м2 на 1-му поверсі адміністративного приміщен-
ня (літ. А), що перебуває на балансі Державної фіскальної служби 
України та в оперативному управлінні Головного управління ДФС у 
Житомирській області.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Овруч, 
вул. Героїв Майдану, 1/20.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар-
тості для розрахунку орендної плати з метою продовження дії до-
говору оренди.

Дата оцінки: 30.04.2019.
Замовник оцінки – Регіо наль не відділення Фонду по Житомир-

ській області; платник робіт з оцінки – ФОП Савицький В. В.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання пере-

можця – 2200,00 грн.
Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Най ме ну вання об’єкта оцінки № 10: нежитлова будівля пло-

щею 153,0 м2, що перебуває на балансі Відділу культури і туриз-
му Житомирської районної державної адміністрації Житомирської 
області.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Житомир-
ський р-н, с. Сінгури, вул. Румянцева, 1а.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар-
тості для розрахунку орендної плати з метою продовження дії до-
говору оренди.

Дата оцінки: 30.04.2019.
Замовник оцінки – Регіо наль не відділення Фонду по Житомир-

ській області; платник робіт з оцінки – Початковий спеціалізований 
мистецький навчальний заклад Сінгурівська музична школа.

Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання пере-
можця – 2000,00 грн.

Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – окрема будівля, зокрема, 
порівняльної площі та за функціональним призначенням.

 Най ме ну вання об’єкта оцінки № 11: нежитлові приміщення 
площею 40,8 м2 будівлі санчастини (літ. М-2), що перебувають 
на балансі Державної установи «Бердичівська виправна колонія 
(№ 70) Міністерства юстиції України».

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Берди-
чів, вул. Низгірецька, 1.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар-
тості для розрахунку орендної плати з метою продовження дії до-
говору оренди.

Дата оцінки: 30.04.2019.
Замовник оцінки – Регіо наль не відділення Фонду по Житомир-

ській області; платник робіт з оцінки – ФОП Голоднюк В. П.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання пере-

можця – 2200,00 грн.
Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Най ме ну вання об’єкта оцінки № 12: нежитлові приміщен-

ня площею 535,6 м2 на 1-му та 2-му поверхах адмінбудинку 
(літ. А), що перебуває на балансі Малинської районної державної 
адміністрації Житомирської області.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Малин, 
пл. Соборна, 6а.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар-
тості для розрахунку орендної плати з метою продовження дії до-
говору оренди.

Дата оцінки: 30.04.2019.
Замовник оцінки – Регіо наль не відділення Фонду по Житомир-

ській області; платник робіт з оцінки – Виконавчий комітет Малин-
ської міської ради Житомирської області.

Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання пере-
можця – 2200,00 грн.

Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Най ме ну вання об’єкта оцінки № 13: частина нежитлового 

приміщення площею 3,0 м2 на технічному поверсі адміністра-
тивної будівлі, що перебуває на балансі Малинської районної дер-
жавної адміністрації Житомирської області.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Малин, 
пл. Соборна, 6а.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар-
тості для розрахунку орендної плати з метою продовження дії до-
говору оренди.

Дата оцінки: 30.04.2019.
Замовник оцінки – Регіо наль не відділення Фонду по Житомир-

ській області; платник робіт з оцінки – ТОВ «ЛЮКС.НЕТ».
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання пере-

можця – 2200,00 грн.
Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Най ме ну вання об’єкта оцінки № 14: нежитлові приміщен-

ня площею 14,2 м2 на 2-му поверсі адміністративної будівлі, 

що перебуває на балансі Малинської районної державної адміні-
страції Житомирської області.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Малин, 
пл. Соборна, 6а.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар-
тості для розрахунку орендної плати з метою продовження дії до-
говору оренди.

Дата оцінки: 30.04.2019.
Замовник оцінки – Регіо наль не відділення Фонду по Житомир-

ській області; платник робіт з оцінки – Комунальна установа «Малин-
ський районний трудовий архів» Малинської районної ради.

Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання пере-
можця – 2200,00 грн.

Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійсню-

ватися 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). Про-
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 запо-
вненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності 
та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки 
майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання 
звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділян-
ки); підтвердних документів.

До підтвердних документів, поданих на конкурс, нале-
жать:

заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяль-
ності; інформація про претендента.

Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяль-
ності, 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 встанов-
леними в додатках 3 – 5 до Положення формами.

Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календар-
них днів.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з 
описом документів шляхом поштового відправлення на адресу: 
м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20 або до приймальні Регіо наль ного 
відділення Фонду по Житомирській області (каб. 401) за чотири ро-
бочих 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 най ме ну вання 
об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає 
конкурсну документацію.

Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня 
опублі кування цієї інформації об 11.00 у Регіо наль ному відді-
ленні Фонду по Житомирській області за адресою: м. Жито-
мир, вул. С. Ріхте ра, 20 (контактний номер телефону (0412)  
42-04-18).

івано-Франківська область
ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по Івано-Франківській 
області про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення 
незалежної оцінки об’єктів оренди

 1. Частина приміщення роздягальні загальною площею 
7,37 м2 у фойє на першому поверсі головного учбового кор-
пусу, що обліковується на балансі державного вищого навчально-
го закладу «Калуський політехнічний коледж», за адресою: Івано-
Франківська обл., м. Калуш, вул. Б. Хмельницького, 2.

Запланована дата оцінки: 30.04.2019.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вар-

тості об’єкта оренди для продовження договору оренди.
Замовник оцінки – Регіо наль не відділення Фонду по Івано-

Франківській області.
Платник оцінки – ФОП Воліцька Марія Григорівна.
 2. Нежитлові приміщення загальною площею 135,8 м2: 

№ 32 – 6,6 м2, № 33 – 14,8 м2, № 34 – 91,6 м2, № 35 – 7,4 м2, 
№ 36 – 7,3 м2, № 37 – 2,3 м2, № 38 – 2,4 м2, № 38а – 1,8 м2, 
№ 38б – 1,6 м2 на першому поверсі будівлі (недіючого) навчаль-
ного корпусу, що обліковується на балансі Богородчанського про-
фесійного будівельного ліцею, за адресою: Івано-Франківська обл., 
Богородчанський р-н, смт Богородчани, вул. Шевченка, 59.

Запланована дата оцінки: 30.04.2019.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вар-

тості об’єкта оренди для продовження договору оренди.
Замовник оцінки – Регіо наль не відділення Фонду по Івано-

Франківській області.
Платник оцінки – колективне підприємство «Укрпродсервіс-1».
 3. Частина нежитлового приміщення загальною площею 

64,9 м2, а саме: прим. № 53а – 2,6 м2, прим. № 55а – 10,4 м2, 
прим. № 56а – 51,9 м2 першого поверху гуртожитку № 6, що об-
ліковується на балансі Івано-Франківського національного техніч-
ного університету нафти і газу, за адресою: м. Івано-Франківськ, 
вул. Тичини, 8.

Запланована дата оцінки: 30.04.2019.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вар-

тості об’єкта оренди для укладення договору оренди.
Замовник оцінки – Регіо наль не відділення Фонду по Івано-

Франківській області.
Платник оцінки – Гайдей Мар’ян Ігорович.
 4. Частина нежитлового приміщення загальною площею 

14,0 м2 у будівлях гуртожитків, а саме: частина прим. № 9 – 
2,0 м2 першого поверху гуртожитку № 2 (м. Івано-Франківськ, 
вул. Військових Ветеранів, 8а); частина прим. № 20 – 2,0 м2 пер-
шого поверху гуртожитку № 3 (м. Івано-Франківськ, вул. Північ-
ний Бульвар, 7); частина прим. № 54 – 3,0 м2 першого поверху 
гуртожитку № 5 (м. Івано-Франківськ, вул. Північний Бульвар, 11); 
частина прим. № 1 – 3,0 м2 першого поверху гуртожитку № 6 
(м. Івано-Франківськ, вул. Тичини, 8); частина прим. № 29 – 4,0 м2 
першого поверху гуртожитку № 7 (м. Івано-Франківськ, вул. Набе-
режна імені Василя Стефаника, 30), що обліковується на балансі Івано-
Франківського національного технічного університету нафти і газу.

Запланована дата оцінки: 30.04.2019.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вар-

тості об’єкта оренди для укладення договору оренди.
Замовник оцінки – Регіо наль не відділення Фонду по Івано-

Франківській області.
Платник оцінки – ФОП Каламбет Віра Миколаївна.
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 5. Приміщення загальною площею 76,05 м2 (у т. ч. примі-
щення № 7, 9, 10 згідно з техпаспортом) на першому поверсі 
адміністративної будівлі, що обліковується на балансі Івано-
Франківської філії ДП Український державний науково-дослідний 
інститут проектування міст імені Ю. М. Білоконя «Діпромісто», за 
адресою: м. Івано-Франківськ, вул. І. Франка, 4.

Запланована дата оцінки: 30.04.2019.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вар-

тості об’єкта оренди для укладення договору оренди.
Замовник оцінки – Регіо наль не відділення Фонду по Івано-

Франківській області.
Платник оцінки – ТОВ «МКБ Станіслав».
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті 

і складається із:
1) конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій 

зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях). Про-
позиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням 
усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом; 2) докумен-
тів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із за-
повненою 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 підпи-
сання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної 
ділянки) (додаток 3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів 
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 
№ 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 
за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47); 3) під-
твердних документів.

На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціноч-
ної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого 
буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, 
та най ме ну вання юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фі-
зичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.

Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде роз-
глядатись конкурсною комісією під час обрання переможця: для 
частини приміщень роздягальні загальною площею 7,37 м2 у фойє 
на першому поверсі головного учбового корпусу за адресою: Івано-
Франківська обл., м. Калуш, вул. Б. Хмельницького, 2, не повинна 
перевищувати 3,5 тис. грн; для нежитлових приміщень загальною 
площею 135,8 м2 на першому поверсі будівлі (недіючого) навчаль-
ного корпусу за адресою: Івано-Франківська обл., Богородчанський 
р-н, смт Богородчани, вул. Шевченка, 59, не повинна перевищувати 
4,0 тис. грн; для частини нежитлового приміщення загальною пло-
щею 64,9 м2 першого поверху гуртожитку № 6 за адресою: м. Івано-
Франківськ, вул. Тичини, 8; частини нежитлового приміщення загаль-
ною площею 14,0 м2 в будівлях гуртожитків: № 2 (м. Івано-Франківськ, 
вул. Військових Ветеранів, 8а); № 3 (м. Івано-Франківськ, вул. Північ-
ний Бульвар, 7); № 5 (м. Івано-Франківськ, вул. Північний Бульвар, 11); 
№ 6 (м. Івано-Франківськ, вул. Тичини, 8); № 7 (м. Івано-Франківськ, 
вул. Набережна імені Василя Стефаника, 30) та приміщення загаль-
ною площею 76,05 м2 за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. І. Франка, 
4, не повинна перевищувати 4,2 тис. грн.

Строк надання послуг з оцінки об’єктів не повинен перевищувати 
5 календарних днів.

Інформація про подібні до об’єкта оцінки об’єкти наведена в 
додатку 2 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної 
діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 
і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за 
№ 60/28190 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47) (далі – 
Положення).

Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд 
конкурсної комісії:

заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяль-
ності 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 таєм-
ницею, і залучається претендентом (за потреби); інформація про 
претендента (додаток 5 до Положення); копії кваліфікаційних до-
кументів оцінювача з експертної грошової оцінки земельних діля-
нок, у тому числі посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювача 
з експертної грошової оцінки земельних ділянок (подаються у разі 
проведення конкурсу з метою виконання робіт з експертної грошо-
вої оцінки земельних ділянок).

Копії документів, що подаються до регіо наль ного відділення, по-
винні бути завірені належним чином.

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: до участі в конкурсі 
з метою надання послуг з оцінки майна можуть бути допущені пре-
тенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної ді-
яльності, 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 напря-
мів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників 
конкурсу, передбачених пунктом 12 розділу ІІ Положення.

У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет до-
кументів або подана ним конкурсна документація є неповною, комісія 
на засіданні приймає рішення щодо недопущення його до участі в 
конкурсі. Претендент має право відкликати свою заяву до дати про-
ведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.

Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії Регіо наль-
ного відділення Фонду по Івано-Франківській області за чотири ро-
бочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

Конкурс відбудеться через 14 календарних днів з дня опу-
блікування цієї інформації о 10.00 у кабінеті 315 в приміщенні 
Регіо наль ного відділення Фонду по Івано-Франківській області 
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, теле-
фон для довідок 55-31-39.

Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група 
перебувають за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, 
телефон для довідок 55-31-39.

київська область

ІНФОРМАЦІЯ  
Регіо наль ного 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. Окреме майно – нежитлове приміщення медпрофілак-
торію загальною площею 177,7 м2 за адресою: Київська обл., 
м. Васильків, вул. Володимирська, 22, яке під час приватизації не 
увійшло до статутного капіталу ПАТ «Васильківхлібопродукт» (код 
за ЄДРПОУ 00951741).

Орієнтовна дата оцінки – 31.05.2019.
Замовник – Регіо наль не відділення Фонду по Київській області.
Платник – Регіо наль не відділення Фонду по Київській області.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вар-

тості для подальшої приватизації шляхом продажу на електрон ному 
аукціоні.

Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, 
частини будівель, зокрема, порівняної площі.

Очікувана найбільша ціна: 2800 грн.
 2. Окреме майно – нежитлове приміщення їдальні за-

гальною площею 318,1 м2 за адресою: Київська обл., м. Василь-
ків, вул. Володимирська, 22, яке під час приватизації не увійшло до 
статутного капіталу ПАТ «Васильківхлібопродукт» (код за ЄДРПОУ 
00951741).

Орієнтовна дата оцінки – 31.05.2019.

Замовник – Регіо наль не відділення Фонду по Київській області.
Платник – Регіо наль не відділення Фонду по Київській області.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вар-

тості для подальшої приватизації шляхом продажу на електрон ному 
аукціоні.

Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, 
частини будівель, зокрема, порівняної площі.

Очікувана найбільша ціна: 2800 грн.
 3. Об’єкт незавершеного будівництва – 18-квартирний 

житловий будинок з прибудованим магазином «Кулінарія» за 
адресою: Київська обл., Фастівський р-н, смт Кожанка, вул. Дружби, 
3, який під час приватизації не увійшов до статутного капіталу ВАТ «Ко-
жанський цукровий завод» (код за ЄДРПОУ 00372471; припинено).

Орієнтовна дата оцінки – 31.05.2019.
Замовник – Регіо наль не відділення Фонду по Київській області.
Платник – Регіо наль не відділення Фонду по Київській області.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вар-

тості для подальшої приватизації шляхом продажу на електрон ному 
аукціоні.

Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: об’єкти неза-
вершеного будівництва.

Очікувана найбільша ціна: 7200 грн.
 4. Об’єкт незавершеного будівництва – одноквартирний 

житловий будинок за адресою: Київська обл., Сквирський р-н, 
с. Тхорівка, вул 8 Березна, 36, який під час приватизації не увійшов 
до статутного капіталу ВАТ «Тхорівський» (правонаступник ТДВ 
«Тхорівське»).

Орієнтовна дата оцінки – 31.05.2019.
Замовник – Регіо наль не відділення Фонду по Київській області.
Платник – Регіо наль не відділення Фонду по Київській області.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вар-

тості для подальшої приватизації шляхом викупу.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: об’єкти неза-

вершеного будівництва.
Очікувана найбільша ціна: 7200 грн.
Учасникам конкурсу потрібно подати до Регіо наль ного відді-

лення 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, за-
реєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 № 60/28190, 
в редакції, затвердженій наказом Фонду від 16.01.2018 за № 47, 
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 20.02.2018 за 
№ 198/31650 (далі – Положення), складається з:

підтвердних документів; конкурсних пропозицій щодо ціни вико-
нання 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; документи щодо практичного 
досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією 
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до ви-
конання 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 діяль-

ності за встановленою формою (додаток 4 до Положення); пись-
мова 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 кваліфіка-
ційні 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 окре-
мо 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 пер-
соналом та проходження державної служби Регіо наль ного відді-
лення 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 06.06.2019 о 10.00 у Регіо наль ному 
відділенні Фонду по Київській області за адресою: м. Київ, 
просп. Голосіївський, 50, кімн. 606, телефон для довідок 
200-25-29.

луганська область
ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного 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: частина нежитлового вбудовано-
го приміщення будівлі музичної школи (інв. № 7232, реєстр. 
№ 32320594.4.СВЖЦОН090) площею 77,8 м2, що перебуває 
на балансі ДП «Первомайськвугілля».

Місце зна хо дження об’єкта: 93292, Луганська обл., Попаснян-
ський р-н, м. Гірське, вул. Центральна, 1.

Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для 
продовження договору оренди.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
31.03.2019.

Замовник: Регіо наль не відділення Фонду по Луганській області.
Телефон та електрон на адреса замовника: (06452) 4-23-48, 

lugansk@spfu.gov.ua.
Платник: ФОП Нітко С. В.
Строк виконання роботи – не більше 5 календарних днів.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-

ки – 2300 грн.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки відповідно до додатка 

2 до Положення є: адміністративна, торговельно-адміністративна, 
торговельна нерухомість.

 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення 
одноповерхової будівлі колишньої їдальні (інв. № 101310001) 
площею 190,3 м2, що перебуває на балансі Державного навчально-
го закладу «Сєвєродонецький професійний будівельний ліцей».

Місце зна хо дження об’єкта: 93400, Луганська обл., м. Сєверодо-
нецьк, вул. Маяковського, 12.

Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для 
продовження договору оренди.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
28.02.2019.

Замовник: Регіо наль не відділення Фонду по Луганській області.
Телефон та електрон на адреса замовника: (06452) 4-23-48, 

lugansk@spfu.gov.ua.
Платник: ФОП Кононов П. О.
Строк виконання роботи – не більше 5 календарних днів.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-

ки – 2300 грн.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки відповідно до додатка 2 до 

Положення є: виробничо-складська або складська нерухомість.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення 

(кімната 213) площею 17,8 м2 на другому поверсі нежитлової 
п’яти поверхової будівлі № 2 (інв. № 10310004), що перебуває 
на балансі Лисичанського державного гірничо-індустріального ко-
леджу.

Місце зна хо дження об’єкта: 93120, Луганська обл., м. Лиси-
чанськ, вул. ім. В. Сосюри, 275. 

Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для 
продовження договору оренди.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2018
Замовник: Регіо наль не відділення Фонду по Луганській області.
Телефон та електрон на адреса замовника: (06452) 4-23-48, 

lugansk@spfu.gov.ua.
Платник: ФОП Куманікін А. А.
Строк виконання роботи – не більше 5 календарних днів.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-

ки – 1900 грн.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки відповідно до додатка 2 

до Положення є: адміністративна нерухомість.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюва-

тися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оці-
ночної 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 під-
ставі 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 регіо наль ного від-

ділення конкурсну документацію, оформлену відповідно до п. 5 
Розділу 2 Положення, а саме:

1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встанов-
леною формою (додаток 4 до Положення), інформація про претен-
дента (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 ви-
конання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна 
(додаток 3 до Положення); 3) конкурсна пропозиція претендента по-
дається 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 та строку виконання робіт.

Копії документів, які подаються до регіо наль ного відділення, ма-
ють бути завірені належним чином.

Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї 
інформації о 10.00 в Регіо наль ному відділенні Фонду по Лу-
ганській області за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєве-
родонецьк, бульвар Дружби Народів, 32а.

Конкурсну документацію слід подавати до сектору інформати-
ки, організаційно-документального забезпечення та роботи зі ЗМІ 
Регіо наль ного 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.

львівська область
ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по Львівській області 
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної 
оцінки об’єктів оренди державної власності

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною 
площею 10,7 м2 на другому поверсі будівлі.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Пасічна, 87.
Ба лан со ут римувач: Львівський техніко-економічний коледж НУ 

«Львівська політехніка».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 

розрахунку розміру орендної плати з метою продовження догово-
ру оренди.

Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди 
державного майна).

Електрон на адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) 

будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки при-
будинкової території.

Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Пасічна, 87.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2019 

(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ПрАТ «Фарлеп-Інвест».
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення 

№ ХІІІ загальною площею 4,0 м2 на першому поверсі гурто-
житку.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Під Голоском, 23.
Ба лан со ут римувач: Українська академія друкарства.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 

розрахунку розміру орендної плати з метою продовження догово-
ру оренди.

Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди 
державного майна).

Електрон на адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) 

будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки при-
будинкової території.

Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Під Голо-
ском, 23.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2019 
(орієнтовно).

Платник робіт з оцінки – ФОП Бойко Христина Романівна.
Відповідно до листа Фонду від 15.06.2016 № 10-36-11307 та 

доповнення до нього (лист Фонду від 14.02.2019 № 10-59-2927) 
рекомендована максимальна ціна надання послуг з оцінки май-
на, що склалася у ІI півріччі 2018 року та буде розглядатися кон-
курсною комісією під час обрання переможця: для об’єктів № 1 та 
№ 2 – 2400,00 грн.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійсню-
ватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів 
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 
№ 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 
за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47) (далі – 
Положення).

Замовник робіт з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду по Львів-
ській області (79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).

Подібними об’єктами до об’єктів оцінки відповідно до додатка 2 до 
Положення є: для об’єктів № 1 та № 2– приміщення, частини будівель 
(адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухо-
мість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо).

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на 
підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими 
передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцін-
ки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та 
спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей 
(нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, 
та майнових прав на них».

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) 
викладені у розділі ІІ Положення.

Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформ-
лення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, 
та додатках до нього.
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Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяль-
ності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть 
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про 
оцінку майна (згідно з інформацією про подібні до об’єкта оцінки 
об’єкти, ознаки подібності якого наведено в додатку 2 до Поло-
ження), інформація про претендента подаються за встановленими 
в додатках 2 – 5 до Положення формами.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному 
конверті шляхом поштового відправлення або до відділу докумен-
тального забезпечення та роботи з ДСК за адресою: м. Львів, вул. Сі-
чових Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, 
і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції 
витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання 
робіт (у календарних днях) по кожному об’єкту оцінки окремо. На 
конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності».

Конкурс відбудеться в Регіо наль ному відділенні Фонду по 
Львівській області о 12.00 через 14 днів з дня опублікування цієї 
інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3.

Документи приймаються Регіо наль ним відділенням Фонду по 
Львівській області не пізніше ніж за чотири робочих дні до дати 
проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032) 255-41-71, 
261-62-04.

ІНФОРМАЦІЯ  
Регіо наль ного відділення Фонду по Львівській області 
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені для проведення незалежної 
оцінки майна

 Назва об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – 
градирня.

Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: відсутній.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Львівська обл., Дрогобицький 

р-н, с. Довге, вул. Л. Українки, 39.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості з метою 

повернення у державну власність за рішенням суду.
Телефон замовника конкурсу (032) 255-38-55 (відділ малої при-

ватизації).
Електрон на адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємни-

цю: ні.
Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2019.
Платник робіт з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду по Львів-

ській області.
Відповідно до листа Фонду від 15.06.2016 № 10-36-11307 та 

доповнення до нього (лист Фонду від 14.02.2019 № 10-59-2927) 
рекомендована максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, 
що склалася у IІ півріччі 2018 року та буде розглядатися конкурсною 
комісією під час обрання переможця, – 2500,00 грн.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійсню-
ватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів 
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 
№ 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 
за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47) (далі – 
Положення).

Замовник робіт з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду по Львів-
ській області (79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).

Подібними об’єктами до об’єктів оцінки відповідно до додатка 2 
до Положення – об’єкти незавершеного будівництва.

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на 
підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими 
передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцін-
ки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та 
спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей 
(нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, 
та майнових прав на них».

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) 
викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, 
порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, 
зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.

Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяль-
ності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть 
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про 
оцінку майна (згідно з інформацією про подібні до об’єкта оцінки 
об’єкти, ознаки подібності якого наведено в додатку 2 до Поло-
ження), інформація про претендента подаються за встановленими 
в додатках 2 – 5 до Положення формами.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному 
конверті шляхом поштового відправлення або до відділу докумен-
тального забезпечення та роботи з ДСК за адресою: м. Львів, вул. Сі-
чових Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, 
і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції 
витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання 
робіт (у календарних днях) по кожному об’єкту оцінки окремо. На 
конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності».

Конкурс відбудеться в Регіо наль ному відділенні Фонду по 
Львівській області о 12.00 через 14 днів з дня опублікування цієї 
інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3.

Документи приймаються Регіо наль ним відділенням Фонду по 
Львівській області не пізніше ніж за чотири робочих дні до дати 
проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032) 255-41-71, 
255-38-55.

тернопільська область

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по Тернопільській області 
про повторне оголошення конкурсу з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності, які будуть залучені для проведення 
незалежної оцінки об’єкта
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Визначення вартості об’єкта з метою укладення договору оренди 

1 Частина приміщень будівлі «Дільниці прес-
матеріалу» виробничої бази монастиря 
Бернардинів площею 70,4 м2 за адресою: 
вул. Незалежності, 8, м. Збараж, Тернопіль-
ська обл., що перебуває на балансі Націо-
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Замовник робіт з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду по Тер-
нопільській області.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійсню-
ватися 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, зареєстро-
ваного 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, інформа-
ція про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 
до Положення формами.

До підтвердних документів, поданих на конкурс, нале-
жать:

заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяль-
ності 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 таєм-
ницею, і залучається претендентом (за потреби); інформація про 
претендента (додаток 5 до Положення).

Для зарахування балів згідно з Положенням будуть врахову-
ватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оціню-
вачів, що мають загальний стаж професійної діяльності не менше 
3 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухо-
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 по-
дібного майна, що підтверджується відповідними документами: 
копією договору (копіями договорів) про надання послуг з оцінки 
разом з копією акта приймання-передавання робіт з оцінки, копі-
єю висновку про вартість об’єкта оцінки, оригіналом або копією 
рецензії, складеної рецензентом, що працює в органі привати-
зації, 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’єкта, – 
2100,00 грн. У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен 
обов’язково зазначати загальну вартість робіт з оцінки з урахуван-
ням усіх податків, що сплачуються претендентом згідно із законо-
давством.

Строк виконання робіт з оцінки об’єкта не повинен перевищува-
ти 5 календарних днів.

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є нерухоме майно – окре-
мі будівлі, приміщення, частини будівель виробничої, виробничо-
складської та складської нерухомості.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або 
її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не до-
пускається.

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 кон-
курс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» та дату конкурсу.

Конкурс відбудеться у Регіо наль ному відділенні Фонду по 
Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцо-
рова, 11 (2-й поверх, зал засідань) о 10.00 через 14 днів піс-
ля дати опублікування цієї інформації. Телефон для довідок 
(0352) 25-04-87.

Документи на участь в конкурсі подаються до Регіо наль ного 
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).

Місце зна хо дження конкурсної комісії та робочої групи: Регіо наль-
не відділення Фонду по Тернопільській області за адресою: м. Тер-
нопіль, вул. Танцорова, 11. Телефон для довідок (0352) 25-04-87. 
Електрон на адреса замовника конкурсу: ternopil@spfu.gov.ua.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по Тернопільській області 
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені для проведення незалежної 
оцінки об’єктів

№ 
з/п

Назва об’єкта оцінки,  
його місце зна хо дження  

та най ме ну вання ба лан со ут римувача

Да
та

 
оц

ін
ки

Ви
д 

ва
рт

ос
ті Залишко-

ва вартість 
об’єкта, грн

Платник ро-
біт з оцінки

Визначення вартості об’єкта з метою укладення договору оренди 

1 Частина нежитлових приміщень першого по-
верху будівлі студентського гуртожитку № 5 
загальною площею 170,2 м2, в тому числі пло-
ща спільного користування – 4,15 м2 (позиції: 
зал (4-1) – 149,1 м2; душова (4-15) – 5,1 м2; 
роздягальня (4-14) – 7,7 м2; коридор (4-10) – 
6,2 м2; коридор (4-11) – 2,1 м2) за адресою: 
вул. Львівська, 9, м. Тернопіль, що перебува-
ють на Тернопільського національного еконо-
мічного університету

30
.0

4.
19

Ри
нк

ов
а 

ва
рт

іс
ть

41601,65 Обласна 
дитячо-
юнацька 
спортивна 
школа

2 «Танцювальний майданчик» загальною площею 
108,1 м2 за адресою: вул. В. Чорновола, 1б, 
м. Кременець, Тернопільська обл., що перебу-
ває на балансі Кременецько-Почаївського дер-
жавного історико-архітектурного заповідника 31

.0
5.

19

Ри
нк

ов
а 

ва
рт

іс
ть 8662,0 Фізична 

особа – під-
приємець 
Мустафаєв 
Теймур Гу-
сейнатович

Визначення ринкової вартості об’єктів з метою продовження договору оренди

3 Гідротехнічні споруди ставу Бліх 2 (інвентарний 
номер 245, реєстровий номер 25592421.71.
ААЕЖАЖ454) площею 6,0 га та ставу Бліх 3 
(інвентарний номер 246, реєстровий номер 
25592421.71.ААЕЖАЖ455) площею 6,3 га, які 
розташовані на території Мильнівської сіль-
ської ради поблизу села Бліх Зборівського 
рай ону Тернопільської області та перебувають 
на балансі Державного підприємства «Укрриба»

31
.0

5.
19

ри
нк

ов
а 

ва
рт

іс
ть

0,00 Фізична осо-
ба – підпри-
ємець Три-
губа Петро 
Миросла-
вович

Замовник робіт з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду по Тер-
нопільській області.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійсню-
ватися 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, зареєстро-
ваного 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, інформа-
ція 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 діяль-

ності 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 таєм-
ницею, і залучається претендентом (за потреби); інформація про 
претендента (додаток 5 до Положення).

Для зарахування балів згідно з Положенням будуть врахову-
ватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оціню-
вачів, що мають загальний стаж професійної діяльності не менше 
3 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухо-
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 по-
дібного майна, що підтверджується відповідними документами: 
копією договору (копіями договорів) про надання послуг з оцінки 
разом з копією акта приймання-передавання робіт з оцінки, копі-
єю висновку про вартість об’єкта оцінки, оригіналом або копією 
рецензії, складеної рецензентом, що працює в органі привати-
зації, 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’єкта 
№ 1, – 2000,00 грн; об’єкта № 2 – 2100,00 грн; об’єкта № 3 – 6000,00 
грн. У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково 
зазначати загальну вартість робіт з оцінки з урахуванням усіх подат-
ків, що сплачуються претендентом згідно із законодавством.

Строк виконання робіт з оцінки об’єктів № 1, 2, 3 не повинен пе-
ревищувати 5 календарних днів.

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки № 1 є нерухоме майно – 
окремі будівлі, приміщення, частини будівель адміністративної, 
торговельно-адміністративної та торговельної нерухомості; подібни-
ми до об’єкта оцінки № 2 – нерухоме майно – площадки, майданчики 
з твердим покриттям; подібними до об’єкта оцінки № 3 – нерухоме 
майно – інженерні споруди (гідротехнічні споруди, дамби).

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або 
її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не до-
пускається.

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 кон-
курс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» та дату конкурсу.

Конкурс відбудеться у Регіо наль ному відділенні Фонду по 
Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцо-
рова, 11 (2-й поверх, зал засідань) о 10.00 через 14 днів піс-
ля дати опублікування цієї інформації. Телефон для довідок 
(0352) 25-04-87.

Документи на участь в конкурсі подаються до Регіо наль ного 
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).

Місце зна хо дження конкурсної комісії та робочої групи: Регіо наль-
не відділення Фонду по Тернопільській області за адресою: м. Тер-
нопіль, вул. Танцорова, 11. Телефон для довідок (0352) 25-04-87. 
Електрон на адреса замовника конкурсу: ternopil@spfu.gov.ua.

харківська область
ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по Харківській області 
про оголошення конкурсів з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності

 І. Об’єкти оренди.

№ 
з/п

Най ме ну вання об’єкта оцінки, площа,  
місце зна хо дження, ба лан со ут римувач

Дата 
оцінки

Мета  
проведення 

оцінки Ін
ф

ор
ма

ці
я 

 
пр

о 
пл

ат
ни

ка

Очікувана 
найбіль-
ша ціна 
надання 
послуг з 

оцінки/грн
1 Нежитлові приміщення 1-го поверху – кімн. 

№ 1, 2, 16, 22а, 13 (площею 82,9 м2), 
1/5 частина місць загального користуван-
ня – кімн. № 15, 21, 22 (5,7 м2), нежитло-
ві приміщення 2-го поверху – кімн. № 32, 
33 (23,0 м2), 1/5 частина місць загального 
користування – кімн. № 31, 54 (8,3 м2) та 
нежитлові приміщення підвалу – кімн. № 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35 (66,1 м2) різноповер-
ховій (2-4 поверхи) громадської будівлі (інв. 
№ 70639, літ. «Д-4» за техпаспортом) загаль-
ною площею 186,0 м2 за адресою: м. Харків, 
вул. Дерев’янка, 19а, що перебувають на 
балансі Харківського державного авіацій-
ного виробничого підприємства, 14308894, 
тел. 700-34-39

30.05.19 Визначення 
вартості 
об’єкта з 
метою про-
довження 
договору 
оренди

ТО
В 

«А
КВ

А»

2700

2 Нежитлові приміщення – кімн. № 1-7, 
№ 1-8, № 1-9, № 1-10, № 1-11, № 1-12, 
№ 1-13, № IX, № XI на 1-му поверсі  
4-поверхового учбового корпусу У-5, інв. 
№ 10131000101, літ. «Ж-4», загальною 
площею 61,1 м2 за адресою: м. Харків, 
вул. Пушкінська, 79, що перебувають на 
балансі Національного технічного універси-
тету «Харківський політех нічний інститут», 
02071180, тел. (057) 707-66-00

На дату 
укладення 
договору 
на про-
ведення 
незалежної 
оцінки

Визначення 
вартості 
об’єкта 
оренди 
з метою 
передачі в 
оренду

Ф
ОП

 К
оз

ін
ец

ь 
Д.

 В
.

2200

3 Частина площі фасаду першої секції  
5-поверхової будівлі гуртожитку і нежит-
лових приміщень для адміністративно-
управлінських служб, торгівлі, фізкультурно-
оздоровчих занять, побутового обслуговуван-
ня, громадського харчування, літ. «Б-5», інв. 
№ 10132000001, що є пам’яткою архітекту-
ри, загальною площею 110,0 м2 за адресою: 
м. Харків, вул. Пушкінська, 79, що перебу-
вають на балансі Національного технічного 
університету «Харківський політехнічний 
інститут», 02071180, тел. (057) 707-66-00

На дату 
укладення 
договору 
на про-
ведення 
незалежної 
оцінки

Визначення 
вартості 
об’єкта 
оренди 
з метою 
передачі в 
оренду

ТО
В 

«ІН
ВО

Л 
А»

 

2700

4 Нежитлові приміщення – кімн. № 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 9 на першому поверсі 2-поверхового 
лабораторного корпусу, літ. «К-2», 
інв. № 103/01/3/009, загальною площею 
45,9 м2 за адресою: м. Харків, пров. Кузнеч-
ний, 4/6, що перебувають на балансі Держав-
ного підприємства «Харківський науково-
дослідний інститут комплексної автоматиза-
ції», 14072049, тел. (057) 731-61-17

На дату 
укладення 
договору 
на про-
ведення 
незалежної 
оцінки

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

ОП
 Х

од
ас

 Г
. І

.

2200

5 Нежитлове приміщення – кімн. № 18 на 1-му 
поверсі 2-поверхового суспільно-побутового 
корпусу, інв. № 10310002, літ. «Б-2», загаль-
ною площею 20,9 м2 за адресою: м. Харків, 
вул. Спортивна, 9, що перебуває на балансі 
Регіо наль ного центру професійної освіти 
електротехнічних, машинобудівних та сервіс-
них технологій Харківської області, 02547903, 
тел. (057) 738-13-94

На дату 
укладення 
договору 
на про-
ведення 
незалежної 
оцінки

Визначення 
вартості 
об’єкта 
оренди 
з метою 
передачі в 
оренду

Ф
ОП

 М
ат
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. В
. 2200

Замовником оцінки щодо зазначених об’єктів оренди виступає 
Регіо наль не відділення Фонду по Харківській області.

 ІІ. Най ме ну вання об’єкта оцінки: земельна ділянка з када-
стровим номером 6311500000:02:001:0350, для будівництва 
та обслуговування будівель органів державної влади та міс-



15відомості
приватизації

15 травня 2019 року№ 20 (1248)

цевого самоврядування, що перебуває у користуванні Головного 
управління Держгеокадастру у Харківській області.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 64100, Харківська обл., м. Пер-
вомайський, вул. Соборна, 13.

Мета проведення незалежної оцінки: прийняття на балансовий 
облік.

Розмір земельної ділянки: 0,0485 га.
Місце розташування земельної ділянки: 64100, Харківська обл., 

м. Первомайський, вул. Соборна, 13.
Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва та об-

слуговування будівель органів державної влади та місцевого само-
врядування.

Правовий режим земельної ділянки: земельна ділянка комуналь-
ної власності, правокористувач – Головне управління Держгеокада-
стру у Харківській області.

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки: 2 750 грн.
Строк виконання робіт: 7 календарних днів.
Замовник та платник оцінки: Головне управління Держгеокада-

стру у Харківській області.
 ІІІ. Най ме ну вання об’єкта оцінки: земельна ділянка з када-

стровим номером 6311500000:02:001:0361, для будівництва 
та обслуговування будівель органів державної влади та місце-
вого самоврядування, яка перебуває у користуванні Головного 
управління Держгеокадастру у Харківській області.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 64100, Харківська обл., м. Пер-
вомайський, вул. Кооперативна, 17.

Мета проведення незалежної оцінки: прийняття на балансовий 
облік.

Розмір земельної ділянки: 0,0485 га.
Місце розташування земельної ділянки: 64100, Харківська обл., 

м. Первомайський, вул. Кооперативна, 17.
Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва та об-

слуговування будівель органів державної влади та місцевого само-
врядування.

Правовий режим земельної ділянки: земельна ділянка комуналь-
ної власності, правокористувач – Головне управління Держгеокада-
стру у Харківській області.

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки: 2 750 грн.
Строк виконання робіт: 7 календарних днів.
Замовник та платник оцінки: Головне управління Держгеокада-

стру у Харківській області.
 ІV. Най ме ну вання об’єкта оцінки: земельна ділянка з када-

стровим номером 6320410100:00:002:0360, для будівництва 
та обслуговування інших будівель громадської забудови, що пе-
ребувають у користуванні Головного управління Держгеокадастру 
у Харківській області.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 64700, Харківська обл., м. Бар-
вінкове, вул. Центральна, 1.

Мета проведення незалежної оцінки: прийняття на балансовий 
облік.

Розмір земельної ділянки: 0,0083 га.
Місце розташування земельної ділянки: 64700, Харківська обл., 

м. Барвінкове, вул. Центральна, 1.
Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва та об-

слуговування інших будівель громадської забудови.
Правовий режим земельної ділянки: державна власність, пра-

вокористувач – Головне управління Держгеокадастру у Харківській 
області.

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки: 2 750 грн.
Строк виконання робіт: 7 календарних днів.
Замовник та платник оцінки: Головне управління Держгеокада-

стру у Харківській області.
 V. Най ме ну вання об’єкта оцінки: нежитлові приміщення КП 

«Благоустрій» Валківської міської ради загальною площею 
280,6 м2, які використовуються Головним управлінням Держге-
окадастру у Харківській області, згідно з договором оренди від 
31.01.2017 № 18.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 63000, Харківська обл., м. Вал-
ки, вул. Грабовського, 1.

Мета проведення незалежної оцінки: оренда нежитлових при-
міщень.

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки: 3 200 грн.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів.
Замовник та платник оцінки: Головне управління Держгеокада-

стру у Харківській області.
По кожному об’єкту оцінки окремо претенденти на участь 

у конкурсах подають до Регіо наль ного відділення фонду по 
харківській області конкурсну документацію в запечатаному 
конверті, яка складається з:

підтвердних документів (відповідно до Положення про конкурс-
ний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом 
Фонду від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 15.01.2016 за № 60/28190, зі змінами, внесеними на-
казом Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованим в Міністерстві 
юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення); 
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, щодо ціни 
надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконан-
ням таких робіт, з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент 
згідно із законом, а також строку виконання робіт (у календарних 
днях); документів щодо практичного досвіду виконання робіт з 
оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта 
оціночної діяльності або оцінювачів, які будуть залучені: копії дого-
вору (копії 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 ор-
ганізації оцінювачів.

До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на 
підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими 
передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за 
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, 
що відповідають об’єктам оцінки.

Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розгля-
датиметься як практичний досвід, буде використовуватись додаток 
2 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності 
(пункт 2 розділу II Положення).

Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній 
одиниці виміру – календарних днях. Строк виконання робіт повинен 
становити не більше 5 днів для об’єктів оренди нерухомого майна 
(після отримання в повному обсязі необхідної документації та ін-
формації про об’єкт оцінки).

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або 
її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не до-
пускається.

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 кон-
курс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» та дату конкурсу.

Конкурси відбудуться у Регіо наль ному відділенні Фонду по 
Харківській області за адресою: м. Харків, майдан Театраль-
ний, 1, 5-й поверх об 11.00 через 14 днів після опублікування 
цієї інформації. Телефон для довідок (057) 700-77-19.

Документи на участь у конкурсі подаються до Регіо наль ного 
відділення Фонду по Харківській області за адресою: м. Харків, Те-
атральний майдан, 1, 1-й поверх до 16.00 за чотири робочих дні до 
оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

херсонська область, арк  
та м. севастополь
ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду в Херсонській області, 
АРК та м. Севастополі про оголошення конкурсу з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до 
проведення оцінки державного майна

Замовник послуг з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду в Хер-
сонській області, АРК та м. Севастополі. Запланована дата оцінки: 
31.05.2019.

І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової 
вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору 
оренди.

 1. Об’єкт: частина коридору загальною площею 9,6 м2 
на першому поверсі будівлі учбового корпусу гідромеліора-
тивного факультету, що перебуває на балансі ДВНЗ «Херсон-
ський державний аграрний університет», за адресою: м. Херсон, 
вул. Стрітенська, 23.

Платник: Фізична особа – підприємець Песчанська Владлена 
Євгенівна.

Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними 
до об’єкта оцінки: приміщення, частини приміщень для розміщення 
об’єктів торгівлі.

Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки: 2,2 тис. грн.
 2. Об’єкт: будівля їдальні загальною площею 533,0 м2 та 

приміщення складу загальною площею 87,6 м2, що перебувають 
на балансі Державного підприємства «Херсонський морський торго-
вельний порт», за адресою: м. Херсон, пров. Спартаковський, 1.

Платник: Фізична особа – підприємець Мусаєв Расул Фаріз 
Огли.

Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібни-
ми до об’єкта оцінки: окремі будівлі для розміщення об’єктів гро-
мадського харчування.

Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки: 3,2 тис. грн.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової 

вартості для розрахунку орендної плати при продовженні догово-
ру оренди.

 1. Об’єкт: вбудовані нежитлові приміщення загальною 
площею 37,0 м2 першого поверху п’ятиповерхової будівлі 
гуртожитку № 2, що перебувають на балансі Херсонського мор-
ського коледжу рибної промисловості, за адресою: м. Херсон, 
вул. Грецька, 55.

Платник: Фізична особа – підприємець Іванович Юлія Вікто-
рівна.

Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними 
до об’єкта оцінки: приміщення, частини приміщень для розміщення 
об’єктів торгівлі.

Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки: 2,2 тис. грн.
Для участі в конкурсі претенденти подають конкурсну до-

кументацію відповідно до наказу Фонду від 31.12.2015 № 2075 
«Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оці-
ночної діяльності», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 
15.01.2015 за № 60/28190 (в редакції наказу Фонду від 16.01.2018 
№ 47), в запечатаному конверті з описом підтвердних доку-
ментів, а саме:

заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяль-
ності за встановленою формою (додаток 4 до Положення); пись-
мову 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 прак-
тичного 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 ви-
конання 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 оцін-
ки «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, розгля-
датися не будуть.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з 
описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На кон-
верті 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 по-
дає заяву.

Конкурсна документація приймається за чотири робочих дні 
до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: 
м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн. 222.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або 
її несвоєчасного подання претендент до участі у конкурсі не до-
пускається.

Конкурс відбудеться в Регіо наль ному відділенні Фонду 
в Херсон ській області, АРК та м. Севастополі за адресою: 
м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн. 225 о 14.00 через 18 днів 
після опублікування цієї інформації, телефон для довідок (0552) 
22-44-44.

хмельницька область
ІНФОРМАЦІЯ  
Регіо наль ного 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 
142,6 м2 у будівлі господарського корпусу (І, А).

Ба лан со ут римувач – ДУ «Центр громадського здоров’я Міністер-
ства охорони здоров’я України».

Місце зна хо дження об’єкта: вул. Лісова, 1а, м. Нетішин, Хмель-
ницька обл.

Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору 
оренди.

Телефон та електрон на адреса замовника конкурсу: (0382)  
79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua.

Дата оцінки – 30.04.2019.
Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів.
Замовник робіт з оцінки – Регіо наль не відділення Фонду по 

Хмельницькій області.
Особа-платник робіт з оцінки – Молодіжне товариство «Жіноча 

молодь».
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 № 2: приміщення площею 11,0 м2 на 

другому поверсі поліклініки.
Ба лан со ут римувач – ДУ «Територіальне медичне об’єднання Мі-

ністерства внутрішніх справ України по Хмельницькій області».
Місце зна хо дження об’єкта: вул. Проскурівського підпілля, 112, 

м. Хмельницький.

Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору 
оренди.

Телефон та електрон на адреса замовника конкурсу: (0382)  
79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua.

Дата оцінки – 31.05.2019.
Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів.
Замовник робіт з оцінки – Регіо наль не відділення Фонду по 

Хмельницькій області.
Особа-платник робіт з оцінки – ХОБФ «Рута-Мед».
Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є 

приміщення, частини будівель (адміністративна нерухомість).
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2,0 тис. грн.
 Назва об’єкта оцінки № 3: приміщення загальною площею 

28,1 м2 (у т. ч. площа загального користування – 4,6 м2) на 
першому поверсі адміністративного будинку.

Ба лан со ут римувач – Головне управління статистики у Хмель-
ницькій області.

Місце зна хо дження об’єкта: вул. Героїв Майдану, 36, м. Хмель-
ницький.

Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору 
оренди.

Телефон та електрон на адреса замовника конкурсу: (0382)  
79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua.

Дата оцінки – 31.05.2019.
Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів.
Замовник робіт з оцінки – Регіо наль не відділення Фонду по 

Хмельницькій області.
Особа-платник робіт з оцінки – адвокат Скоропад Дмитро Олек-

сійович.
Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є 

приміщення, частини будівель (адміністративна нерухомість).
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2,0 тис. 

грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійсню-

ватися 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 – Поло-
ження). 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 кон-
курсну документацію, оформлену відповідно до п. 5 Розділу 2 
Положення, а саме:

1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встанов-
леною формою (додаток 4 до Положення), інформація про претен-
дента (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 ви-
конання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна 
(додаток 3 до Положення); 3) конкурсна пропозиція претендента по-
дається в окремому запечатаному конверті і має містити пропозиції 
щодо ціни надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, які 
сплачує претендент згідно з законом, калькуляції витрат, пов’язаних 
з наданням таких послуг, а також строку виконання робіт.

Місце зна хо дження 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 пер-
соналом, організаційно-документального, інформаційного забез-
печення та роботи зі ЗМІ Регіо наль ного відділення Фонду по Хмель-
ницькій області (каб. № 1) за чотири робочих дні до оголошеної дати 
проведення конкурсів (включно).

Конкурси відбудуться через 14 днів після опублікування 
цієї інформації о 10.00 в Регіо наль ному відділенні Фонду по 
Хмельницькій області за адресою: вул. Соборна, 75, м. Хмель-
ницький, 29013.

Черкаська область
ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по Черкаській області 
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної 
оцінки 

І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової 
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення догово-
ру оренди державного майна. Замовник робіт з оцінки: Регіо наль не 
відділення Фонду по Черкаській області.

 1. Назва об’єкта оцінки: частина сходової клітки третього по-
верху чотириповерхової адмінбудівлі площею 0,28 м2.

Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Державне 
підприємство «Черкаський державний науково-дослідний інститут 
техніко-економічної інформації в хімічній промисловості».

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 205, 
м. Черкаси.

Платник робіт з оцінки: ТОВ «МЕГА ЛІНК».
Дата оцінки: 30.04.2019.
 2. Назва об’єкта оцінки: приміщення першого поверху (кімн. 

3-2) адмінбудівлі площею 4,2 м2.
Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Головне управ-

ління статистики у Черкаській області
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: вул. Новоселівська, 1, м. Зо-

лотоноша.
Платник робіт з оцінки: ФОП Маркарян Ріта Меліківна.
Дата оцінки: 31.05.2019.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вар-

тості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору 
оренди державного майна. Замовник робіт з оцінки: Регіо наль не від-
ділення Фонду по Черкаській області.

 1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщень першого повер-
ху площею 129,66 м2.

Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Південно-
західний регіо наль ний центр страхового фонду документації.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: просп. Хіміків, 57, м. Черкаси.
Платник робіт з оцінки: ФОП Рибак О. Б
Дата оцінки: 31.05.2019.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення 

1-го поверху адмінбудівлі загальною площею 2,0 м2.
Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: ДФСУ, майно 

якої перебуває в оперативному управлінні (користуванні) Головного 
управління Державної фіскальної служби у Черкаській області.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: пл. Соборності, 1а, м. Умань, 
Черкаська обл.

Платник робіт з оцінки: Філія ЧОУ АТ «Ощадбанк».
Дата оцінки: 31.05.2019.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійсню-

ватися 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, зареєстро-
ваного 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’єкта оціночної ді-
яльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, 
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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 відповіда-
ють вимогам до учасників конкурсу, передбачених пунктом 12 роз-
ділу ІІ Положення.

Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та під-
писання звіту про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію 
оцінювача стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними 
кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оці-
нювача згідно з Законом України «Про оцінку майна, майнових прав 
та професійну оціночну діяльність в Україні».

Претендентам потрібно подати до регіо наль ного 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 проводити-
ся конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності та най ме ну вання 
юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – під-
приємця, який подає конкурсну документацію) по кожному об’єкту 
оцінки окремо відповідно до Положення, яка складається з:

конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій за-
значено 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 подат-
ків, які сплачує претендент згідно із законом; документів щодо практич-
ного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією 
щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які бу-
дуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової 
оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (екс-
пертну 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); ін-
формація 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 пунк-
том 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 не-
рухомого майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна, що є 
одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні 
приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передаваль-
них пристроїв), – 3000 грн.

Для визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки, будуть вико-
ристовуватись 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 не-
своєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (роз-
мір конверта не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до Регіо-
наль ного відділення Фонду по Черкаській області за адресою: бульв. 
Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000. Email: cherkasy@spfu.gov.ua.

Останній день подання заяв – 23 травня 2019 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 29 травня 2019 року об 11.00 в Регіо-

наль ному відділенні Фонду по Черкаській області за адресою: 
бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000, тел. 37-29-71

Чернігівська область
ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по Чернігівській 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: будівля ремонтної майстерні пло-
щею 230,0 м2.

Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Ніжинське між-
районне управління водного господарства.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Ніжин, 
вул. Коцюбинського, 1.

Платник робіт з оцінки: ФОП Крисько В. М.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-

ки – 5600,00 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими 

ознаками: виробнича, виробничо-складська та складська нерухо-
мість.

Дата оцінки: 31.05.2019.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина даху площею 10,0 м2 будівлі 

навчального центру (А-2, А1-1).
Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Головне управ-

ління Національної поліції в Чернігівській області.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Гагаріна, 52.
Платник робіт з оцінки: ПрАТ «ВФ Україна».
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-

ки – 2300,00 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за та-

кими ознаками: приміщення адміністративного, торговельно-
адміністративного, торговельного призначення та приміщення за-
кладів громадського харчування.

Дата оцінки: 31.05.2019.
 3. Назва об’єкта оцінки: бетонне покриття автодрому загаль-

ною площею 1224,0 м2.
Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: ДНЗ «Ніжин-

ський професійний ліцей Чернігівської області».
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Ніжин, 

вул. Василівська, 73.
Платник робіт з оцінки: ПП «Авто-старт».

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-
ки – 2300,00 грн.

Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими 
ознаками: майданчики, замощення аналогічного функціонального 
призначення.

Дата оцінки: 31.05.2019.
Замовник робіт з оцінки – Регіо наль не відділення Фонду по Чер-

нігівській області (14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43).
Телефон замовника конкурсу (0462) 67-28-18.
Електрон на адреса замовника конкурсу: ocenka_74@spfu.gov.ua.
Мета проведення оцінки: визначення відновної вартості для ці-

лей оренди.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємни-

цю: ні.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійсню-

ватися 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 під-
ставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими перед-
бачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна 
за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напря-
мів, 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 документа-
ції, порядку її складання, оформлення та подання містяться у ІІ роз-
ділі 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.

Конкурс відбудеться у Регіо наль ному 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-
наль ного відділення Фонду по Чернігівській області за чотири робочих 
дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: 
14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, к. 320, тел. для довідок (0462) 
67-28-18.

м. київ 
ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного 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 для укладення договору 
оренди.

№ 
з/п

Назва об’єкта 
оцінки

Пло-
ща, м2

Адреса об’єкта 
оцінки

Ба лан со ут-
римувач

Платник ро-
біт з оцінки 

об’єкта

Орієнтовна 
дата оцінки

Очікувана 
найбільша 

ціна надання 
послуг з 

оцінки/грн

1 Нежитлове 
приміщення 

310,0 м. Київ, 
вул. М. Капніст 
(Желябова), 4

ДВНЗ «КНЕУ ім. 
В. Гетьмана»

ТОВ «Аметист 
Консалтинг»

31.05.19

5500

2 Нежитлове 
приміщення 

33,9 м. Київ, бульв. 
Дружби Наро-
дів, 28

Міністерство 
економічного 
розвитку і тор-
гівлі України

ПП Фірма 
«Техбудсер-
віс»

31.05.19

4000

3 Частина даху 
та технічного 
поверху

20,0 
(у т. ч. 
12,0 та 

8,0)

м. Київ, 
вул. Ломоно-
сова, 81

КНУ ім. Т. Шев-
ченка

ПрАТ «Київ-
стар»

31.05.19

4500

4 Частина не-
житлового при-
міщення

2,0 м. Київ, 
вул. Еспла-
надна, 8/10

Міністерство со-
ціальної політики 
України

ПАТ «Держав-
ний ощадний 
банк України»

31.05.19

3500

5 Нежитлове 
приміщення 

75,59 м. Київ, 
вул. Антонови-
ча, 180

ДНУ «УкрІНТЕІ» ТОВ «Капітел 
стоун»

31.05.19

4500

6 Нежитлове 
приміщення 

450,8 м. Київ, 
вул. Антонови-
ча, 180

ДНУ «УкрІНТЕІ» ТОВ «Науково-
культурний 
центр «Украї-
на-Китай»

31.05.19

6000

7 Нежитлове 
приміщення 

151,0 м. Київ, 
вул. Кирилів-
ська, 85 

ДПЗД «Укрінтер-
енерго»

ДП «Управлін-
ня ВОХОР»

31.05.19

5000

8 Нежитлове 
приміщення 

18,2 м. Київ, 
вул. Януша 
Корчака (Бау-
мана), 8

ДНЗ «Центр про-
фесійної освіти 
інформаційних 
технологій, полі-
графії та дизай-
ну м. Києва»

ФОП Бабошкі-
на А. І.

31.05.19

4000

9 Частина стіни 
нежитлового 
приміщення

1,5 м. Київ, 
вул. Єреван-
ська, 14д

КНУ ім. Т. Шев-
ченка

ФОП Канівець 
Ю. В.

31.05.19

3500

10 Нежитлові при-
міщення

600,0 м. Київ, 
вул. Преобра-
женська, 5/2

ДП «НДІБК» ТОВ «Лан-
дпресс»

31.05.19

6500

 2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової 

вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження до-
говору оренди.

№ 
з/п

Назва об’єкта 
оцінки

Пло-
ща, м2

Адреса 
об’єкта 
оцінки

Ба лан со ут-
римувач

Платник робіт з 
оцінки об’єкта

Орієнтовна 
дата оцінки
Очікувана 
найбільша 

ціна надання 
послуг з 

оцінки/грн
1 Частина нежит-

лового примі-
щення – об’єкт 
культурної спад-
щини

6,0 м. Київ, 
просп. Пере-
моги, 37, 
корпус № 1

НТУУ «КПІ 
ім. І. Сікор-
ського»

ФОП Луговська 
К. О.

31.03.19
4500

2 Нежитлові при-
міщення 

199,6 м. Київ, 
вул. Інститут-
ська, 29/3

Міністерство 
внутріш-
ніх справ 
України

ФСТ «ДИНАМО» 
України

30.04.19
5000

3 Нежитлове при-
міщення 

72,0 м. Київ, 
вул. Лабора-
торна, 3

Київський 
національ-
ний лінг-
вістичний 
університет

ТОВ «Перспектко-
лор»

30.04.19
4500

4 Нежитлове при-
міщення 

64,0 м. Київ, 
вул. Старо-
сільська, 2

Вище про-
фесійне учи-
лище № 25 
м. Києва

ТОВ «МАГ» 31.03.19
4500

5 Нежитлове при-
міщення 

16,6 м. Київ, 
вул. Ломоно-
сова, 33/43

Національ-
ний інститут 
раку МОЗ 
України

Релігійна громада 
УПЦ парафії муче-
ників і безсрібників 
Косьми і Даміана 
у Голосіївському 
районі м. Києва

31.03.19
4000

Конкурси відбудуться 29 травня 2019 року о 15.00 в Регіо-
наль ному відділенні Фонду по м. Києву за адресою: м. Київ, 
бульв. Шевченка, 50г.

Документи приймаються до 12.30 23 травня 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 таємни-

цю: ні.
Конкурсна документація претендента подається в запечатаному 

конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті, 
на кожний об’єкт оцінки окремо. Претенденти, які подали документи 
на конкурсний відбір СОД в одному конверті на всі об’єкти, до участі 
в конкурсному відборі СОД допущені не будуть.

На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності, який відбудеться 29 травня 2019 року», 
а також зазначити назву об’єкта оцінки та най ме ну вання суб’єкта оці-
ночної діяльності, який подає заяву.

Конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть здійсню-
ватися 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, зареєстро-
ваного 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 оцін-
ки 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 залу-
чені 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 – Регіо наль не відділення Фонду по м. Києву.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлові приміщення, 

частини приміщень, частина стіни нежитлового приміщення є: не-
рухоме майно, ознаки подібності якого наведені у пункті 4 додатка 
2 до Положення.

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – частина даху та техніч-
ного поверху є: нерухоме майно для встановлення антенно-фідерних 
пристроїв мобільних операторів.

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – частина нежитлового 
приміщення – об’єкт культурної спадщини є: окремі будівлі, примі-
щення, частини будівель, які становлять культурну цінність.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її 
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допус-
кається.

Місце зна хо дження комісії та робочої групи: м. Київ, бульв. Шев-
ченка, 50г, телефон для довідок 281-00-32.

ПІДСУМКи

За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяль-
ності, проведеного 07.05.2019, переможцем конкурсу щодо 
визначення вартості нерухомого майна, а саме: частини нежит-
лової будівлі корпусу № 35 площею 1260,5 м2, розташованої 
за адресою: вул. Кільцева дорога, 4, м. Київ, що обліковується 
на балансі державного підприємства «Електронмаш», з метою 
укладення договору оренди визнано суб’єкта оціночної діяльнос-
ті – приватне підприємство «Експерт-Аналітик». Строк надання 
послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з 
оцінки – 3,0 тис. грн.

підсумки коНкурсів з відбору суб’єктів оціНочНої діЯльНості

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного 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 17.04.2019

За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «ВІНЕКС» щодо визначен-

ня вартості об’єкта оренди – нерухомого майна – гідротехнічних 
споруд: контурна дамба № 1 виросного ставу № 2 (інв. № 1177/1) 
за адресою: Він ницька обл., Бершадський р-н, с. Велика Киріїв-
ка, вул. Шевченка, 241; роздільна дамба виросного ставу № 2 
(інв. № 1177/2) за адресою: Він ницька обл., Бершадський р-н, 
територія Великокиріївкої с/р; водонапуск № 1 виросного ставу 
№ 2 (інв. № 1177/3) за адресою: Він ницька обл., Бершадський 
р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 228; водовипуск № 1 ви-
росного ставу № 2 (інв. № 1177/4) за адресою: Він ницька обл., 
Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 219; скид-
ний канал № 1 виросного ставу № 2 (інв. № 1177/5) за адресою: 
Він ницька обл., Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шев-
ченка, 263; скидний канал № 2 виросного ставу № 2 (інв. 
№ 1177/6) за адресою: Він ницька обл., Бершадський р-н, с. Ве-
лика Киріївка, вул. Шевченка, 265; водовипуск № 2 виросного 

ставу № 2 (інв. № 1177/7) за адресою: Він ницька обл., Бершад-
ський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 220; водонапуск 
№ 2 виросного ставу № 2 (інв. № 1177/8), за адресою: Він ницька 
обл., Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 230; 
контурна дамба № 2 виросного ставу № 2 (інв. № 1177/9) за 
адресою: Він ницька обл., Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, 
вул. Шевченка, 247; контурна дамба виросного ставу № 3 (інв. 
№ 1177/10) за адресою: Він ницька обл., Бершадський р-н, с. Ве-
лика Киріївка, вул. Шевченка, 239; водонапуск № 1 виросного 
ставу № 3 (інв. № 1177/11) за адресою: Він ницька обл., Бершад-
ський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 229; водонапуск 
№ 2 виросного ставу № 3 (інв. № 1177/12) за адресою: Він ницька 
обл., Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 231; 
водовипуск виросного ставу № 3 (інв. № 1177/13) за адресою: 
Він ницька обл., Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шев-
ченка, 218; скидний канал виросного ставу № 3 (інв. № 1177/14) 
за адресою: Він ницька обл., Бершадський р-н, с. Велика Киріїв-
ка, вул. Шевченка, 262; контурна дамба виросного ставу № 4 (інв. 
№ 1177/15) за адресою: Він ницька обл., Бершадський р-н, 
с. Устя, вул. Набережна, 91; роздільна дамба виросного ставу 
№ 4 (інв. № 1177/16) за адресою: Він ницька обл., Бершадський 
р-н, с. Устя, вул. Набережна, 96; водонапуск виросного ставу 

№ 4 (інв. № 1177/17) за адресою: Він ницька обл., Бершадський 
р-н, с. Устя, вул. Набережна, 86; водовипуск виросного ставу 
№ 4 (інв. № 1177/18) за адресою: Він ницька обл., Бершадський 
р-н, с. Устя, вул. Набережна, 82; скидний канал виросного ставу 
№ 4 (інв. № 1177/19) за адресою: Він ницька обл., Бершадський 
р-н, с. Устя, вул. Набережна, 98; контурна дамба № 1 виросного 
ставу № 5 (інв. № 1177/20) за адресою: Він ницька обл., Бершад-
ський р-н, с. Устя, вул. Набережна, 93; контурна дамба № 2 ви-
росного ставу № 5 (інв. № 1177/21) за адресою: Він ницька обл., 
Бершадський р-н, с. Устя, вул. Набережна, 94; роздільна дамба 
виросного ставу № 5 (інв. № 1177/22) за адресою: Він ницька 
обл., Бершадський р-н, с. Устя, вул. Набережна, 97; водовипуск 
№ 1 виросного ставу № 5 (інв. № 1177/23) за адресою: Він ницька 
обл., Бершадський р-н, с. Устя, вул. Набережна, 84; водонапуск 
№ 1 виросного ставу № 5 (інв. № 1177/24) за адресою: Він ницька 
обл., Бершадський р-н, с. Устя, вул. Набережна, 88; водовипуск 
№ 2 виросного ставу № 5 (інв. № 1177/25) за адресою: Він ницька 
обл., Бершадський р-н, с. Устя, вул. Набережна, 85; водонапуск 
№ 2 виросного ставу № 5 (інв. № 1177/26) за адресою: Він ницька 
обл., Бершадський р-н, с. Устя, вул. Набережна, 89; скидний ка-
нал № 1 виросного ставу № 5 (інв. № 1177/27) за адресою: Він-
ницька обл., Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевчен-
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ка, 264; скидний канал № 2 виросного ставу № 5 (інв. № 1177/28) 
за адресою: Він ницька обл., Бершадський р-н, с. Велика Киріїв-
ка вул. Шевченка, 266; контурна дамба виросного ставу № 6 (інв. 
№ 1177/29) за адресою: Він ницька обл., Бершадський р-н, 
с. Устя, вул. Набережна, 92; водонапуск виросного ставу № 6 
(інв. № 1177/30) за адресою: Він ницька обл., Бершадський р-н, 
с. Устя, вул. Набережна, 87; водовипуск виросного ставу № 6 
(інв. № 1177/31) за адресою: Він ницька обл., Бершадський р-н, 
с. Устя, вул. Набережна, 83; скидний канал виросного ставу № 6 
(інв. № 1177/32) за адресою: Він ницька обл., Бершадський р-н, 
с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 267; контурна дамба № 1 зи-
мувального ставу № 1 (інв. № 1177/33) за адресою: Він ницька 
обл., Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 242; 
контурна дамба № 2 зимувального ставу № 1 (інв. № 1177/34) за 
адресою: Він ницька обл., Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, 
вул. Шевченка, 248; роздільна дамба зимувального ставу № 1 
(інв. № 1177/35) за адресою: Він ницька обл., Бершадський р-н, 
с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 256; водонапуск зимувально-
го ставу № 1 (інв. № 1177/36) за адресою: Він ницька обл., Бер-
шадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 232; водовипуск 
зимувального ставу № 1 (інв. № 1177/37) за адресою: Він ницька 
обл., Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 221; 
скидний канал зимувального ставу № 1 (інв. № 1177/38) за адре-
сою: Він ницька обл., Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, 
вул. Шевченка, 268; контурна дамба № 1 зимувального ставу № 2 
(інв. № 1177/39) за адресою: Він ницька обл., Бершадський р-н, 
с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 243; контурна дамба № 2 зи-
мувального ставу № 2 (інв.№ 1177/40), за адресою: Він ницька 
обл., Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 249; 
роздільна дамба зимувального ставу № 2 (інв. № 1177/41) за 
адресою: Він ницька обл., Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, 
вул. Шевченка, 257; водонапуск зимувального ставу № 2 (інв. 
№ 1177/42) за адресою: Він ницька обл., Бершадський р-н, с. Ве-
лика Киріївка, вул. Шевченка, 233; водовипуск зимувального 
ставу № 2 (інв. № 1177/43) за адресою: Він ницька обл., Бершад-
ський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 222; скидний канал 
зимувального ставу № 2 (інв. № 1177/44) за адресою: Він ницька 
обл., Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 269; 
контурна дамба № 1 зимувального ставу № 3 (інв. № 1177/45) за 
адресою: Він ницька обл., Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, 
вул. Шевченка, 244; контурна дамба № 2 зимувального ставу № 3 
(інв. № 1177/46) за адресою: Він ницька обл., Бершадський р-н, 
с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 250; роздільна дамба зиму-
вального ставу № 3 (інв. № 1177/47) за адресою: Він ницька обл., 
Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 258; водо-
напуск зимувального ставу № 3 (інв. № 1177/48) за адресою: 
Він ницька обл., Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шев-
ченка, 234; водовипуск зимувального ставу № 3 (інв.№ 1177/49) 
за адресою: Він ницька обл., Бершадський р-н, с. Велика Киріїв-
ка, вул. Шевченка, 223; скидний канал зимувального ставу № 3 
(інв. № 1177/50) за адресою: Він ницька обл., Бершадський р-н, 
с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 270; контурна дамба № 1 зи-
мувального ставу № 4 (інв. № 1177/51) за адресою: Він ницька 
обл., Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 245; 
контурна дамба № 2 зимувального ставу № 4 (інв. № 1177/52) за 
адресою: Він ницька обл., Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, 
вул. Шевченка, 251; роздільна дамба зимувального ставу № 4 
(інв. № 1177/53) за адресою: Він ницька обл., Бершадський р-н, 
с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 259; водонапуск зимувально-
го ставу № 4 (інв. № 1177/54) за адресою: Він ницька обл., Бер-
шадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 235; водовипуск 
зимувального ставу № 4 (інв. № 1177/55) за адресою: Він ницька 
обл., Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 224; 
скидний канал зимувального ставу № 4 (інв. № 1177/56) за адре-
сою: Він ницька обл., Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, 
вул. Шевченка, 271; контурна дамба № 1 зимувального ставу № 5 
(інв. № 1177/57) за адресою: Він ницька обл., Бершадський р-н, 
с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 246; контурна дамба № 2 зи-
мувального ставу № 5 (інв. № 1177/58) за адресою: Він ницька 
обл., Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 252; 
роздільна дамба зимувального ставу № 5 (інв. № 1177/59) за 
адресою: Він ницька обл., Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, 
вул. Шевченка, 260; водонапуск зимувального ставу № 5 (інв. 
№ 1177/60) за адресою: Він ницька обл., Бершадський р-н, с. Ве-
лика Киріївка, вул. Шевченка, 236; водовипуск зимувального 
ставу № 5 (інв. № 1177/61) за адресою: Він ницька обл., Бершад-
ський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 225; скидний канал 
зимувального ставу № 5 (інв. № 1177/62) за адресою: Він ницька 
обл., Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 272; 
контурна дамба зимувального ставу № 6 (інв. № 1177/63) за 
адресою: Він ницька обл., Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, 
вул. Шевченка, 240; роздільна дамба зимувального ставу № 6 
(інв. № 1177/64) за адресою: Він ницька обл., Бершадський р-н, 
с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 261; водонапуск зимувально-
го ставу № 6 (інв. № 1177/65) за адресою: Він ницька обл., Бер-
шадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 237; водовипуск 
зимувального ставу № 6 (інв. № 1177/66) за адресою: Він ницька 
обл., Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 226; 
скидний канал зимувального ставу № 6 (інв. № 1177/67) за адре-
сою: Він ницька обл., Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, 
вул. Шевченка, 273; верховинна споруда водопостачального 
ставка (інв. № 1177/68) за адресою: Він ницька обл., Бершадський 
р-н, територія Великокиріївської с/р; підпірна гребля водопос-
тачального ставка (інв.№ 1177/69), за адресою: Він ницька обл., 
Бершадський р-н, територія Великокиріївської с/р; шлюз-
регулятор водопостачального ставка (інв. № 1177/70) за адре-
сою: Він ницька обл., Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, 
вул. Шевченка, 274; водопостачальний канал № 1 (інв. № 1177/71) 
за адресою: Він ницька обл., Бершадський р-н, с. Велика Киріїв-
ка, вул. Шевченка, 238; підпірна споруда № 1 водопостачально-
го каналу № 1 (інв. № 1177/72) за адресою: Він ницька обл., Бер-
шадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 253; водонапуск 
водопостачального каналу № 1 (інв. № 1177/73) за адресою: Він-
ницька обл., Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевчен-
ка, 227; підпірна споруда № 2 водопостачального каналу № 1 
(інв.№ 1177/74), за адресою: Він ницька обл., Бершадський р-н, 
с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 254; підпірна споруда № 3 
водопостачального каналу № 1 (інв. № 1177/75) за адресою: Він-
ницька обл., Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевчен-
ка, 255; водопостачальний канал № 2 (інв. № 1177/76) за адре-
сою: Він ницька обл., Бершадський р-н, с. Устя, вул. Набережна, 
90; підпірна споруда № 1 водопостачального каналу № 2 (інв. 
№ 1177/77) за адресою: Він ницька обл., Бершадський р-н, 
с. Устя, вул. Набережна, 94, Державного підприємства «Укрри-
ба», з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг 
з оцінки – 18 календарних днів. Вартість надання послуг з оцін-
ки – 20000 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприєм-
ця Нікіфоренко Галину Арсентіївну щодо визначення вартості 
об’єкта оренди – нежитлового вбудованого приміщення № 19 
площею 16,9 м2 на 3-му поверсі адміністративної будівлі (літ. 
Ф/Б) Державного науково-виробничого підприємства «Гео-
система» за адресою: 21027, м. Він ниця, вул. 600-річчя, 25, з 
метою продовження строку дії договору оренди. Строк надання 
послуг з оцінки – 3 календарних дні. Вартість надання послуг з 
оцінки – 1780 грн.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного 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 24.04.2019

За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця 

Петричко Людмилу Віталіївну щодо визначення вартості об’єкта 
державної власності малої приватизації, окремого майна – бу-
дівлі клубу-їдальні літ. «А», веранди літ. «а», веранди літ. «а2» за-
гальною площею 116,6 м2 за адресою: Він ницька 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 «Могилів-
Подільський кар’єр», код за ЄДРПОУ 05466814, з метою прива-
тизації, шляхом викупу. Строк надання послуг з оцінки – 12 кален-
дарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 3350 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ фірму «Медінтеграція» ЛТД 
щодо визначення вартості об’єкта державної власності малої при-
ватизації, окремого майна – приміщень колишнього клубу загаль-
ною площею 237,6 м2 з обладнанням, що не увійшло до статутного 
капіталу ВАТ «Жмеринське АТП 10570», код за ЄДРПОУ 5460901, 
розташоване за адресою: 23100, Він ницька обл., м. Жмеринка, 
вул. Асмолова, 50, що перебуває на зберіганні ТОВ «Альба-Трікс», 
код за ЄДРПОУ 33553089, з метою приватизації шляхом продажу 
на аукціоні з умовами. Строк надання послуг з оцінки – 10 кален-
дарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 3500 грн.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
про підсумки конкурсу з відбору суб’єкта оціночної 
діяльності, якого буде залучено до проведення незалежної 
оцінки державного майна, який відбувся 25.04.2019

     Переможцем конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяль-
ності для проведення незалежної оцінки:

  частина навчального корпусу № 5 (спорткомплекс) площею 
120,9 м2 за адресою: 43005, м. Луцьк, просп. Президента Гру-
шевського, 2б, що обліковується на балансі Східноєвропейсько-
го національного університету імені Лесі Українки, визнано ТзОВ 
«ВМБ-НЕРУХОМІСТЬ», мета оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення до-
говору оренди, ціна виконання робіт з оцінки –  2200,00 грн, строк 
виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;

приміщення частини першого поверху адміністративної будів-
лі площею 31,4 м2 за адресою: 45700, Волинська обл., м. Горо-
хів, вул. Незалежності, 2, що обліковується на балансі Головного 
управління статистики у Волинській області, визнано ФОП Во-
линцеву О. І., мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 
для розрахунку розміру орендної плати для продовження дії до-
говору оренди, ціна виконання робіт з оцінки –  2500,00 грн, строк 
виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;

 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, визнано ТзОВ «Атлант» ЛТД, мета оцінки: 
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру 
орендної плати для укладення договору оренди, ціна виконання  
робіт з оцінки – 2500,00 грн, строк виконання робіт з оцінки 
5 кален дарних днів;

частина приміщення гуртожитку №4 площею 1,5 м2 за адресою: 
43024, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Соборності, 7, що обліко-
вується на балансі Східноєвропейського національного універ-
ситету імені Лесі Українки, визнано ФОП Малащицьку О. Г., мета 
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку роз-
міру орендної плати для продовження дії договору оренди,  ціна 
виконання робіт з оцінки – 1710,00 грн, строк виконання робіт з 
оцінки – 5 календарних днів;

 частина приміщення гуртожитку № 3 площею 1,5 м2 за адре-
сою: 43021, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Ярощука, 30, що облі-
ковується на балансі Східноєвропейського національного універ-
ситету імені Лесі Українки, визнано ТОВ «Волинь-експерт», мета 
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку роз-
міру орендної плати для продовження дії договору оренди, ціна 
виконання робіт з оцінки – 1716,00 грн, строк виконання робіт з 
оцінки  – 3 календарних дні;

частина приміщення гуртожитку № 2 площею 1,5 м2 за адре-
сою: 43021, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Винниченка, 22, що об-
ліковується на балансі Східноєвропейського національного уні-
верситету імені Лесі Українки, визнано ФОП Малащицьку О. Г., 
мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку 
розміру орендної плати для продовження дії договору оренди, 
ціна виконання робіт з оцінки – 1710,00 грн, строк виконання ро-
біт з оцінки – 5 календарних днів;

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, визнано ТОВ «Волинь-експерт», мета оцін-
ки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру 
орендної плати для укладення  договору оренди, ціна виконання 
робіт з оцінки – 1430,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 
3 календарних дні;

 приміщення частини першого поверху адміністративної будів-
лі площею 31,2 м2 за адресою: 45700, Волинська обл., м. Горо-
хів, вул. Незалежності, 2, що обліковується на балансі Головного 
управління статистики у Волинській 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 – 2288,00 грн, строк вико-
нання робіт з оцінки – 5 календарних днів;

частина корпусу № 3 площею 73,3 м2 за адресою: 45403, Во-
линська обл., м. Нововолинськ, вул. Шахтарська, 12, що обліко-
вується на балансі ДВНЗ «Нововолинський електромеханічний 
коледж», визнано ФОП Малащицьку О. Г., мета оцінки: визна-
чення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру оренд-
ної плати у зв’язку зі зміною складу об’єкта оренди (зменшення 
розміру площі), ціна виконання робіт з оцінки – 1710,00 грн, строк 
виконання робіт з оцінки  – 5 календарних днів;

цех переробки № 1 загальною площею 656,9 м2 за адресою: 
44661, Маневицький р-н, смт Колки, вул. Центральна, 1, що об-
ліковується на балансі ДП «Колківське лісове господарство», ви-
знано ФОП Рака А. А., мета оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення до-
говору оренди, ціна виконання робіт з оцінки – 3289,00 грн, строк 
виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ, 
ЗАПОРІЗЬКІЙ та КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ 
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної  
діяльності, які будуть залучені до проведення  
незалежної оцінки об’єктів, що відбувся 18.04.2019

1. Назва об’єкта оцінки: будівля гаража загальною площею 
52,5 м2 (літ. А-1). Ба лан со ут римувач: Головне управління ста-
тистики у Дніпропетровській області. Місце зна хо дження об’єкта 
оцінки: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Волосевича, 
55. Мета оцінки – приватизація шляхом продажу на електрон ному 
аукціоні. Дата оцінки – 31.03.2019. Замовник/платник – Регіо-

наль не відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізький та 
Кіровоградській областях. Переможець – ФОП Щур С. Ф. Вар-
тість послуг –3 500,00 грн, строк надання послуг (у календарних 
днях) – 5.

2. Назва об’єкта оцінки: адміністративна будівля площею 
964,6 м2. Ба лан со ут римувач: ДВНЗ «Криворізький національний 
університет». Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Кривий Ріг, 
просп. Гагаріна, 57. Мета оцінки – визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – Регіо-
наль не відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізький та 
Кіровоградській областях. Платник – КПТМ «Криворіжтепломере-
жа». Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е. Вартість послуг – 2 400,00 
грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.

3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення 
площею 83,5 м2 (у т. ч. 10,90 м2 – площа загального користуван-
ня). Ба лан со ут римувач: ДП «ДПІ «Кривбаспроект». Місце зна-
хо дження об’єкта оцінки: м. Кривий Ріг, просп. Поштовий, 40. 
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 
розрахунку орендної плати. Замовник – Регіо наль не відділення 
Фонду по Дніпропетровській, Запорізький та Кіровоградській 
областях. Платник – КП «Академічний дім». Переможець – ФОП 
Щур С. Ф. Вартість послуг – 2 200,00 грн, строк надання послуг 
(у календарних днях) – 3.

4. Назва об’єкта оцінки: частина майданчика загальною пло-
щею 400,0 м2. Ба лан со ут римувач: Нікопольський професійний 
ліцей. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Дніпропетровська 
обл., Нікопольський р-н, с. Капулівка, вул. А. Матюка, 3а. Мета 
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розра-
хунку орендної плати. Замовник – Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровській, Запорізький та Кіровоградській областях. 
Платник – ТОВ «Учбово-курсовий комбінат». Переможець – ФОП 
Філічкіна І. М. Вартість послуг – 2 250,00 грн, строк надання по-
слуг (у календарних днях) – 3.

5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення 
загальною площею 63,6 м2. Ба лан со ут римувач: Дніпровський 
державний технікум енергетичних та інформаційних технологій. 
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Дніпро,вул. Космонавта 
Волкова, 6б. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта 
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – Регіо наль не 
відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізький та Кіро-
воградській областях. Платник – ВНЗ «Відкритий міжнародний 
університет розвитку людини «Україна». Переможець – ФОП 
Данильченко В. В. Вартість послуг – 1 900,00 грн, строк надання 
послуг (у календарних днях) – 3.

6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення 
площею 9,5 м2 (у т. ч. 1,00 м2 – площа загального користування). 
Ба лан со ут римувач: Дніпропетровський національний універси-
тет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна. Місце-
зна хо дження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2. Мета 
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розра-
хунку орендної плати. Замовник – Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровській, Запорізький та Кіровоградській областях. 
Платник – ФОП Базилюк О. В. Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О.  
Вартість послуг – 1 900,00 грн, строк надання послуг (у кален-
дарних днях) – 3.

7. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення 
площею 21,04 м2. Ба лан со ут римувач: ДП «ВО ПМЗ ім. О. М. Мака-
рова». Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Кедріна, 
51а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки 
для розрахунку орендної плати. Замовник – Регіо наль не відді-
лення Фонду по Дніпропетровській, Запорізький та Кіровоград-
ській областях. Платник – ФОП Єрмашов Д. С. Переможець – ТОВ 
«Експерт-Сервіс». Вартість послуг – 2 000,00 грн, строк надання 
послуг (у календарних днях) – 3.

8. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення 
площею 21,04 м2 (у т. ч. 7,34 м2 – площа загального користуван-
ня). Ба лан со ут римувач: ДП «ВО ПМЗ ім. О. М. Макарова». Місце-
зна хо дження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Кедріна, 51а. Мета 
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розра-
хунку орендної плати. Замовник – Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровській, Запорізький та Кіровоградській областях. 
Платник – ФОП Матросов Т. Я. Переможець – ТОВ «Всеукраїнська 
експертна група». Вартість послуг – 2 100,00 грн, строк надання 
послуг (у календарних днях) – 3.

9. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення 
площею 2,0 м2. Ба лан со ут римувач: ДРСП ДП обслуговування 
повітряного руху України. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Дні-
пропетровська обл., с. Старі Кодаки, вул. Авіадиспетчерська, 4. 
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 
розрахунку орендної плати. Замовник – Регіо наль не відділення 
Фонду по Дніпропетровській, Запорізький та Кіровоградській об-
ластях. Платник – АТ «Райффайзен Банк Аваль». Переможець – 
ТОВ «Южтрансінвест». Вартість послуг – 2 100,00 грн, строк на-
дання послуг (у календарних днях) – 3.

10. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення 
площею 4,0 м2. Ба лан со ут римувач: Льотна академія Національ-
ного авіаційного університету. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 
Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Ко-
роленка, 20. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 
оцінки для розрахунку орендної плати. Дата оцінки – 28.02.2019. 
Замовник – Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетров-
ській, Запорізький та Кіровоградській областях. Платник – ФОП 
Максимов Андрій Валерійович. Переможець – ФОП Таран О. А. 
Вартість послуг – 1 200,00 грн, строк надання послуг (у кален-
дарних днях) – 5.

11. Назва об’єкта оцінки: частина даху адміністративної бу-
дівлі площею 20,0 м2. Ба лан со ут римувач: Державна фіскальна 
служба України. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Кіровоград-
ська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Глинки, 2. Мета 
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розра-
хунку орендної плати. Дата оцінки – 31.03.2019. Замовник – Регіо-
наль не відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізький та 
Кіровоградській областях. Платник – ПрАТ «ВФ Україна». Пере-
можець – ПП «Міжрегіо наль ний консалтинговий центр «Паритет». 
Вартість послуг – 1990,00 грн, строк надання послуг (у календар-
них днях) – 2.

12. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень пло-
щею 253,2 м2. Ба лан со ут римувач: Державний архів Кіровоград-
ської області. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Кіровоградська 
обл., м. Кропивницький (Кіровоград), вул. В’ячеслава Чорновола, 
1г. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 
розрахунку орендної плати. Дата оцінки – 31.03.2019. Замовник 
робіт з оцінки – Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетров-
ській, Запорізький та Кіровоградській областях. Платник робіт 
з оцінки – Виконавчий комітет міської ради міста Кропивниць-
кого. Переможець – ТОВ «Кіровоградський аукціонний центр». 
Вартість послуг – 1 950,00 грн, строк надання послуг (у кален-
дарних днях) – 3.

13. Назва об’єкта оцінки: гідротехнічні споруди нагульного 
ставу № 3, нагульного ставу № 4, нагульного ставу № 5, нагуль-
ного ставу № 6, що перебувають на балансі державного під-
приємства «Укрриба», на території Цвітненської сільської ради 
Олександрійського району Кіровоградської області. Ба лан со ут-
римувач: державне підприємство «Укрриба». Місце зна хо дження 
об’єкта оцінки: Цвітненська сільська рада Олександрівського ра-
йону Кіровоградської області. Мета оцінки: визначення ринкової 
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Кількість 
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні за-



18 відомості
приватизації

15 травня 2019 року № 20 (1248)

соби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгостро-
кові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 21 об’єкт. Дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2019. За-
мовник – Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетровській, 
Запорізький та Кіровоградській областях. Платник – ТОВ фірма 
«ОЛТО». Переможець – ПП «Міжрегіо наль ний консалтинговий 
центр «Паритет». Вартість послуг – 6 900,00 грн, строк надання 
послуг (у календарних днях) – 5.

14. Назва об’єкта оцінки: вбудоване в перший поверх дорослої 
поліклініки на 850 відвідувачів (літ. І-7, І1-3) нежитлове приміщен-
ня № 1-43 загальною площею 27,8 м2. Місце зна хо дження об’єкта 
оцінки: Запорізька обл., м. Енергодар, просп. Будівельників, 33. 
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар-
тості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою про-
довження терміну дії договору оренди. Ба лан со ут римувач майна: 
Державний заклад «Спеціалізована медико-санітарна частина 
№ 1» Міністерства охорони здоров’я України. Платник робіт з 
оцінки: ТОВ «БРАЙТ И Ко». Конкурс не відбувся відповідно до п. 8 
розділу ІІІ Положення.

15. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною 
площею 703,9 м2, вбудовані в другий та третій поверхи гуртожит-
ку, літ. А-9, які переведені розпорядженням голови Запорізької 
обласної адміністрації від 12.12.2010 № 34 із жилого фонду в не-
жилий, у складі: приміщення X другого поверху – кімнати з № 1 до 
№ 15 включно та балкон площею 169,2 м2; приміщення XI друго-
го поверху – кімнати з № 1 до № 17 включно та балкон площею 
184,0 м2; приміщення XII третього поверху – кімнати з № 1 до 
№ 17 включно та балкон площею 167,8 м2; приміщення XIII тре-
тього поверху – кімнати з № 1 до № 17 включно та балкон площею 
182,9 м2. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Ча-
рівна, буд. 50. Мета проведення незалежної оцінки: визначення 
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати 
з метою продовження терміну дії договору оренди. Ба лан со ут-
римувач майна: Запорізький авіаційний коледж ім. О. Г. Івченка. 
Платник робіт з оцінки: ПАТ «МОТОР СІЧ». Дата оцінки (дата, на 
яку проводиться оцінка майна) – 28.02.2019. Переможець – ПП 
«Консалтингова фірма «Експоком». Вартість послуг – 2 800,00 
грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.

16. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення з № 126 до 
№ 129 включно загальною площею 47,5 м2 першого поверху бу-
дівлі (літ. В, В’в), реєстровий номер 02125220.1.ФСНТКК036. 
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ, 
вул. Володимира Хавкіна/Пушкіна, 3/2. Мета проведення неза-
лежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 
розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії 
договору оренди. Ба лан со ут римувач майна: Бердянський дер-
жавний педагогічний університет. Платник робіт з оцінки: ФОП 
Яндола Оксана Вікторівна. Дата оцінки (дата, на яку проводить-
ся оцінка майна) – 31.03.2019. Переможець – ТОВ «Національна 
експертно-правова група». Вартість послуг – 2 850,00 грн, строк 
надання послуг (у календарних днях) – 4.

17. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення 
загальною площею184,80 м2 триповерхової будівлі реєстровий 
номер 02360576.31.АААДЕЕ934 (літ. Б-3, приміщення № 3 пло-
щею 32,0 м2 підвального поверху; приміщення № 53 площею 
51,7 м2 першого поверху; приміщення № 9, № 10, № 12 площею 
101,1 м2 другого поверху). Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 
Запорізька обл., м. Токмак, вул. Дружби, 230. Мета проведен-
ня незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 
оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження 
терміну дії договору оренди. Ба лан со ут римувач майна: Голо-
вне управління статистики у Запорізькій області. Платник робіт 
з оцінки: Територіальний центр соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) Токмацької районної ради Запо-
різької області. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна) – 31.12.2018. Переможець – ТОВ «Всеукраїнська екс-
пертна група». Вартість послуг – 2 850,00 грн, строк надання 
послуг (у календарних днях) – 4.

18. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення І (у складі 
приміщень з № 1 до № 6 включно) загальною площею 40,0 м2 
першого поверху гуртожитку № 4 (літ. А-5). Місце зна хо дження 
об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 31а. Мета прове-
дення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 
оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження до-
говору оренди, укладеного між Запорізьким державним медич-
ним університетом і АТ «УКРСОЦБАНК», за погодженням регіо-
наль ним відділенням розміру орендної плати. Ба лан со ут римувач 
майна: Запорізький державний медичний університет. Платник 
робіт з оцінки: АТ «УКРСОЦБАНК». Дата оцінки (дата, на яку про-
водиться оцінка майна) – 28.02.2019. Переможець – ТОВ «Атлант 
плюс 2018». Вартість послуг – 2 250,00 грн, строк надання послуг 
(у календарних днях) – 4.

19. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 66, № 71 
другого поверху та частини приміщень спільного користування з 
№ 12 до № 17 включно, № 23, з № 26 до № 28 включно, площею 
20,56 м2 першого поверху, загальною площею 104,96 м2 будівлі 
учбового корпусу № 3 (літ. А-2). Місце зна хо дження об’єкта оцін-
ки: м. Запоріжжя, вул. Оборонна, 62а. Мета проведення неза-
лежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. 
Ба лан со ут римувач майна: Запорізький авіаційний коледж ім. О. Г. 
Івченка. Платник робіт з оцінки: ФОП Волошин Сергій Сергійович. 
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2019. 
Переможець – ТОВ «Національна експертно-правова група». 
Вартість послуг – 2 500,00 грн, строк надання послуг (у кален-
дарних днях) – 4.

20. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення на першому 
поверсі колишньої кондитерської та кафе № 3 площею 98,9 м2, 
№ 4 площею 11,4 м2, № 5 площею 6,5 м2, № 6 площею 32,1 м2, 
№ 7 площею 1,7 м2, № 8 площею 3,7 м2, № 9 площею 19,0 м2, 
№ 10 площею 36,3 м2, № 11 площею 8,8 м2, № 7 площею 15,3 м2, 
загальною площею 233,7 м2. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 
м. Запоріжжя, вул. Військбуд, 87. Мета проведення незалежної 
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розра-
хунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Ба лан-
со ут римувач майна: Філія «Східна» Концерну «Військторгсервіс». 
Платник робіт з оцінки: ТОВ «Віта Юст». Дата оцінки (дата, на яку 
проводиться оцінка майна) – 31.03.2019. Переможець – ТОВ 
«Всеукраїнська експертна група». Вартість послуг – 2 500,00 грн, 
строк надання послуг (у календарних днях) – 4.

21. Назва об’єкта оцінки: замощення I, літній майданчик № 7, 
бетонний майданчик № 5 (інв. № 0308А), відкритий майданчик 
№ 3, паркан № 2, паркан № 6. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 
м. Запоріжжя, бульв. Шевченка,75. Мета проведення незалежної 
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для внесення 
змін до договору оренди. Ба лан со ут римувач майна: майно не уві-
йшло до статутного капіталу ДП «Запорізький річковий порт «АСК 
«Укррічфлот» та перебуває на балансі ДП «Адміністрація річкових 
портів». Платник робіт з оцінки: ТОВ «БІЗНЕС-КОНТАКТ». Дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2019. Пере-
можець – ТОВ «Южтрансінвест». Вартість послуг – 2 950,00 грн, 
строк надання послуг (у календарних днях) – 4.

22. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 101 цо-
кольного поверху учбового корпусу № 1 (літ. А-4) загальною 
площею 8,1 м2. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, 
вул. Немировича-Данченка/Гастелло, 71/46. Мета проведення 
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки 
для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну 

дії договору оренди. Ба лан со ут римувач майна: Запорізький ме-
талургійний коледж Запорізького національного університету. 
Платник робіт з оцінки: ФОП Березньов Дмитро Вікторович. Дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2019. Пе-
реможець – ФОП Жиров А. К. Вартість послуг – 2 250,00 грн, строк 
надання послуг (у календарних днях) – 4.

23. Назва об’єкта оцінки: нерухоме майно бази відпочинку 
«Азов» загальною площею 2693,2 м2, а саме: будинок відпочинку 
літ. А-3 площею 1483,9 м2; будівля їдальні з ґанком літ. Б площею 
370,1 м2; сторожка літ. В площею 25,2 м2; навіс літ. Г площею 
76,3 м2; склад літ. Д площею 22,2 м2; душ літ. Е площею 74,9 м2м; 
склад літ. Ж площею 45,0 м2; сарай літ. З площею 7,1 м2; погріб 
з шийкою літ пг площею 2,5 м2; сарай літ. И площею 11,4 м2; са-
рай літ. К площею 10,5 м2; сарай літ. Л площею 41,0 м2; будино-
чок відпочинку літ. М площею 24,2 м2; будиночок відпочинку літ. 
Н площею 26,7 м2; навіс літ. О площею 24,0 м2; вбиральня літ. Т 
площею 39,9 м2; навіс літ. У площею 22,8 м2; будинок відпочинку 
літ. Ф площею 308,9 м2; вбиральня літ. Х площею 1,0 м2; навіс літ. 
Ц площею 69,7 м2; трансформаторна будка літ. Ч площею 5,9 м2; 
паркани № 1, № 5; водопровід № 2; зливна яма № 3; резерву-
ар для питної води № 4; водонапірна вежа № 6; замощення І. 
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Якимівський 
р-н, смт Кирилівка, Коса Пересип, 46. Мета проведення неза-
лежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. 
Ба лан со ут римувач майна: ДП «МЗ «ГІДРОМАШ». Платник робіт 
з оцінки: Громадська організація «У сфері культури та мистецтв 
«Творча молодь Слобожанщини». Дата оцінки (дата, на яку про-
водиться оцінка майна) – 31.03.2019. Переможець – ФОП Пере-
вай В. С. Вартість послуг – 14 500,00 грн, строк надання послуг 
(у календарних днях) – 4.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів  
оціночної діяльності, що відбулись 18.04.2019

Назва об’єкта оцінки: будівля їдальні загальною площею 
3165,7 м2 за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Іта-
лійська, б. 134, що перебуває на балансі ДВНЗ «Приазовський 
державний технічний університет», код за ЄДРПОУ 02070812. 
Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою 
укладення договору оренди. Переможець конкурсу – ТОВ «Май-
некс», вартість послуг з оцінки – 3300 грн, строк виконання – 
2 календарних дні.

Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого при-
міщення площею 4,0 м2 першого поверху будівлі адміністративно-
побутового комбінату за адресою: Донецька обл., м. Вугледар, 
вул. Магістральна, б. 4, що перебуває на балансі Державного під-
приємства «Шахтоуправління «Південнодонбаське № 1», код за 
ЄДРПОУ 34032208. Мета проведення оцінки: визначення вартості 
майна з метою укладення договору оренди. Переможець конкур-
су – ФОП Сорокіна І. М., вартість послуг з оцінки – 2 630 грн, строк 
виконання – 5 календарних днів.

Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення пло-
щею 52,0 м2 першого поверху будівлі гуртожитку № 1 (літ. А-5) 
за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, просп. Будівельників, 
б. 13, що перебуває на балансі Азовського морського інституту 
Національного університету «Одеська морська академія», код за 
ЄДРПОУ 01127799. Мета проведення оцінки: визначення вартості 
майна з метою укладення договору оренди. Переможець конкур-
су – ФОП Гапотченко А. М., вартість послуг з оцінки – 2240 грн, 
строк виконання – 2 календарних дні.

Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення пло-
щею 1,0 м2 тамбуру першого поверху нежитлової будівлі (А-3) за 
адресою: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Університетська, б. 
30, що перебуває на балансі Головного управління Національної 
поліції в Донецькій області, код за ЄДРПОУ 40109058. Мета про-
ведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення 
договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП Сорокіна І. М., 
вартість послуг з оцінки – 2600 грн, строк виконання – 3 кален-
дарних дні.

Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною пло-
щею 79,1 м2 першого поверху будівлі учбового корпусу № 1 за 
адресою: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Академічна, 72, 
що перебувають на балансі Донбаської державної машинобудів-
ної академії, код за ЄДРПОУ 02070789. Мета проведення оцінки: 
визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. 
Переможець конкурсу – ФОП Гапотченко А. М., вартість послуг з 
оцінки – 2240 грн, строк виконання – 2 календарних дні.

Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – об’єкт 
соціально-культурного призначення – єдиний майновий комп-
лекс дитячого оздоровчого табору «Голубок» за адресою: Доне-
цька обл., м. Святогірськ, вул. Івана Мазепи, 29. Мета проведен-
ня оцінки: визначення вартості об’єкта для продажу на аукціоні. 
Переможець конкурсу – ТОВ «Оціночна компанія Аргумент», вар-
тість послуг з оцінки – 20000 грн, строк виконання – 15 кален-
дарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по ЖИТОМИРСЬКІЙ 
ОБЛАСТІ про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів  
оціночної діяльності, що відбувся 18.04.2019

Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
для здійснення незалежної оцінки майна визнано:

Приватна фірма «ЮрЕкс «Юридична консультація та майнова 
експертиза» по об’єкту: об’єкт малої приватизації окреме майно – 
будівля котельні, що перебуває на балансі ПрАТ «Житомирський 
консервний завод», за адресою: Житомирська обл., м. Житомир, 
вул. Під’їзна, 22 (вартість виконання – 2950,00 грн, строк вико-
нання – 9 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: 
визначення ринкової вартості для приватизації шляхом продажу 
на електрон ному аукціоні з умовами;

Приватне підприємство «Україна-Експерт-Центр» по об’єкту: 
об’єкт малої приватизації окреме майно – вбиральня, що пере-
буває на балансі ПрАТ «Житомирський консервний завод», за 
адресою: Житомирська обл., м. Житомир, вул. Під’їзна, 22 (вар-
тість виконання – 2990,00 грн, строк виконання – 9 календарних 
днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової 
вартості для приватизації шляхом продажу на електрон ному аук-
ціоні з умовами;

Фізична особа – підприємець Козачок Федір Дмитрович по 
об’єкту: об’єкт малої приватизації окреме майно – нежитлова 
будівля колишньої їдальні, що перебуває на балансі ВАТ «Озе-
рянський комбінат залізобетонних гідротехнічних конструкцій», за 
адресою: Житомирська обл., Олевський р-н, смт Новоозерянка, 
вул. Заводська, 1 (вартість виконання – 4950,00 грн, строк вико-
нання – 9 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: 
вартості для приватизації шляхом викупу ба лан со ут римувачем 
ВАТ «Озерянський комбінат залізобетонних гідротехнічних кон-
струкцій;

Фізична особа – підприємець Шанін Василь Михайлович по 
об’єкту: об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво 
клубу за адресою: Житомирська обл., Бердичівський р-н, с. Ан-
дріяшівка, вул. Павла Ящука, 10а (вартість виконання – 6900,00 
грн, строк виконання – 9 календарних днів); мета проведення не-
залежної оцінки: визначення ринкової вартості для приватизації 
шляхом продажу на аукціоні з умовами.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по ЗАКАРПАТСЬКІЙ 
ОБЛАСТІ про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів  
оціночної діяльності для проведення незалежної  
оцінки майна, що відбувся 18.04.2019

Для проведення незалежної оцінки:
вбудованого приміщення (поз. 1-23) площею 12,6 м2 на першо-

му поверсі адмінбудинку літ. А. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 
Закарпатська обл., м. Свалява, вул. Старолюбовнянська, 2а, з ме-
тою продовження договору оренди, переможцем визнано суб’єкта 
оціночної діяльності – ФОП Кіян Т. П. на таких умовах: вартість по-
слуг з оцінки – 2188 грн, термін виконання – 5 днів;

гідротехнічних споруд: виросного ставу № 1 (інвентарний 
№ 140), виросного ставу № 2 (інвентарний номер № 141), вирос-
ного ставу № 8 (інвентарний № 142), виросного ставу № 5 (інвен-
тарний № 143), виросного ставу № 6 (інвентарний № 144), маль-
кового ставу № 8 (інвентарний № 145), літньо – маточного ставу 
№ 2 (інвентарний № 146), зимовалу № 1 (інвентарний № 147), 
зимовалу № 2 (інвентарний № 148), зимовалу № 3 (інвентарний 
№ 149), зимовалу № 4 (інвентарний № 150), зимовалу № 5 (ін-
вентарний № 151), зимовалу № 6 (інвентарний № 152), зимовалу 
№ 7 (інвентарний № 153), реабілітаційного ставу (інвентарний 
№ 154), водозабору великого (інвентарний № 155), водозабо-
ру (інвентарний № 156), відвідного каналу (інвентарний № 157), 
місце зна хо дження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., Хустський 
р-н, с. Бороняво, з метою продовження договору оренди, пере-
можцем визнано суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Експерт-
Центр» на таких умовах: вартість послуг з оцінки – 10 000 грн, 
термін виконання – 5 днів;

частини приміщення коридору (поз. 2 за планом) корпусу ІІ 
площею 2,0 м2 на першому поверсі будівлі літ. «А» гуртожитку № 4, 
місце зна хо дження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., м. Ужгород, 
вул. Університетська, 12 переможцем визнано суб’єкта оціночної 
діяльності – ФОП Мицьо І. В. на таких умовах: вартість послуг з 
оцінки – 2100 грн, термін виконання – 5 днів;

частини холу (поз. 22 б за планом) площею 2,0 м2 першого по-
верху будівлі літ. «А» гуртожитку № 3, місце зна хо дження об’єкта 
оцінки: Закарпатська обл., м. Ужгород, Студентська набережна, 
2, 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;

частина холу (поз. 45 за планом) площею 4,0 м2 першого по-
верху будівлі літ. «А» навчально-лабораторного корпусу літ. АА’, 
місце зна хо дження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., м. Ужгород, 
вул. Університетська, 14, з метою укладення договору оренди, 
переможцем визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Кіян 
Т. П. на таких умовах: вартість послуг з оцінки – 2196 грн, термін 
виконання – 5 днів.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної 
оцінки об’єкта малої приватизації, що відбувся 18.04.2019

Об’єкт незавершеного будівництва – головна насосна станція 
площею 250,2 м2 за адресою: Луганська обл., Кремінський р-н, 
с. Варварівка, вул. Центральна, 1а. Переможець конкурсу – ТОВ 
Агентство по нерухомості «Дісконт» на таких умовах: вартість по-
слуги – 3500 грн, термін виконання роботи – 5 днів.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної 
оцінки об’єктів оренди, що відбувся 25.04.2019

1. Най ме ну вання об’єкта оцінки: нежитлова одноповерхова 
будівля гаража загальною площею 21,5 м2 (інв. № 10101012), 
що перебуває на балансі Кремінської районної державної адмі-
ністрації Луганської області, за адресою: Луганська обл., м. Кре-
мінна, вул. Банкова, 1в. Переможець конкурсу – ФОП Сорокін С. 
В. на таких умовах: вартість послуги – 1800 грн, термін виконання 
роботи – 3 дні.

2. Най ме ну вання об’єкта оцінки: нежитлове приміщен-
ня площею 1264,9 м2 будівлі матеріального складу № 8 (інв. 
№ 10310003), що перебуває на балансі Управління з питань ци-
вільного захисту Луганської обласної державної адміністрації, 
за адресою: Луганська обл., Станично-Луганський р-н, с. Нижня 
Вільхова, вул. 8 Березня, 1а. Переможець конкурсу – ТОВ Агент-
ство по нерухомості «Дісконт» на таких умовах: вартість послуги – 
2400 грн, термін виконання роботи – 5 днів.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по МИКОЛАЇВСЬКІЙ 
ОБЛАСТІ про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності для проведення незалежної оцінки об’єктів оренди 
з метою визначення ринкової вартості державного майна для 
розрахунку орендної плати, що відбувся 18.04.2019

Переможцями конкурсу визнано:
ПЕП «Візаві» на об’єкт оренди: частина нежитлового примі-

щення площею 2,0 м2 будівлі головного офіса, на балансі Філії 
«Дельта-лоцман» ДП «АМПУ», за адресою: м. Миколаїв, вул. Ля-
гіна, 27. Вартість робіт – 1260 грн без урахування ПДВ, строк ви-
конання робіт – 3 календарних дні;

ТОВ «Центр-Приват-Експерт» на об’єкт оренди: нежитлове 
вбудоване приміщення площею 18,3 м2 першого поверху двопо-
верхової адміністративної будівлі, на балансі Головного управлін-
ня статистики у Миколаївській області, за адресою: Миколаївська 
обл., м. Баштанка, вул. Ювілейна, 89. Вартість робіт – 2400 грн без 
урахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 календарних дні;

РТПП Миколаївської області на об’єкт оренди: нежитлове 
приміщення площею 65,5 м2 адміністративної будівлі, на балансі 
Снігурівського управління водного господарства, за адресою: 
Миколаївська обл., смт Березнегувате, вул. Ілька Борщака (Піо-
нерська), 34. Вартість робіт – 2500 грн з урахуванням ПДВ, строк 
виконання робіт – 2 календарних дні;

ТОВ «Миколаївська оціночна компанія» на об’єкт оренди: гід-
ротехнічні споруди рибогосподарських технологічних водойм – 
ставу водопостачального № 8 площею 6,3 га, ставу виросного 
№ 7а площею 3,3 га, ставу літньо-маточного, на балансі ЗАТ 
«Цитатель», за адресою: Миколаївська обл., Казанківський р-н. 
Вартість робіт – 9000 грн без урахування ПДВ, строк виконання 
робіт – 5 календарних днів;

ФОП Фокін О. С. на об’єкти оренди:
нежитлове приміщення площею 14,4 м2 першого поверху 

триповерхової будівлі Старого учбового корпусу, на балансі На-
ціонального університету кораблебудування ім. Адмірала Ма-
карова, за адресою: м. Миколаїв, вул. Кузнецька, 5. Вартість 
робіт – 2000 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 
2 календарних дні;

нерухоме майно: частина даху площею 30,0 м2; частина тех-
нічного поверху площею 4,0 м2, на балансі Регіо наль ного відді-
лення Фонду по Миколаївській області, за адресою: м. Миколаїв, 
вул. Чкалова, 20. Вартість робіт – 2000 грн без урахування ПДВ, 
строк виконання робіт – 2 календарних дні;

ФОП Пашинова Т. В. на об’єкт оренди: нежитлові приміщення 
площею 26,6 м2 адмінбудівлі, на балансі Управління Державної 
казначейської служби України в Арбузинському районі Микола-
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Продовження таблиціївської області, за адресою: Миколаївська обл., смт Арбузинка, 
пл. Центральна, 88. Вартість робіт – 2100 грн без урахування ПДВ, 
строк виконання робіт – 3 календарних дні;

ПП «КФ Снейл» на об’єкт оренди: нежитлові приміщення 
№ 11, 12, 13 площею 40,7 м2 в одноповерховій будівлі магазину, 
на балансі «Одеське управління військової торгівлі» Концерну 
«Військторгсервіс», за адресою: Миколаївська обл., Вознесен-
ський р-н, с. Мартинівське, БОС-2, будівля № 11а. Вартість ро-
біт – 2050 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 5 ка-
лендарних днів;

ТОВ «ОК «Аспект» на об’єкт оренди: нежитлові приміщення 
складу площею 160,9 м2 , на балансі Миколаївської філії Концерну 
радіомовлення радіозв’язку та телебачення, за адресою: м. Ми-
колаїв, вул. Веселинівська, 59. Вартість робіт – 2400 грн без ура-
хування ПДВ, строк виконання робіт – 4 календарних дні.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по МИКОЛАЇВСЬКІЙ 
ОБЛАСТІ про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної  
діяльності, які будуть залучені для проведення незалежної 
оцінки державного майна – об’єктів малої приватизації, 
що відбувся 18.04.2019

Переможцями конкурсу визнані:
ФОП Полупаненко М. М. на об’єкти малої приватизації:
ковбасний цех фабрики-кухні, що перебуває на балансі ДП 

НАЕК «Енергоатом» по ВП «Южноукраїнська АЕС», за адресою: 
55000, Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, Проммайданчик, 
21а. Вартість робіт – 4800 грн без урахування ПДВ, строк вико-
нання робіт – 3 календарних дні;

станція енергокомплекс, що перебуває на балансі ДП НАЕК 
«Енергоатом» по ВП «Южноукраїнська АЕС», за адресою: 55000, 
Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, Гідрокомплекс, 18. Вар-
тість робіт – 4650 грн без урахування ПДВ, строк виконання ро-
біт – 3 календарних дні;

майстерня вентзаготовок, що перебуває на балансі ДП НАЕК 
«Енергоатом» по ВП «Южноукраїнська АЕС», за адресою: 55000, 
Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, Проммайданчик, 28. Вар-
тість робіт – 4650 грн без урахування ПДВ, строк виконання ро-
біт – 3 календарних дні;

сховище зрідженого пропан-бутану, що перебуває на балансі 
ДП НАЕК «Енергоатом» по ВП «Южноукраїнська АЕС», за адресою: 
55000, Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, Проммайданчик, 32. 
Вартість робіт – 3100 грн без урахування ПДВ, строк виконання 
робіт – 3 календарних дні;

ФОП Пашинова Т.В. на об’єкти малої приватизації:
майстерня хімічного покриття з службово-побутовим корпу-

сом, що перебуває на балансі ДП НАЕК «Енергоатом» по ВП «Юж-
ноукраїнська АЕС», за адресою: 55000, Миколаївська обл., м. Юж-
ноукраїнськ, Проммайданчик, 38. Вартість робіт – 6900 грн без 
урахування ПДВ, строк виконання робіт – 4 календарних дні;

склад балонів та карбіду кальцію, що перебуває на балансі ДП 
НАЕК «Енергоатом» по ВП «Южноукраїнська АЕС», за адресою: 
55000, Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, Проммайданчик, 31. 
Вартість робіт – 4600 грн без урахування ПДВ, строк виконання 
робіт – 4 календарних дні;

база будівельної дільниці № 6, що перебуває на балансі ДП 
НАЕК «Енергоатом» по ВП «Южноукраїнська АЕС», за адресою: 
55000, Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, Гідрокомплекс, 23. 
Вартість робіт – 6900 грн без урахування ПДВ, строк виконання 
робіт – 4 календарних дні;

аргоно-киснева газофікаційна станція, що перебуває на ба-
лансі ДП НАЕК «Енергоатом» по ВП «Южноукраїнська АЕС», за 
адресою: 55000, Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, Пром-
майданчик, 29. Вартість робіт – 6900 грн без урахування ПДВ, 
строк виконання робіт – 4 календарних дні.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ 
ОБЛАСТІ про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів  
оціночної діяльності, що відбувся 18.04.2019

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
для проведення незалежної оцінки об’єкта: частина приміщень 
палацу палацово-паркового комплексу XVII-XVIII ст., пам’ятки 
архітектури національного значення (охоронний номер 663Н), 
загальною площею 710,5 м2 (в тому числі 190,9 м2 – площа спіль-
ного користування) за адресою: вул. Замкова, 5, смт Вишнівець, 
Збаразький р-н, Тернопільська обл., що перебуває на балансі 
Національного заповідника «Замки Тернопілля», 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 приміщень 
господарських споруд палацово-паркового комплексу XVII-XVIII 
ст., пам’ятки архітектури національного значення (охоронний 
номер 663Н), загальною площею 91,4 м2 на першому поверсі 
будівлі за адресою: вул. Замкова, 5, смт Вишнівець, Збаразький 
р-н, Тернопільська обл., що перебуває на балансі Національно-
го заповідника «Замки Тернопілля», визнано ТОВ «Експертно-
консультаційна фірма «Орієнтир-Оцінка». Мета проведення оцін-
ки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної 
плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт з оцін-
ки – 2080 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльнос-
ті для проведення незалежної оцінки об’єкта: частина площад-
ки з асфальтним покриттям № 13 площею 700,0 м2 за адресою: 
вул. Текстильна, 30а, м. Тернопіль, що перебуває на балансі Регіо-
наль ного офіса водних ресурсів у Тернопільській області, 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 – 
1800 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
для проведення незалежної оцінки об’єкта: частина площадки з 
асфальтним покриттям № 11 площею 330,0 м2, інвентарний но-
мер 101000028, реєстровий номер 05379205.40.ББФЕРЮ035, за 
адресою: вул. Текстильна, 30а, м. Тернопіль, що перебуває на ба-
лансі Регіо наль ного офіса водних ресурсів у Тернопільській об-
ласті, визнано ТОВ «Експертно-консультаційна фірма «Орієнтир-
Оцінка». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості 
майна для розрахунку орендної плати з метою продовження до-
говору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 1800 гривень, 
строк виконання робіт – 5 календарних днів.

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльнос-
ті для проведення незалежної оцінки об’єкта: частина площадки 
із асфальтним покриттям № 11 площею 1000,0 м2 за адресою: 
вул. Текстильна, 30а, м. Тернопіль, що перебуває на балансі Регіо-
наль ного офіса водних ресурсів у Тернопільській області, визнано 
ТзОВ фірма «Гудвіл». Мета проведення оцінки: визначення ринко-
вої вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продо-
вження договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 1900 
гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
для проведення незалежної оцінки об’єкта: частина зовнішнього 
фасаду адміністративної будівлі загальною площею 5,45 м2 за 

адресою: вул. Князя Острозького, 14, м. Тернопіль, що перебу-
ває на балансі Департаменту агропромислового розвитку Терно-
пільської обласної державної адміністрації, визнано ТзОВ фірма 
«Гудвіл». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості 
майна для розрахунку орендної плати з метою продовження до-
говору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 1900 гривень, 
строк виконання робіт – 5 календарних днів.

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльнос-
ті для проведення незалежної оцінки об’єкта: частина нежитло-
вих приміщень адміністративного будинку загальною площею 
77,61 м2, а саме: поз. 1-9, 1-10, 1-11, 1-12, частина поз. 1-8 пло-
щею 12,96 м2 та частина поз. 1-4 площею 4,25 м2, інвентарний 
номер 10310007-12 за адресою: вул. Олега Ольжича, 5а, м. Залі-
щики, Заліщицький р-н, Тернопільська обл., що перебуває на ба-
лансі Заліщицької районної державної адміністрації, визнано ТзОВ 
фірма «Гудвіл». Мета проведення оцінки: визначення ринкової 
вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продо-
вження договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 2000 
гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної  
діяльності на об’єкти оренди, що відбулися 18.04.2019

№ 
з/п

Най ме ну вання об’єкта оцінки, площа,  
місце зна хо дження, ба лан со ут римувач

Мета проведен-
ня оцінки
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1 Нежитлове приміщення – аудиторія № 16 на першо-
му поверсі одноповерхової будівлі учбового корпусу 
№ 6, інв. № 1030032, загальною площею 67,68 м2 
за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, с. До-
кучаєвське, учбове містечко ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, 
що перебуває на балансі Харківського національ-
ного аграрного університету імені В. В. Докучаєва, 
00493764, тел. (057) 709-03-00

Визначення 
вартості об’єкта 
з метою продо-
вження договору 
оренди 22

00
/5
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зд
 Ю
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.

2 Частина коридору на 1-му поверсі 5-поверхової бу-
дівлі учбового корпусу театрального відділення (інв. 
№ 35957, пам’ятка архітектури) загальною площею 
2,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, 79, 
що перебуває на балансі Харківського національно-
го університету мистецтв ім. І. П. Котляревського, 
2214350, тел.: 731-10-95, 731-23-16

Визначення 
вартості об’єкта 
з метою продо-
вження договору 
оренди 18

00
/4

ПФ
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нс

»

3 Нежитлове приміщення – кімн. № 29 в одноповерхо-
вій будівлі котельні (інв. № 10350002, літ. за техпас-
портом «Б-1») загальною площею 77,5 м2 за адресою: 
м. Харків, вул. Пирогова, 8, що перебуває на балансі 
Державного закладу охорони здоров’я «Обласна ту-
беркульозна лікарня № 3», 01108194, тел.: 93-30-28, 
95-47-52

Визначення 
вартості об’єкта 
з метою продо-
вження договору 
оренди 21
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4 Частина холу на 9-му поверсі 11-поверхової 
будівлі учбово-лабораторного корпусу (інв. 
№ 10310016, літ. А-11, реєстровий номер ЄРОДВ 
01896872.1.ААААЛБ074) загальною площею 6,3 м2 
за адресою: м. Харків, вул. Амосова, 58, що пе-
ребуває на балансі Харківської медичної академії 
післядипломної освіти, 01896872, тел.: 711-35-56, 
711-80-35

Визначення 
вартості об’єкта 
з метою продо-
вження договору 
оренди 20
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5 Частина покрівлі 6-поверхової нежитлової будівлі (інв. 
№ 10310001, літ. «А-6») загальною площею 4,0 м2 за 
адресою: м. Харків, просп. Московський, 75, що пере-
буває на балансі Харківського регіо наль ного інституту 
державного управління Національної академії держав-
ного управління при Президентові України, 23322597, 
тел. 732-3198

Визначення 
вартості об’єкта 
з метою продо-
вження договору 
оренди 22

00
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6 Нежитлове приміщення – кімн. № 25 на першо-
му поверсі 4-поверхового навчального корпусу, інв. 
№ 103289627,103289628, літ. «А-4», що є пам’яткою 
архітектури, загальною площею 36,8 м2 за адресою: 
м. Харків, просп. Московський, 45, що перебуває 
на балансі Харківського національного технічного уні-
верситету сільського господарства імені Петра Васи-
ленка, 00493741, тел. (057) 700-38-88

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з ме-
тою передачі в 
оренду 21

00
/4

ТО
В 

«Н
ез

ал
еж

на
 п

ро
ф

-
гр

уп
а»

7 Нежитлові приміщення підвалу п’ятиповерхового 
громадського будинку (інв. № 73076, літ. «В-п») 
загальною площею 93,3 м2 за адресою: м. Харків, 
вул. Цілиноградська, 36, що перебувають на балансі 
Харківського національного університету радіоелек-
троніки, 2071197, тел.: 702-10-16, 702-18-07

Визначення 
вартості об’єкта 
з метою продо-
вження договору 
оренди

21
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8 Частина нежитлового приміщення підвалу 
п’ятиповерхового громадського будинку гуртожит-
ку № 4 (інв. № 73076, літ. «В-п») загальною площею 
66,3 м2 за адресою: м. Харків, вул. Цілиноградська, 
36, що перебуває на балансі Харківського національ-
ного університету радіоелектроніки, 2071197, тел.: 
702-10-16, 702-18-07

Визначення 
вартості об’єкта 
з метою продо-
вження договору 
оренди 19
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9 Нежитлове приміщення – кімн. № 26 на другому по-
версі 3-поверхового інженерного корпусу, літ. «А-3», 
загальною площею 225,7 м2 за адресою: м. Харків, 
вул. Весніна, 12, що перебуває на балансі Державно-
го підприємства «Український державний науково-
дослідний вуглехімічний інститут (УХІН)», 00190443, 
тел. (057) 700-69-06

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з ме-
тою передачі в 
оренду 22
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10 Нежитлові приміщення – кімн. № 28, 29, 30, 31, 34 
та частина кімн. № 33 площею 25,9 м2 на 1-му по-
версі одноповерхової будівлі їдальні, прибудованої до 
5- поверхового гуртожитку № 8, інв. № 101320009, 
літ. «С-5», загальною площею 106,1 м2 за адресою: 
м. Харків, вул. Шевченка, 233а, що перебувають на 
балансі Харківського національного університету місь-
кого господарства імені О.М. Бекетова, 02071151, 
тел. (057) 706-15-37

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з ме-
тою передачі в 
оренду
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11 Нежитлові приміщення – кімн. № 1-21, № 1-22, 
№ 1-23 на 1-му поверсі 5-поверхового гуртожит-
ку № 4, інв. № 10132000003, літ. «Г-5», загальною 
площею 53,8 м2 за адресою: м. Харків, вул. Пушкін-
ська, 79, що перебувають на балансі Національного 
технічного університету «Харківський політехнічний 
інститут», 02071180, тел. (057) 707-66-00

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з ме-
тою передачі в 
оренду 19
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12 Нежитлові приміщення 12-поверхової будівлі Центру 
науково-технічної та економічної інформації загальною 
площею 639,0 м2, а саме: у підвалі: кімн. № 0-1, 0-2, 
0-18, 0-19, 0-20, 0-21, 0-22, 0-23 площею 420,0 м2 
та на 1-му поверсі: кімн. № 1-34, 1-35, 1-36 площею 
219,0 м2 за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 4

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з ме-
тою передачі в 
оренду
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Най ме ну вання об’єкта оцінки, площа,  
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13 Частина покрівлі 5-поверхового учбово-лабораторного 
корпусу (інв. № 10310003, літ. «А-5») загальною пло-
щею 3,0 м2 за адресою: м. Харків, просп. Науки, 4, 
що перебуває на балансі Харківського національного 
медичного університету, 01896866

Визначення 
вартості об’єкта 
з метою продо-
вження договору 
оренди
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14 Нежитлові приміщення, будівлі, загальною площею 
2210,27 м2, а саме: складські приміщення площею 
215,49 м2; будинок-вагон площею 36,6 м2; буди-
нок АБК з пральнею площею 117,78 м2; будинок 
одноповер ховий, площею 19,07 м2; будинок одно-
поверховий площею 23,21 м2; будинок одноповер-
ховий площею 58,3 м2; будинок одноповерховий 
площею 20,7 м2; будинок одноповерховий, площею 
20,7 м2; будинок одноповерховий площею 20,0 м2; 
будинок одноповерховий, площею 22,05 м2; будинок 
одноповерховий площею 92,97 м2; будівля дво-
поверхова площею 34,25 м2; будівля двоповерхова 
площею 34,25 м2; будівля медпункту двоповерхо-
ва площею 31,39 м2; сторожка площею 31,85 м2; 
сторож ка площею 6,2 м2; літня кухня площею 
30,74 м2; будівля туалету площею 18,43 м2; будівля 
рятувальної станції, площею 89,1 м2; будівля гос-
подарчої споруди, площею 79,45 м2; будинок вагон 
площею 36,6 м2; будівля насосної площею 8,27 м2; 
кіоск площею 14,5 м2; кіоск площею 14,5 м2; кіоск 
площею 14,5 м2; кіоск площею 14,5 м2; будівля авто-
гаража площею 66,7 м2; склад пально-мастильних 
матеріалів площею 19,55 м2; будівля їдальні площею 
724,17 м2; будівля сторожа площею 44,66 м2; навіс 
тіньової площею 34,3 м2; складські приміщення пло-
щею 215,49 м2за адресою: Харківська обл., Боров-
ський р-н, с. Пескі Радівська сільська рада, вул. Пе-
ремоги, 260, що перебуває на балансі ДП «Артем-
вугілля», 32270533

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з ме-
тою передачі в 
оренду
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15 Частина покрівлі 4-поверхового учбового корпусу (інв. 
№ 10310006) загальною площею 17,8 м2 за адресою: 
м. Харків, вул. Трінклера, 12, що перебуває на балансі 
Харківського національного медичного університету, 
01896866

Визначення 
вартості об’єкта 
з метою продо-
вження договору 
оренди
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16 Частина нежитлового приміщення холу третього по-
верху триповерхової будівлі навчального корпусу (інв. 
№ 001031023, літ. «Б-3») загальною площею 30,0 м2 
за адресою: м. Харків, вул. Валентинівська (Блюхера), 
4, що перебуває на балансі Національного фармацев-
тичного університету, 2010936, тел.: (057) 706-35-81, 
714-25-42

Визначення 
вартості об’єкта 
з метою продо-
вження договору 
оренди 21
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17 Нежитлові приміщення – кімн. № 2 у підвалі площею 
2,3 м2, кімн. № 7, 10, 11, 13, 31, 44 на першому 
поверсі 6-поверхової нежитлової будівлі, інв. № 1, 
пам’ятка архітектури, загальною площею 110,1 м2 
за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 1, що пере-
бувають на балансі Державної установи «Державний 
інститут праці та соціально-економічних досліджень», 
00190325, тел. (057) 731-18-90

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з ме-
тою передачі в 
оренду 22
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18 Нежитлові приміщення: кімн. № 42, 43, 44, 45, 46, 
47, 48, 49 на другому поверсі площею 81,1 м2 та 
кімн. № 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 на третьому поверсі 
площею 91,8 м2 6-поверхової нежитлової будівлі, 
інв. № 1, пам’ятка архітектури, загальною площею 
172,9 м2 за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 1, 
що перебувають на балансі Державної установи «Дер-
жавний інститут праці та соціально-економічних дослі-
джень», 00190325, тел. (057) 731-18-90

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з ме-
тою передачі в 
оренду
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ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного 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 18.04.2019

1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяль-
ності для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою продо-
вження договору оренди – приміщення площею 15,0 м2 на друго-
му поверсі адміністративної будівлі, що обліковується на балансі 
Регіо наль ного офісу водних ресурсів у Хмельницькій області та 
розташована за адресою: вул. Соборна, 29, м. Хмельницький, 
визнано ФОП Лісову Тетяну Вікторівну. Вартість надання послуг 
з оцінки – 1750,00 грн (без урахування ПДВ), строк надання по-
слуг з оцінки – 4 календарних дні.

2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяль-
ності для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою продо-
вження договору оренди – приміщення площею 15,3 м2 в одно-
поверховій будівлі прохідної, що обліковується на балансі Поділь-
ського державного аграрно-технічного університету, за адресою: 
вул. Шевченка, 13, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл., 
визнано ФОП Трубача Андрія Степановича. Вартість надання по-
слуг з оцінки – 2190,00 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 до-
говору оренди – нежитлові приміщення загальною площею 82,3 м2 
у підвалі гуртожитку, що обліковується на балансі Подільського спе-
ціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного ко-
леджу, за адресою: вул. Годованця, 13, м. Кам’янець-Подільський, 
Хмельницька обл., визнано ПП «Консалтінг Сервіс». Вартість на-
дання послуг з оцінки – 2200,00 грн (без урахування ПДВ), строк 
надання послуг з оцінки – 5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного 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 25.04.2019

1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної ді-
яльності для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою 
укладення договору оренди – приміщення загальною площею 
66,5 м2 (у т. ч. площа загального користування – 1,4 м2) на пер-
шому поверсі адміністративної будівлі, що обліковується на ба-
лансі Головного управління статистики у Хмельницькій області, 
за адресою: вул. Булаєнка, 6а, м. Красилів, Хмельницька обл. 
визнано ФОП Лісову Тетяну Вікторівну. Вартість надання послуг 
з оцінки – 2050,00 грн (без урахування ПДВ), строк надання по-
слуг з оцінки – 4 календарних дні.
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Продовження таблиці2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяль-
ності для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою продо-
вження договору оренди – приміщення загальною площею 20,7 м2 
(у т. ч. площа загального користування – 5,2 м2) на другому поверсі 
адміністративної будівлі, що обліковується на балансі Головно-
го управління статистики у Хмельницькій області, за адресою: 
вул. Л. Українки, 154, м. Полонне, Хмельницька обл. визнано ПП 
«Агентство нерухомого майна «Гудвіл». Вартість надання послуг 
з оцінки – 2400,00 грн (без урахування ПДВ), строк надання по-
слуг з оцінки – 5 календарних днів.

3. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяль-
ності для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою продо-
вження договору оренди – частина приміщення площею 1,5 м2 
на першому поверсі адміністративної будівлі, що обліковується 
на балансі Управління Державної казначейської служби України 
у Теофіпольському районі Хмельницької області, за адресою: 
вул. Небесної Сотні, 42, смт Теофіполь, Хмельницька обл., визна-
но 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 діяль-
ності для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою про-
довження договору оренди – приміщення загальною площею 
26,58 м2 (у т. ч. площа загального користування – 4,08 м2) на 
другому поверсі адміністративної будівлі, що обліковується на 
балансі Головного управління статистики у Хмельницькій об-
ласті, за адресою: вул. Булаєнка, 6а, м. Красилів, Хмельницька 
обл. визнано ТОВ «Поділля – Експерт». Вартість надання послуг 
з оцінки – 2050,00 грн (без урахування ПДВ), строк надання по-
слуг з оцінки – 4 календарних дні.

5. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяль-
ності для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою продо-
вження договору оренди – приміщення гаража площею 56,1 м2, 
що обліковується на балансі Регіо наль ного офіса водних ресур-
сів у Хмельницькій області, за адресою: вул. Ю. Сіцінського, 26а, 
м. Хмельницький, визнано ФОП Аврамчука Ігоря Віталійовича. 
Вартість надання послуг з оцінки – 1800,00 грн (без урахування 
ПДВ), строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного 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 17.04.2019

1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової 
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення до-
говору оренди державного майна.

Замовник робіт з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду по 
Черкаській області.

1.1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення 
нежитлової будівлі загальною площею 59,7 м2. Най ме ну вання 
ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: ДФСУ, майно якої перебуває 
в оперативному управлінні (користуванні) Головного управління 
Державної фіскальної служби у Черкаській області. Місце зна хо-
дження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 345, м. Черкаси. Платник 
робіт з оцінки: ФОП Заїченко С. М. Дата оцінки: 31.03.2019. Пере-
можцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано 
ФОП Ярюхіна З. Д. Термін виконання робіт – 2 календарних дні, 
вартість послуг – 1080,00 грн.

1.2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення головного уч-
бового корпусу на першому поверсі чотириповерхової будівлі 
площею 1,0 м2. Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: 
Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля на-
ціонального університету цивільного захисту України. Місце зна-
хо дження об’єкта оцінки: вул. Онопрієнка, 8, м. Черкаси. Платник 
робіт з оцінки: ТОВ «Маклаут-Інвест». Дата оцінки: 31.03.2019. 
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
визнано ТОВ «Контакт-Сервіс». Термін виконання робіт – 2 ка-
лендарних дні, вартість послуг – 1100,00 грн.

1.3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення першого 
поверху адмінбудівлі загальною площею 59,1 м2. Най ме ну вання 
ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Головне управління статис-
тики у Черкаській області. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 
вул. Новоселівська, 1, м. Золотоноша. Платник робіт з оцінки: 
ФОП Загребельна В. В. Дата оцінки: 31.03.2019. Переможцем 
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ТБ «Уні-
версальна». Термін виконання робіт – 2 календарних дні, вартість 
послуг – 900,00 грн.

1.4. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення на першому 
поверсі адмінбудівлі загальною площею 45,73 м2. Най ме ну вання 
ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Управління Державної казна-
чейської служби України у Городищенському районі Черкаської 
області. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: вул. Миру, 87, м. Горо-
дище, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: депутат Галушко В. М. 
Дата оцінки: 31.03.2019. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності визнано ФОП Савченко О. В. Термін виконання 
робіт – 2 календарних дні, вартість послуг – 1000,00 грн.

1.5. Назва об’єкта оцінки: частина адміністративної будівлі за-
гальною площею 88,0 м2 (з них корисного використання – 81,6 м2, 
загального користування – 6,4 м2). Най ме ну вання ба лан со ут-
римувача об’єкта оцінки: ДФСУ, майно якої перебуває в оператив-
ному управлінні (користуванні) Головного управління Державної 
фіскальної служби у Черкаській області. Місце зна хо дження об’єкта 
оцінки: вул. Б. Хмельницького, 25, м. Чигирин, Черкаська обл. Плат-
ник робіт з оцінки: Виконавчий комітет Чигиринської міської ради. 
Дата оцінки: 31.03.2019. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін виконання робіт – 
2 календарних дні, вартість послуг – 1200,00 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 наль не відділення Фонду по 
Черкаській області.

2.1. Назва об’єкта оцінки: приміщення на другому поверсі 
чотириповерхової адмінбудівлі площею 31,8 м2. Най ме ну вання 
ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Черкаський національний 
університет ім. Б. Хмельницького. Місце зна хо дження об’єкта 
оцінки: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: 
ФОП Трусов В. Е. Дата оцінки: 31.03.2019. Переможцем конкур-
су з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП Драник 
Г. В. Термін виконання робіт – 2 календарних дні, вартість по-
слуг – 750,00 грн.

2.2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення 
першого поверху двоповерхової цегляної адмінбудівлі загальною 
площею 42,6 м2. Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцін-
ки: Головне управління статистики у Черкаській області. Місце зна-
хо дження об’єкта оцінки: вул. Новоселівська, 1, м. Золотоноша. 
Платник робіт з оцінки: ФОП Чіпа П. М. Дата оцінки: 31.03.2019. 
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
визнано ПП «Дисконт». Термін виконання робіт – 2 календарних 
дні, вартість послуг – 1149,00 грн.

2.3. Назва об’єкта оцінки: частина приміщень на п’ятому по-
версі п’ятиповерхової будівлі загальною площею 63,9 м2. Най-
ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Державне під-
приємство «Черкаський державний науково-дослідний інститут 
техніко-економічної інформації в хімічній промисловості». Місце-
зна хо дження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси. 
Платник робіт з оцінки: ГО «ІТ-ПЕРСПЕКТИВА». Дата оцінки: 

31.03.2019. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності визнано ФОП Горопацька М. В. Термін виконання ро-
біт – 2 календарних дні, вартість послуг – 1810,00 грн.

2.4. Назва об’єкта оцінки: одноповерхова будівля гаража на 
три бокси площею 324,3 м2. Най ме ну вання ба лан со ут римувача 
об’єкта оцінки: Державне підприємство «Черкаське будівельно-
монтажне управління». Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 
вул. Байди Вишневецького, 145, м. Черкаси. Платник робіт з 
оцінки: ТОВ «Транс – Радогаст». Дата оцінки: 31.03.2019. Пере-
можцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано 
КТ «АЕО «Фатум-М». Термін виконання робіт – 2 календарних дні, 
вартість послуг – 2300,00 грн.

2.5. Назва об’єкта оцінки: частина приміщень другого повер-
ху адміністративної будівлі загальною площею 83,0 м2. Най ме-
ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Головне управління 
статистики у Черкаській області. Місце зна хо дження об’єкта оцін-
ки: вул. О. Дашковича, 39, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ПП 
«Офіс Техніка». Дата оцінки: 31.03.2019. Переможцем конкурсу з 
відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін 
виконання робіт – 2 календарних дні, вартість послуг – 590,00 грн. 
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
визнано ФОП Гребченко М. П. Термін виконання робіт – 2 кален-
дарних дні, вартість послуг – 690,00 грн.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного 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 24.04.2019

1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової 
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення до-
говору оренди державного майна.

Замовник робіт з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду по 
Черкаській області.

1.1. Назва об’єкта оцінки: приміщення першого поверху чотири-
поверхової адмінбудівлі площею 29,0 м2. Най ме ну вання ба лан со ут-
римувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Черкаський дер-
жавний науково-дослідний інститут техніко-економічної інформації 
в хімічній промисловості». Місце зна хо дження об’єкта оцінки: бульв. 
Шевченка,205, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ДП «Логос С. В.». 
Дата оцінки: 31.03.2019. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності визнано ФОП Драник Г. В. Термін виконання 
робіт – 2 календарних дні, вартість послуг – 700,00 грн.

1.2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення на 
першому поверсі гуртожитку № 3 площею 51,9 м2. Най ме ну вання 
ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Черкаський державний техно-
логічний університет. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: вул. Смі-
лянська, 97/1, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: Черкаська місь-
ка централізована бібліотечна система. Дата оцінки: 31.03.2019. 
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності ви-
знано ПП «Дисконт». Термін відбору суб’єктів оціночної діяльності 
визнано ФОП Драник Г. В. Термін виконання робіт – 2 календарних 
дні, вартість послуг – 1220,00 грн.

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 . Най ме ну вання ба лан со-
ут римувача об’єкта оцінки: Головне управління Національної поліції 
в Черкаській області. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: вул. Смілян-
ська, 57, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Стеценко Н. В. Дата 
оцінки: 30.04.2019. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціноч-
ної діяльності визнано ФОП Ярюхіна З. Д. Термін відбору суб’єктів 
оціночної діяльності визнано ФОП Драник Г. В. Термін виконання 
робіт – 2 календарних дні, вартість послуг – 1130,00 грн.

2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової 
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження до-
говору оренди державного майна.

Замовник робіт з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду по Чер-
каській області.

2.1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень 
цокольного поверху чотириповерхової цегляної будівлі площею 
54,51 м2. Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Чер-
каська філія інституту «Укрдіпросад». Місце зна хо дження об’єкта 
оцінки: вул. Смілянська,120/1, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: 
ПП «ТВКФ» «ТЕХПРОМ». Дата оцінки: 31.03.2019. Переможцем 
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП 
Гребченко М. П. Термін виконання роботи – 2 календарних дні, 
вартість послуг – 870,00 грн.

2.2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення на 
першому поверсі чотириповерхової адміністративної будівлі пло-
щею 162,41 м2. Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцін-
ки: Черкаська філія інституту «Укрдіпросад». Місце зна хо дження 
об’єкта оцінки: вул. Смілянська, 120/1, м. Черкаси. Платник робіт 
з оцінки: ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «ЕНЕЙ». Дата оцінки: 
31.03.2019. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної ді-
яльності визнано ПП «Ажіо». Термін виконання роботи – 2 кален-
дарних дні, вартість послуг – 1140,00 грн.

2.3. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення на першому 
поверсі гуртожитку площею 32,3 м2. Най ме ну вання ба лан со ут-
римувача об’єкта оцінки: Державний навчальний заклад «Канів-
ське вище професійне училище». Місце зна хо дження об’єкта оцін-
ки: вул. Енергетиків, 135, м. Канів, Черкаська обл. Платник робіт 
з оцінки: ФОП Бойко В. М. Дата оцінки: 31.03.2019. Переможцем 
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП Сав-
ченко О. В. Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість 
послуг – 1250,00 грн.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по м. КИЄВУ  
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної  
діяльності, які будуть залучені до проведення  
незалежної оцінки об’єкта приватизації,  
що відбувся 17.04.2019 об 11.00

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
на право проведення незалежної оцінки для здійснення привати-
зації шляхом викупу об’єкта державної власності – нежитлових 
приміщень окремо розташованої будівлі їдальні загальною пло-
щею 1063,0 м2 за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 34, літера 
Т визнано ПП «ТОМАС & СІМОНОВА». Вартість робіт – 6700,00 грн з 
урахуванням ПДВ, строк виконання робіт – 15 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного 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 17.04.2019 о 15.00

№ 
з/п

Назва 
об’єкта 
оцінки

Площа, м2 Адреса об’єкта 
оцінки

СОД –  
переможець

Термін 
виконан-
ня, кален-

дарних 
днів

Вартість 
виконан-
ня робіт, 

грн

1 Нежитлове 
приміщення 

54,3 м. Київ, вул. Гар-
матна, 38а

ФОП Чеба-
ков О. І.

2 4000

2 Нежитлові 
приміщення 

696,09 м. Київ, вул. Панаса 
Мирного, 19

ФОП Чеба-
ков О. І.

2 5200

№ 
з/п

Назва 
об’єкта 
оцінки

Площа, м2 Адреса об’єкта 
оцінки

СОД –  
переможець

Термін 
виконан-
ня, кален-

дарних 
днів

Вартість 
виконан-
ня робіт, 

грн

3 Нежитлове 
приміщення 

79,0 м. Київ, вул. Ніжин-
ська, 29в

ТОВ «Сарос» 2 4750

4 Нежитлове 
приміщення 

222,0 м. Київ, вул. Ми-
коли Голего 
(Лебедєва-Кумача), 
7а

ФОП Ост-
рик Т. В.

2 5500

5 Нежитлове 
приміщення 

48,9 м. Київ, вул. Є. Хар-
ченка, 4

ФОП Чеба-
ков О. І.

2 3600

6 Частина даху 
та технічного 
поверху

30,0  
(в т. ч. 
15,0 та 
15,0)

м. Київ, вул. Преоб-
раженська, 25

ФОП Чеба-
ков О. І.

2 3500

7 Нежитлове 
приміщення 

20,26 м. Київ, вул. Мико-
ли Амосова, 8

ФОП Ост-
рик Т. В.

2 3500

8 Частина даху 11,0 м. Київ, просп. Ака-
деміка Глушкова, 6

ФОП Чеба-
ков О. І.

2 3600

9 Нежитлові 
приміщення 

44,43 м. Київ, вул. Ю. 
Іллєнка (Мельнико-
ва), 63

ФОП Чеба-
ков О. І.

2 3600

10 Нежитлове 
приміщення 

18,0 м. Київ, вул. Гар-
матна, 53

ФОП Бонда-
ренко О. П.

2 3000

11 Нежитлове 
приміщення 

20,2 м. Київ, вул. Еспла-
надна, 4 – 6

ТОВ «Фінансо-
ва будівель-
на компанія 
«Фіско»

2 4200

12 Нежитлове 
приміщення 

178,4 м. Київ, вул. Берди-
чівська, 1

ТОВ «Сарос» 2 4150

13 Частина 
даху, техніч-
ного поверху 
та підвалу

45,4  
(у т. ч. 2,0, 

19,0 та 
24,4)

м. Київ, вул. Є. 
Сверстюка, 15

ФОП Чеба-
ков О. І.

2 3600

14 Частина не-
житлового 
приміщення

8,0 м. Київ, вул. Іоанна 
Павла II (П. Лумум-
би), 17

ТОВ «РЕНОМЕ 
ГРУП»

2 3500

15 Нежитлове 
приміщення 

12,38 м. Київ, бульв. Л. 
Українки, 26

ФОП Чеба-
ков О. І.

2 3600

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по Волинській області 
про підсумки конкурсу з відбору суб’єкта оціночної 
діяльності, якого буде залучено до проведення незалежної 
оцінки державного майна, який відбувся 02.05.2019

Переможцем конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності 
для проведення незалежної оцінки:

частина приміщення санаторію-профілакторію площею 32,3 м2 
за адресою: 43021, м. Луцьк, вул. Ярощука, 30, що обліковується 
на балансі Східноєвропейського національного університету імені 
Лесі Українки, визнано ТзОВ «ВМБ-НЕРУХОМІСТЬ», мета оцінки: 
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру 
орендної плати для укладення договору оренди, ціна виконання 
робіт з оцінки – 2 200,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 
5 календарних днів;

цех столярних виробів загальною площею 1167,2 м2 за адре-
сою: 44601, Маневицький р-н, смт Маневичі, вул. Андрія Сітка, 
31, що обліковується на балансі ДП «Маневицьке лісове госпо-
дарство», визнано ТОВ «ВОЛИНЬ-ЕКСПЕРТ», мета оцінки: визна-
чення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної 
плати для укладення договору оренди, ціна виконання робіт з 
оцінки – 3146,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 кален-
дарних днів;

частина адміністративної будівлі «А-9» площею 5,28 м2 за адре-
сою: 43025, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Шопена, 12, що обліко-
вується на балансі Головного управління статистики у Волинській 
області, визнано Волинську торгово-промислову палату, мета 
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку роз-
міру орендної плати для продовження дії договору оренди, ціна 
виконання робіт з оцінки – 1980,00 грн, строк виконання робіт з 
оцінки – 5 календарних днів;

частина Будинку проектних організацій площею 63,1 м2 за 
адресою: 43010, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Кременецька, 38, 
що обліковується на балансі Волинської філії ДП УДНДІПМ «Ді-
промісто» імені Ю. М. Білоконя, визнано ФОП Малащицьку О. Г., 
мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахун-
ку розміру орендної плати для продовження дії договору оренди, 
ціна виконання робіт з оцінки – 1890,00 грн, строк виконання робіт 
з оцінки – 5 календарних днів;

частина нежитлового приміщення колишнього магазину пло-
щею 44,25 м2 за адресою: 44142, Волинська обл., Ратнівський р-н, 
смт Заболоття, вул. Заводська,1, що обліковується на балансі ДП 
«Ратнівське лісомисливське господарство», визнано ФОП Мала-
щицьку О. Г., мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 
для розрахунку розміру орендної плати для продовження дії до-
говору оренди, ціна виконання робіт з оцінки – 2160,00 грн, строк 
виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;

частина нежитлового приміщення громадсько-побутового 
корпусу площею 537,57 м2 за адресою: 44200, Волинська обл., 
смт Любешів, вул. Брестська, 7, що обліковується на балансі 
Любешівського технічного коледжу Луцького національного тех-
нічного університету, визнано ТОВ «ВОЛИНЬ-ЕКСПЕРТ», мета 
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку 
розміру орендної плати для укладення договору оренди, ціна 
виконання робіт з оцінки – 2288,00 грн, строк виконання робіт з 
оцінки – 5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ, 
ЗАПОРІЗЬКІЙ та КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ  
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної  
діяльності, які будуть залучені до проведення  
незалежної оцінки об’єктів, що відбувся 07.05.2019

1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення пло-
щею 43,12 м2.

Ба лан со ут римувач: ДП «Дніпродіпрошахт».
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Малинов-

ського, 76.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 

розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетров-

ській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ФОП 
Морозов П. А.

Переможець – ФОП Данильченко В. В.
Вартість послуг – 1900,00 грн, строк надання послуг (у кален-

дарних днях) – 3.
2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення пло-

щею 567,53 м2.
Ба лан со ут римувач: ДП «Дніпропетровське лісове господар-

ство».
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Космічна, 35.



21відомості
приватизації

15 травня 2019 року№ 20 (1248)


Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 
розрахунку орендної плати.

Замовник – Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетров-
ській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ПП 
«Автоінтерсервіс».

Переможець – ФОП Філічкіна І. М.
Вартість послуг – 2000,00 грн, строк надання послуг (у кален-

дарних днях) – 3.
3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення 

площею 116,00 м2 (у т. ч. 11,1 м2 – площа загального користу-
вання).

Ба лан со ут римувач: ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській 
області.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Дніпро, пл. Троїцька, 2а.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 

розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетров-

ській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ФОП 
Дьяченко Є. Л.

Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О.
Вартість послуг – 2100,00 грн, строк надання послуг (у кален-

дарних днях) – 3.
4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення пло-

щею 136,4 м2 (у т. ч. 35,2 м2 – площа загального користування).
Ба лан со ут римувач: Головне управління Національної поліції в 

Дніпропетровській області.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Троїцька 

(Святослава Хороброго), 20а/23.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 

розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетров-

ській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ФОП 
Дьяченко Є. Л.

Переможець – ТОВ «Експерт Сервіс».
Вартість послуг – 2000,00 грн, строк надання послуг (у кален-

дарних днях) – 3.
5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого 

приміщення площею 2,86 м2.
Ба лан со ут римувач: ДП «Дніпродіпрошахт».
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Європей-

ська, 15.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 

розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетров-

ській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ФОП 
Пушкіна Т. А.

Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О.
Вартість послуг – 1800,00 грн, строк надання послуг (у кален-

дарних днях) – 3.
6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення пло-

щею 19,7 м2 (у т. ч. 4,9 м2 – площа загального користування).
Ба лан со ут римувач: Спортивний комплекс «Метеор» ДП «ВО 

Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова».
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. О.М. Ма-

карова, 27а.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 

розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетров-

ській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ПЗ 
«СК «Метеор».

Переможець – ФОП Філічкіна І. М.
Вартість послуг – 1900,00 грн, строк надання послуг (у кален-

дарних днях) – 3.
7. Назва об’єкта оцінки: 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 артезі-
анські (інв. № 26, 27), зовнішня тепломережа (інв. № 29), водопро-
від (інв. № 28), зовнішній водопровід (інв. № 13), газопровід (інв. 
№ 30), газопровід магістральний (інв. № 31), зовнішній газопровід 
(інв. № 13), 3 лінії електропередачі (інв. № 24, 35, 47), зовнішня 
електромережа (інв. № 9), артскважина (інв. № 11), пожежне во-
доймище (інв. № 12), 2 пожежні водойми (№ 36, 35).

Ба лан со ут римувач: 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 наль не відділення Фонду по Дніпро-
петровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Дата оцінки – 01.10.2018.
Переможець – ФОП Данильченко В. В.
Вартість послуг – 11000,00 грн, строк надання послуг (у ка-

лендарних днях) – 3.
8. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 

42,16 м2 на першому поверсі адмінбудівлі.
Ба лан со ут римувач: Управління Державної казначейської служ-

би України у Гайворонському районі Кіровоградської області.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Гай-

ворон, вул. Воровського, 20.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 

розрахунку орендної плати. Дата оцінки – 31.03.2019.
Замовник – Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетров-

ській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – Гай-
воронський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді.

Переможець – ФОП Пєшкова С. В.
Вартість послуг – 1950,00 грн, строк надання послуг (у кален-

дарних днях) – 2.
9. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення гаражів (літ. Д) 

загальною площею 194,3 м2.
Ба лан со ут римувач: Головне управління Національної поліції в 

Кіровоградській області.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., 

м. Кропивницький, вул. Габдрахманова, 1а.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 

розрахунку орендної плати. Дата оцінки – 30.04.2019.
Замовник – Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетров-

ській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – При-
ватне підприємство «Авто-Шанс Центр».

Переможець – ФОП Таран О. А.
Вартість послуг – 1945,00 грн, строк надання послуг (у кален-

дарних днях) – 5.
10. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 

80,2 м2.
Ба лан со ут римувач: Управління поліції охорони в Кіровоград-

ській області.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., 

м. Олександрія, вул. 6 Грудня, 25.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 

розрахунку орендної плати. Дата оцінки – 30.04.2019.
Замовник – Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетров-

ській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – Дитячо-
юнацька спортивна школа «Колос».

Переможець – ТОВ «Кіровоградський аукціонний центр».
Вартість послуг – 1795,00 грн., строк надання послуг (у ка-

лендарних днях) – 3.

11. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 
162 м2.

Ба лан со ут римувач: Управління Державної казначейської служ-
би України у Голованівському районі Кіровоградської області.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., 
смт Голованівськ, вул. Соборна, 44б.

Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 
розрахунку орендної плати. Дата оцінки – 30.04.2019.

Замовник – Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетров-
ській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – Голо-
ванівська селищна рада.

Переможець – ФОП Пєшкова С. В.
Вартість послуг – 1800,00 грн, строк надання послуг (у кален-

дарних днях) – 2.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів  
оціночної діяльності, що відбулись 25.04.2019

Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого приміщення пло-
щею 2,0 м2 другого поверху будівлі гуртожитку № 2 за адресою: 
м. Слов’янськ, вул. Університетська, б. 6, що перебуває на ба-
лансі ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», 
код за ЄДРПОУ 38177113. Мета проведення оцінки: визначення 
вартості майна з метою укладення договору оренди. Переможець 
конкурсу – ФОП Дрозд Ю. О., вартість послуг з оцінки – 2200 грн, 
строк виконання – 5 календарних днів.

Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого приміщення пло-
щею 2,0 м2 першого поверху будівлі гуртожитку № 3 за адресою: 
Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Академічна, б. 74, що пере-
буває на балансі Донбаської державної машинобудівної академії, 
код за ЄДРПОУ 02070789. Мета проведення оцінки: визначення 
вартості майна з метою укладення договору оренди. Переможець 
конкурсу – ТОВ «ЛЮКС-ЕКСПЕРТ», вартість послуг з оцінки – 2100 
грн, строк виконання – 2 календарних дні.

Назва об’єкта оцінки: приміщення підвалу площею 179,1 м2 бу-
дівлі за адресою: Донецька обл., м. Селидове, вул. Берегова, буд. 
123, що перебуває на балансі Державної установи «Донецький 
обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я 
України», код за ЄДРПОУ 38531102. Мета проведення оцінки: 
визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. 
Переможець конкурсу – ФОП Дрозд Ю. О., вартість послуг з оцін-
ки – 2500 грн, строк виконання – 5 календарних днів.

Назва об’єкта оцінки:  нежитлове вбудоване примі-
щення площею 82,3 м2 першого поверху (реєстровий но-
мер 38177113.1.РЛФФИУ014) за адресою: Донецька обл., 
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 1, що перебуває на балансі 
Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний 
педагогічний університет», код за ЄДРПОУ 38177113. Мета прове-
дення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку 
розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. 
Переможець конкурсу – ФОП Дрозд Ю. О., вартість послуг з оцін-
ки – 2500 грн, строк виконання – 5 календарних днів.

Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення пер-
шого поверху двоповерхового навчального корпусу № 1 загаль-
ною площею 13,0 м2 за адресою: Донецька обл., м. Покровськ, 
пл. Шибанкова, 2, що перебуває на балансі індустріального інсти-
туту ДНВЗ «Донецький національний технічний університет». Мета 
проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для роз-
рахунку розміру орендної плати з метою продовження договору 
оренди. Переможець конкурсу – ФОП Дрозд Ю. О., вартість послуг 
з оцінки – 2200 грн, строк виконання – 5 календарних днів.

Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого при-
міщення вестибуля площею 2,0 м2 першого поверху будівлі на-
вчального корпусу за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, 
вул. Гугеля, 10, що перебуває на балансі Державного вищого 
навчального закладу «Приазовський державний технічний уні-
верситет», код за ЄДРПОУ 02070812. Мета проведення оцінки: 
визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. 
Переможець конкурсу – ТОВ «ЛЮКС-ЕКСПЕРТ», вартість послуг з 
оцінки – 2000 грн, строк виконання – 2 календарних дні.

Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загаль-
ною площею 78,4 м2 підвалу будівлі навчального корпусу № 9 за 
адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Казанцева, 3а, що пе-
ребувають на балансі ДВНЗ Приазовський державний технічний 
університет», код за ЄДРПОУ 02070812. Мета проведення оцінки: 
визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. 
Переможець конкурсу – ФОП Гапотченко А. М., вартість послуг з 
оцінки – 2230 грн, строк виконання – 2 календарних дні.

Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого при-
міщення площею 7,0 м2 коридору першого поверху навчального 
корпусу за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Гугеля, 10, 
що перебуває на балансі ДВНЗ «Приазовський державний тех-
нічний університет», код за ЄДРПОУ 02070812. Мета проведення 
оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору 
оренди. Переможець конкурсу – ТОВ «Майнекс», вартість послуг 
з оцінки – 2400 грн, строк виконання – 2 календарних дні.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів  
оціночної діяльності, що відбулись 02.05.2019

Назва об’єкта оцінки: сарай у насосної освітленої води площею 
30,1 м2 за адресою: Донецька обл., Бахмутський р-н, смт Миро-
нівський, що перебуває на балансі АТ «ДТЕК Донецькі електро-
мережі», код за ЄДРПОУ 00131268. Мета проведення оцінки: 
визначення вартості майна з метою укладення договору орен-
ди. У зв’язку з зупиненням передачі в оренду державного майна 
конкурс відмінено.

Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення їдальні 
загальною площею 245,0 м2 за адресою: Донецька обл., м. По-
кровськ, вул. Горького, 53, що перебувають на балансі Індустрі-
ального інституту ДВНЗ «Донецький національний технічний 
університет», код за ЄДРПОУ 05464997. Мета проведення оцін-
ки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру 
орендної плати з метою продовження договору оренди. Перемо-
жець конкурсу – ТОВ «Майнекс», вартість послуг з оцінки – 2700 
грн, строк виконання – 2 календарних дні.

Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення пло-
щею 34,0 м2 першого поверху у прибудові до гуртожитку (реє-
стровий номер 05464997.23.ЧСАПДШ006) за адресою: Донецька 
обл., м. Покровськ, вул. Горького, 53, що перебуває на балансі 
Індустріального інституту ДВНЗ «Донецький національний тех-
нічний університет», код за ЄДРПОУ 05464997. Мета проведен-
ня оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку 
розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. 
Переможець конкурсу – ФОП Гапотченко А. М., вартість послуг з 
оцінки – 2000 грн, строк виконання – 2 календарних дні.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по ЖИТОМИРСЬКІЙ 
ОБЛАСТІ про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів  
оціночної діяльності, що відбувся 25.04.2019

Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
для здійснення незалежної оцінки майна визнано:

Приватна фірма «ЮрЕкс «Юридична консультація та майнова 
експертиза» по об’єкту: нежитлові приміщення площею 27,7 м2 

в будівлі (літ. А-2), що перебуває на балансі Державної установи 
«Житомирський обласний лабораторний центр Міністерства охо-
рони здоров’я України», за адресою: Житомирська обл., смт Ру-
жин, вул. О. Бурди, 53 (вартість виконання – 2150,00 грн, строк 
виконання – 3 календарних дні); мета проведення незалежної 
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної 
плати з метою укладення договору оренди;

фізична особа – підприємець Бовкунов Юрій Опанасович по 
об’єкту: нежитлові приміщення площею 198,6 м2 будівлі боксів з 
навісом (літ. Б, Н), що перебувають на балансі Радомишльського 
міжрайонного управління водного господарства, за адресою: Жи-
томирська обл., м. Малин, вул. Українських повстанців, 44 (вар-
тість виконання – 2195,00 грн, строк виконання – 4 календарних 
дні); 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’єктах:

нежитлові приміщення площею 157,9 м2 адміністративної бу-
дівлі (літ. А) та гаражі (літ. Б) площею 213,5 м2, що перебувають 
на балансі Головного управління Національної поліції в Жито-
мирській області, за адресою: Житомирська обл., м. Радомишль, 
вул. Присутственна, 7 (вартість виконання – 2150,00 грн, строк 
виконання – 5 календарних днів); мета проведення незалежної 
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної 
плати з метою укладення договору оренди;

нежитлові приміщення площею 46,9 м2 адміністративної бу-
дівлі (літ. А), що перебувають на балансі Головного управління 
Національної поліції в Житомирській області, за адресою: Жи-
томирська обл., м. Радомишль, вул. Присутственна, 7 (вартість 
виконання – 1950,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів); 
мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар-
тості для розрахунку орендної плати з метою укладання дого-
вору оренди;

частина майданчика для стоянки автомобілів площею 30,0 м2, 
що перебуває на балансі Басейнового управління водних ресурсів 
річки Прип’ять та перебуває за адресою: м. Житомир, вул. Тан-
кістів, 52 (вартість виконання – 1750,00 грн, строк виконання – 
5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визна-
чення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою 
укладання договору оренди;

фізична особа – підприємець Козачок Федір Дмитрович по 
об’єкту: нежитлове приміщення площею 8,0 м2 на першому по-
версі будівлі, що перебуває на балансі Управління Державної 
казначейської служби України в Олевському районі Житомирської 
області, за адресою: Житомирська обл., м. Олевськ, вул. Воло-
димирська, 5 (вартість виконання – 2195,00 грн, строк виконан-
ня – 5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: 
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з 
метою продовження дії договору оренди;

Приватне підприємство «Україна-Експерт-Центр» по об’єкту: 
гаражі площею 43,0 м2, що перебувають на балансі Державного 
навчального закладу «Центр легкої промисловості та побутово-
го обслуговування населення м. Житомира», за адресою: м. Жи-
томир, вул. Чуднівська, 102а (вартість виконання – 1795,00 грн, 
строк виконання – 3 календарних дні); мета проведення незалеж-
ної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної 
плати з метою укладення договору оренди;

фізична особа – підприємець Селюк Михайло Олексійович 
по об’єкту: гідротехнічна споруда ставка площею 33,2296 га при 
НПР- 257 тис. м3 (шахтний водоскид з донним випуском 0,8х0,8м) 
та глуха земляна гребля довжиною по гребеню 144 м, що перебу-
ває на балансі Житомирського міжрайонного управління водного 
господарства. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: на річці Літка в 
басейні річки Жерев, за межами смт Лугини Лугинської селищної 
ради Лугинського району (вартість виконання – 6900,00 грн, строк 
виконання – 4 календарних дні); мета проведення незалежної 
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної 
плати з метою продовження дії договору оренди.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ 
ОБЛАСТІ про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів  
оціночної діяльності для проведення незалежної  
оцінки майна, що відбувся 17.04.2019

№ 
з/п Назва об’єкта оцінки, мета проведення оцінки

Най ме ну вання/ 
ПІБ суб’єкта 
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1 Приміщення загальною площею 35,5 м2 в підвалі ад-
міністративної будівлі (приміщення № III, частина ко-
ридору № VIII – 7,6 м2 та частина коридору № XXIX – 
1,5 м2 згідно з техпаспортом), що обліковуються на 
балансі Головного управління Державної казначей-
ської служби України в Івано-Франківській області, за 
адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 14. 
Мета проведення незалежної оцінки – визначення 
ринкової вартості об’єкта оренди для укладення до-
говору оренди

ТОВ «Інвес-
тиційна група 
«Захід»

22
50 3

2 Приміщення загальною площею 11,5 м2 на третьому 
поверсі адміністративної будівлі (приміщення № 92 
згідно з техпаспортом), що обліковується на балансі 
Івано-Франківської філії державної установи «Інсти-
тут охорони ґрунтів України», за адресою: м. Івано-
Франківськ, вул. Гаркуші, 2. Мета проведення неза-
лежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта 
оренди для укладення договору оренди

ФОП Тарно-
польський 
Анатолій Пили-
пович

28
00 4

3 Частина даху загальною площею 20,0 м2 (антено-
місце) будівлі гуртожитку № 7, що обліковується на 
балансі Івано-Франківського національного технічного 
університету нафти і газу, за адресою: м. Івано-
Франківськ, вул. Набережна імені Василя Стефаника, 
буд. 30. Мета проведення незалежної оцінки – визна-
чення ринкової вартості об’єкта оренди для продо-
вження договору оренди 

ФОП Тарно-
польський 
Анатолій Пили-
пович

30
00 4

4 Приміщення посудомийки загальною площею 24,1 м2 
на першому поверсі будівлі суспільно-побутового бло-
ку, що обліковується на балансі Косівського інституту 
прикладного та декоративного мистецтва Львівської 
національної академії мистецтв, за адресою: Івано-
Франківська обл., м. Косів, вул. Міцкевича, 2. Мета 
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової 
вартості об’єкта оренди для продовження договору 
оренди

ТОВ «Інвес-
тиційна група 
«Захід»

24
00 3

5  Приміщення кухні загальною площею 61,6 м2, що вхо-
дять до складу їдальні на першому поверсі будівлі 
суспільно-побутового блоку, що обліковується на 
балансі Косівського інституту прикладного та декора-
тивного мистецтва Львівської національної академії 
мистецтв, за адресою: Івано-Франківська обл., м. Ко-
сів, вул. Міцкевича, 2. Мета проведення незалежної 
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди 
для продовження договору оренди 

ТОВ «ЕКА-
Захід»

33
00 4



22 відомості
приватизації

15 травня 2019 року № 20 (1248)

Продовження таблиці
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6 Приміщення загальною площею 14,4 м2 на пер-
шому поверсі адмінбудівлі навчального корпусу, 
що обліковуєть ся на балансі Косівського інституту 
прикладного та декоративного мистецтва Львів-
ської національної академії мистецтв, за адресою: 
Івано-Франківська обл., м. Косів, вул. Міцкевича, 2. 
Мета проведення незалежної оцінки – визначення 
ринкової вартості об’єкта оренди для продовження 
договору оренди

ТОВ «Інвес-
тиційна група 
«Захід»

24
00 3

7 Гідротехнічні споруди ставу № 1 загальною площею 
4,7013 га (ба лан со ут римувач ліквідований) за адре-
сою: Івано-Франківська обл., Снятинський р-н, с. За-
дубрівці. Мета проведення незалежної оцінки – визна-
чення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення 
договору оренди

ТОВ 
«Орієнтир-
Реформа» 

85
00 5

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення  
незалежної оцінки об’єктів оренди,  
що відбувся 02.05.2019

1. Най ме ну вання об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване при-
міщення площею 7,1 м2 на першому поверсі будівлі виробничо-
го корпусу (7-поверхового) (інв. № 4), що перебуває на балансі 
Державного підприємства «Інститут азотної промисловості і про-
дуктів органічного синтезу», за адресою: Луганська обл., м. Сє-
веродонецьк, вул. Вілєсова, 1 в. Переможець конкурсу – ФОП 
Сорокін С. В. на таких умовах: вартість послуги – 1500 грн, термін 
виконання роботи – 5 днів.

2. Най ме ну вання об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані при-
міщення площею 19,1 м2 на другому поверсі адмінбудівлі (інв. 
№ 01010003), що перебувають на балансі Міловської районної 
державної адміністрації Луганської області, за адресою: Луган-
ська обл., Міловський р-н, смт Мілове, вул. Миру, 43. Переможець 
конкурсу – ФОП Сорокіна І. М. на таких умовах: вартість послуги – 
2000 грн, термін виконання роботи – 3 дні.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів  
оціночної діяльності, що відбувся 25.04.2019

Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
для надання послуг з оцінки об’єкта – вольєрного господарства 
для розведення дикого кабана довжиною 4104 пог. м за адресою: 
Рівненська обл., Дубровицький р-н, територія Лісівської сільської 
ради, квартали № 46-47, з метою укладення договору оренди 
державного майна – визнано ПП «Експерт-Рівне-Консалт». Строк 
виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання 
робіт з оцінки – 6 800 грн.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів  
оціночної діяльності, що відбувся 02.05.2019

Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
для надання послуг з оцінки об’єктів:

визначення розміру збитків, що призвели до завдання майнової 
шкоди (оцінка розміру упущеної вигоди) внаслідок користування 
державним майном, а саме: будівлею трансформаторної підстан-
ції за адресою: 34700, Рівненська обл., Корецький р-н, м. Корець, 
вул. Київська, 200, що під час приватизації не увійшла до статутно-
го капіталу Корецьке ВАТ РТО «АГРОТЕХСЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 
03760316), починаючи з 25.07.2016 до дати оцінки – визнано ПП 
«Експерт-Рівне-Консалт». Строк виконання робіт з оцінки – 5 кален-
дарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 6900 грн;

частина асфальтобетонного покриття (замощення) автомобіль-
ної стоянки площею 60,0 м2 за адресою: Рівненська обл., Рівнен-
ський 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;

нежитлове приміщення будівлі складу-контори РММ площею 
74,5 м2 та бокс для с/г машин площею 270,1 м2 за адресою: Рів-
ненська обл., Рокитніський р-н, смт Рокитне, вул. І. Франка, 10а та 
Рівненська обл., Рокитнівськийц р-н, смт Рокитне, вул. І. Франка, 
10в, з метою укладення договору оренди державного майна – ви-
знано ПП ЕКФ «Приватна справа». Строк виконання робіт з оцінки – 
5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 3450 грн;

частина фойє їдальні загально-побутового корпусу СПТУ-12 
площею 6,0 м2 за адресою: Рівненська обл., м. Вараш, мікрора-
йон Перемоги, 28, з метою укладення договору оренди держав-
ного майна – визнано Рівненську товарну біржу. Строк виконання 
робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з 
оцінки – 2450 грн.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ 
ОБЛАСТІ про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів  
оціночної діяльності, що відбувся 25.04.2019

Відповідно до пункту 8 розділу ІІІ Положення про конкурсний 
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фон-
ду 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), конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
для проведення незалежної оцінки об’єкта: 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 На-
ціонального заповідника «Замки Тернопілля», вважати таким, 
що не відбувся.

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяль-
ності для проведення незалежної оцінки об’єкта: гідротехнічні 
споруди:

ставу Коцюбинці № 5, а саме: земельна дамба, інвентарний 
номер 135, реєстровий номер 25592421.71.ААЕЖАЖ415 (в т. 
ч. водонапуск), водовипускний канал, інвентарний номер 136, 
реєстровий номер 25592421.71.ААЕЖАЖ370; шлюз-регулятор, 
інвентарний номер 137, реєстровий номер 25592421.71.ААЕ-
ЖАЖ491; рибовловлювач, інвентарний номер 138, реєстровий 
номер 25592421.71.ААЕЖАЖ442, розташованих в межах с. Ко-
цюбинці Коцюбинської сільської ради ОТГ Гусятинського району 
Тернопільської області;

ставу Зелений кут № 3, а саме: дамба, інвентарний номер 116, 
реєстровий номер 25592421.71.ААЕЖАЖ404, водовипуск, інвен-
тарний 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, інвентар-
ний номер 103, реєстровий номер 25592421.71.ААЕЖАЖ376; водо-
випуск, інвентарний номер 104, реєстровий номер 25592421.71.
ААЕЖАЖ378; земельна дамба, інвентарний номер 158, реєстровий 
номер 25592421.71.ААЕЖАЖ421, земельна дамба, інвентарний но-
мер 101, реєстровий номер 25592421.71.ААЕЖАЖ422, рибовловлю-
вач, інвентарний номер 159А, реєстровий номер 25592421.71.ААЕ-
ЖАЖ441, розташованих за межами с. Крогулець Васильковецької 
сільської ради ОТГ Гусятинського району Тернопільської області, 
що перебувають на балансі Державного підприємства «Укрриба», 
визнано ТОВ «Орієнтир-Реформа». Мета проведення оцінки: ви-
значення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з 
метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 8000 
гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
для проведення незалежної оцінки об’єкта: частина будівлі крох-
мального цеху площею 1364,6 м2 за адресою: вул. Заводська, 1, 
с. Кобиловолоки, Теребовлянський р-н, Тернопільська обл., що пе-
ребуває на балансі Державного підприємства спиртової та лікеро-
горілчаної промисловості «Укрспирт», визнано ТОВ «Експертно-
консультаційна фірма «Орієнтир-Оцінка». 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.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ 
ОБЛАСТІ про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів  
оціночної діяльності, що відбувся 02.05.2019

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
для проведення незалежної оцінки об’єкта: частина приміщення 
ремонтно-механічної майстерні (літ. Б, поз. 1-12) площею 49,9 м2 
за адресою: вул. Текстильна, 30а, м. Тернопіль, що перебуває 
на балансі Регіо наль ного офіса водних ресурсів у Тернопіль-
ській області, визнано ТОВ «Експертно-консультаційна фірма 
«Орієнтир-Оцінка». Мета проведення оцінки: визначення ринкової 
вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі 
в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 1990 гривень, строк 
виконання робіт – 5 календарних днів.

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяль-
ності для проведення незалежної оцінки об’єкта: гідротехнічні 
споруди Борсуки № 1 (реєстровий номер 25592421.71.ААЕ-
ЖАЖ456, інвентарний номер 0044), гідротехнічні споруди Бор-
суки № 2 (реєстровий номер 25592421.71.ААЕЖАЖ457, інвен-
тарний номер 0045), шлюзів (реєстровий номер 25592421.71.
ААЕЖАЖ490, інвентарний номер 0078), гідротехнічні споруди 
Передмірка № 1 (реєстровий номер 25592421.71.ААЕЖАЖ474, 
інвентарний номер 0128), водопадаючий канал (реєстровий 
номер 25592421.71.ААЕЖАЖ397, інвентарний номер 0181), 
що експлуатуються в каскаді з Борсуківськими водоймами, на 
території Борщівської сільської ради та з Передмірківською во-
доймою, на території Снігурівської сільської ради Лановецько-
го району, Тернопільської області, що перебувають на балансі 
Державного підприємства «Укрриба», визнано Тернопільське 
обласне комунальне підприємство «Експерт». Мета проведен-
ня оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку 
орендної плати з метою продовження договору оренди. Вартість 
виконання робіт з оцінки – 10800 гривень, строк виконання ро-
біт – 5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів  
оціночної діяльності, які відбулися 02.05.2019

1. Най ме ну вання об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – 
окреме майно – підземний склад готової продукції з інженерною 
інфраструктурою загальною площею 18306,8 м2.

Ба лан со ут римувач відсутній.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки або підприємства, майно 

якого оцінюється: 63021, Харківська область, Валківський р-н, 
смт Ков’яги, вул. Заводська, 9а.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової 
вартості об’єкта.

Об’єкт підлягає приватизації шляхом продажу на аукціоні з 
умовами.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним об-
ліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгостро-
кових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): нежитлова 
будівля – підземний склад готової продукції загальною площею 
18306,8 м2 з інженерною інфраструктурою: залізничні колії, авто-
дороги, лінія електропередачі зовнішнього освітлення, зовнішня 
каналізація, каналізація вигрібна, зовнішній водопровід, каналі-
зація, огорожа складу із залізобетонних плит.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незаверше-
ного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нема-
теріальних активів станом на 31.12.2016 вартість за незалежною 
оцінкою – 1 203 000,00 грн.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: 7,0419 га.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Харківська 

обл., Валківський р-н, смт Ков’яги, вул. Заводська, 9а.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): для роз-

міщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних буді-
вель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості.

Правовий режим земельної ділянки (ділянок): державна власність.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієн-

товно 30.04.2019.
Переможець конкурсу: ТОВ «Бізнес-Група Співдружність».
Вартість виконання робіт: 14 000 грн.
Строк виконання робіт: 7 календарних днів.
2. Най ме ну вання об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – 

окреме майно – нежитлові приміщення № 1÷7 на 1-му поверсі 
одноповерхової нежитлової будівлі літ. «Б-1» загальною площею 
181,5 м2.

Ба лан со ут римувач – Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «РІМОК».

Місце зна хо дження об’єкта оцінки, або підприємства, майно 
якого оцінюється: м. Харків, вул. Свинаренка Петра, 14.

Мета проведення незалежної оцінки: ідентифікація невід’ємних 
поліпшень орендованого майна, здійснених орендарем за рахунок 
власних коштів за згодою орендодавця під час оренди, визначення 
ринкової вартості орендованого майна, що приватизується шля-
хом викупу орендарем, який здійснив невід’ємні поліпшення, та 
ринкової вартості невід’ємних поліпшень.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним об-
ліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгостро-
кових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): нежитлові 
приміщення № 1÷7 на 1-му поверсі одноповерхової нежитлової 
будівлі літ. «Б-1» загальною площею 181,5 м2.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієн-

товно 30.04.2019.
Переможець конкурсу: ФОП Піщанська О. В.
Вартість виконання робіт: 6 000 грн.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного 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 02.05.2019

Мостіння біля радіовежі загальною площею 6,24 м2 та частина 
радіовежі загальною площею 2,5 м2, що перебувають на балансі 
Одеського регіо наль ного структурного підрозділу Державного під-
приємства обслуговування повітряного руху України, за адресою: 
Херсонська обл., м. Берислав, вул. Михайла Гориккера (Ленін-
градська), 5, переможець конкурсу – ПП «Експерт – Центр». Мета 
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для 
розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Вар-
тість робіт – 2600 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.

Вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 90,1 м2, 
розташовані на першому поверсі дев’ятиповерхової будівлі, 
що перебувають на балансі Територіального управління Держав-
ної судової адміністрації України в Херсонській області, за адре-
сою: Херсон, вул. Маяковського, 6/29, переможець конкурсу – ПФ 
«Експрес – Оцінка». Мета проведення незалежної оцінки – визна-
чення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при про-
довженні договору оренди. Вартість робіт – 2000 грн. Строк ви-
конання робіт – 2 дні.

Майданчик для розміщення металобрухту загальною 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: Хер-
сонська обл., м. Скадовськ, вул. Мангубінська, 2, переможець 
конкурсу – ПП «Експерт – Центр». Мета проведення незалежної 
оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної 
плати при укладенні договору оренди. Вартість робіт – 2600 грн. 
Строк виконання робіт – 4 дні.

Адміністративна будівля загальною площею 225,7 м2, що пе-
ребуває на балансі Державного підприємства «Скадовський мор-
ський торговельний порт», за адресою: Херсонська обл., м. Ска-
довськ, вул. Мангубінська, 17, переможець конкурсу – ПП «Експерт 
–Центр». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринко-
вої вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору 
оренди. Вартість робіт – 3000 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.

Будівля насосної станції літ. «І» загальною площею 37,7 м2 та 
вантажний причал № 3 загальною площею 1725,0 м2, що пере-
бувають на балансі Скадовської філії Державного підприємства 
«Адміністрація морських портів України» (Адміністрація Скадов-
ського морського порту), за адресою: Херсонська обл., Калан-
чацький р-н, с. Хорли, вул. Набережна, 2, переможець конкур-
су – ПП «Експерт – Центр». Мета проведення незалежної оцін-
ки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати 
при укладенні договору оренди. Вартість робіт – 3500 грн. Строк 
виконання робіт – 4 дні.

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 загальною площею 
18,0 м2, що перебуває на балансі Державного підприємства «Ска-
довське досвідне лісомисливське господарство», за адресою: 
Херсонська обл., м. Скадовськ, вул. Горького, 7, переможець 
конкурсу – ПП «Експерт – Центр». Мета проведення незалежної 
оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної 
плати при укладенні договору оренди. Вартість робіт – 4400 грн. 
Строк виконання робіт – 4 дні.

Частина вбудованих нежитлових приміщень загальною площею  
754,8 м2 (на першому поверсі – 150,1 м2, на другому поверсі – 
166,1 м2, на третьому 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, переможець конкурсу – ПП «Радикал». Мета 
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для 
розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Вар-
тість робіт – 3200 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного 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 06.05.2019

Причал № 1 загальною площею 4410,0 м2, причал № 2 загальною 
площею 1401,6 м2, причал № 3 загальною площею 1950,0 м2, при-
чал № 4 (ділянка 1) загальною площею 337,5 м2, що перебувають на 
балансі Скадовської філії Державного підприємства «Адміністрація 
морських портів України» (Адміністрація Скадовського морського 
порту), за адресою: Херсонська обл., м. Скадовськ, вул. Мангубін-
ська, 2, переможець конкурсу – ФОП Бронін А. О. Мета проведення 
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку 
орендної плати при укладенні договору оренди. Вартість робіт – 
4 000 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.

Група інвентарних об’єктів, що перебуває на балансі Держав-
ного підприємства «Скадовський морський торговельний порт», 
за адресою: Херсонська обл., м. Скадовськ, вул. Мангубинська, 2, 
у складі: вбудовані приміщення першого поверху адмінбудівлі літ. 
В1, площею 58,5 м2; будівля РММ літ. Л, площею 301,7 м2; будівля 
для обладнання РММ літ. Р, площею 84,6 м2; слюсарна майстерня 
літ. О, площею 64,4 м2; приміщення блоку службово-побутових при-
міщень літ. С, площею 571,5 м2; складське приміщення літ. Ш, пло-
щею 143,0 м2; будівля електроцеху літ. Ц, площею 136,5 м2; гараж 
на 14 автомобілей літ. Ю, площею 1182,3 м2; вагова літ. 1-Б, пло-
щею 86,5 м2; арочний склад літ. 1-Д, площею 575,1 м2; водонапірна 
вежа літ. 8; будівля для обслуговування артезіанської свердловини 
літ. 1-К, площею 14,6 м2; майданчик для відстою автотранспорту 
літ. І, площею 3035,0 м2; майданчик для відстою автотранспорту 
літ. V (експортний), площею 12139,0 м2; майданчик для відстою 
автотранспорту літ. VІ (імпортний), площею 12469,0 м2, перемо-
жець конкурсу – ФОП Бронін А. О. Мета проведення незалежної 
оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної 
плати при укладенні договору оренди. Вартість робіт – 8 000 грн. 
Строк виконання робіт – 4 дні.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної  
діяльності для надання послуг з оцінки майна від 25.04.2019

Конкурсною комісією Регіо наль ного відділення Фонду по Чер-
нівецькій області переможцями конкурсів визнано:

ФОП Міцевич Любов Дмитрівну на:
приміщення підвалу адміністративної будівлі (літ. А) загаль-

ною площею 137,3 м2 (в т. ч. приміщення (1-6) – 40,2 м2; (1-14) – 
15,7 м2; (1-15) – 8,3 м2; (1-16) – 73,1 м2) за адресою: м. Чернівці, 
вул. Головна, 249а, що перебуває на балансі Головного управління 
статистики у Чернівецькій області;

частину вбудованого приміщення (1-36) площею 4,4 м2 першо-
го поверху адміністративної будівлі (літ. А) за адресою: м. Чернів-
ці, вул. Героїв Майдану, 200а, що перебуває на балансі Державної 
фіскальної служби України (в оперативному управлінні (користу-
ванні) Головного управління ДФС у Чернівецькій області.

Мета проведення оцінки: передача в оренду. Вартість та строк 
виконання робіт (по кожному із об’єктів): 3000,00 (три тисячі) гри-
вень та 5 (п’ять) календарних днів;
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ФОП Читайло Валентину Василівну на частину даху будівлі 
гуртожитку (літ. А) загальною площею 36,0 м2 за адресою: м. Чер-
нівці, вул. Небесної Сотні, 2г, що перебуває на балансі Вищого 
професійного училища № 3 м. Чернівці.

Мета проведення оцінки: передача в оренду. Вартість та строк 
виконання робіт: 3000,00 (три тисячі) гривень та 5 (п’ять) кален-
дарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного 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 24.04.2019

№ 
з/п

Назва об’єкта 
оцінки

Пло-
ща, м2

Адреса об’єкта 
оцінки СОД –переможець

Те
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ик
он
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, к

ал
ен
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рн

их
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ів
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рт
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ть

 в
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нн
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бі

т,
 гр

н

1 Нежитлове при-
міщення 

51,3 м. Київ, пл. 
Львівська, 8а

ТОВ «Українські іннова-
ційні консультанти»

2

35
00

2 Частина не-
житлового при-
міщення

2,0 м. Київ, вул. Бас-
тіонна, 9

ТОВ «КОМПАНІЯ «ЕКС-
ПЕРТ КОНСАЛТИНГ» 2

31
00

3 Частина не-
житлового при-
міщення

202,28 м. Київ, 
вул. Флоренції, 
1/11

ТОВ Експертна фірма 
«ГудВілл» 2

41
60

4 Нежитлове при-
міщення 

82,0 м. Київ, вул. Бор-
щагівська, 144

ПП «Експерт-Аналітик» 3

39
05

5 Нерухоме майно, 
а саме: при-
міщення вироб-
ничого цеху (літ. 
«Ж»), приміщен-
ня ГСМ (літ. «Д»), 
приміщення ШРП 
(літ. «Е»)

390,7 
(в т. ч. 
361,1; 
19,6; 
10,0)

м. Київ, 
вул. Пшенич-
на, 8а

ТОВ «Українські іннова-
ційні консультанти»

2

55
00

6 Нежитлове при-
міщення 

157,7 м. Київ, просп. 
Науки, 57

ТОВ «КОМПАНІЯ «ЕКС-
ПЕРТ КОНСАЛТИНГ»

2

39
00

7 Частина не-
житлового при-
міщення

2,0 м. Київ, пров. 
Рильський, 10

ТОВ «КОМПАНІЯ «ЕКС-
ПЕРТ КОНСАЛТИНГ» 2

30
00

8 Нежитлове при-
міщення

216,0 м. Київ, вул. Ма-
шиністівська, 1б

ТОВ «КОМПАНІЯ «ЕКС-
ПЕРТ КОНСАЛТИНГ»

5

57
50

9 Нежитлові при-
міщення 

255,0 м. Київ, просп. 
Науки, 57

ТОВ Експертна фірма 
«ГудВілл»

2

44
60

10 Нежитлове при-
міщення 

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

ТОВ «КОМПАНІЯ «ЕКС-
ПЕРТ КОНСАЛТИНГ» 2

31
00

11 Частина не-
житлового при-
міщення

3,0 м. Київ, вул. Ме-
талістів, 5, гурто-
житок № 15

ТОВ Експертна фірма 
«ГудВілл» 2

26
40

12 Частина не-
житлового при-
міщення

3,0 м. Київ, вул. Ви-
борзька, 3, гур-
тожиток № 16

ТОВ Експертна фірма 
«ГудВілл» 2

26
40

13 Частина не-
житлового при-
міщення

3,7 м. Київ, вул. Бор-
щагівська, 144, 
гуртожиток № 20

ТОВ Експертна фірма 
«ГудВілл» 2

26
40

14 Частина не-
житлового при-
міщення

2,0 м. Київ, просп. 
В. Лобановсько-
го, 51

ТОВ «Українські іннова-
ційні консультанти» 2

28
00

15 Частина не-
житлового при-
міщення

2,0 м. Київ, вул. І.
Клименка, 5/2

ТОВ «Українські іннова-
ційні консультанти» 2

28
00

16 Нежитлові при-
міщення 

86,4 м. Київ, вул. По-
літехнічна, 39, 
корпус №19

ПП «Експерт-Аналітик»

3

38
50

17 Нежитлове при-
міщення 

28,00 м. Київ, вул. По-
літехнічна, 37, 
корпус №20

ТОВ «Українські іннова-
ційні консультанти» 2

28
00

18 Частина даху та 
технічного по-
верху

14,0 
(в т. ч. 
4,0 та 
10,0)

м. Київ, 
вул. Є. Коноваль-
ця (Щорса), 36

ТОВ «КОМПАНІЯ «ЕКС-
ПЕРТ КОНСАЛТИНГ» 2

30
00

19 Нежитлове при-
міщення – об’єкт 
культурної спад-
щини

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

ФОП Рябченко О. М.

2

42
00

20 Частина нежит-
лового примі-
щення Західного 
тунелю з боку 
Центрального 
вокзалу

51,0 м. Київ, пл. Вок-
зальна, 1

ТОВ «Українські іннова-
ційні консультанти»

2

30
00

21 Нежитлові при-
міщення 

27,6 м. Київ, вул. Ве-
лика Васильків-
ська, 69

ТОВ Експертна фірма 
«ГудВілл» 2

29
60

Продовження. Початок на стор. 7

ІНфОРМАцІя ПРО ОРеНДУ ВІЙСЬКОВОГО МАЙНА
(відповідно до наказу Фонду № 30 від 15.01.08)

ІНФОРМАЦІЯ  
Яворівської КЕЧ (району) про проведення конкурсу  
на право оренди нерухомого військового майна

Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: КЕЧ 
м. Яворова, адреса: 81000, Львівська обл., м. Яворів, вул. Львів-
ська, 19.

  Лот № 1: технічний майданчик (бетонний) військового 
містечка № 20 загальною площею 6,0 м2 за адресою: Львівська 
обл., Яворівський р-н, Старичівська сільська рада, урочище Стари-
чівське.

 Лот № 2: технічний майданчик (бетонний) військового міс-
течка № 30 загальною площею 6,0 м2 за адресою: Львівська обл., 
Яворівський р-н, с. Старичі.

  Лот № 3: технічний майданчик (бетонний) військового 
містечка № 32 загальною площею 6,0 м2 за адресою: Львівська 
обл., Яворівський р-н, Старичівська сільська рада, урочище Кур-
ницьке, 32.

Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до 
вимог чинного законодавства України, за базовий місяць оренди – 
лютий 2019 року становить 996,27 грн (без ПДВ).

Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання 
об’єкта:

1. Найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно 
з орендною платою, визначеною за базовий місяць, не нижчий ніж на 
аналогічних об’єктах інших форм власності. У подальшому орендна 
плата підлягає щомісячному корегуванню на індекс інфляції згідно з 
вимогами чинного законодавства України.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по ЗАКАРПАТСЬКІЙ 
ОБЛАСТІ про результати конкурсу з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності для проведення незалежної  
оцінки майна, що відбувся 25.04.2019

Для проведення незалежної оцінки:
приміщення колиби-кафе (поз. 1-5 за планом) загальною пло-

щею 87,67 м2 (місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська 
обл., Міжгірський р-н, с. Синевирська Поляна, 356в) з метою 
продовження договору оренди переможцем визнано суб’єкта 
оціночної діяльності ТОВ «Ріалті-О» на таких умовах: вартість по-
слуг з оцінки – 2400 грн, термін виконання – 5 днів;

частини вбудованого приміщення (поз. 18 за планом) площею 
6,49 м2 на першому поверсі адмінбудинку (літ. «А») відділення 
«Чоп» філії УДП «Укрінтеравтосервіс-Закарпаття» (місцезнахо-
дження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с/
рада Соломонівська, МАПП «Тиса», буд. 2) з метою продовжен-
ня договору оренди переможцем визнано суб’єкта оціночної ді-
яльності ПП «Експерт-Центр» на таких умовах: вартість послуг з 
оцінки – 2200 грн, термін виконання – 5 днів.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по ЗАКАРПАТСЬКІЙ 
ОБЛАСТІ про результати конкурсу з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності для проведення незалежної  
оцінки майна, що відбувся 25.04.2019

Для проведення незалежної оцінки:
об’єкта незавершеного будівництва – житлового будинку, що 

повертається за рішенням суду у державну власність (місцезна-
ходження об’єкта: Закарпатська обл., смт Воловець, вул. Пушкі-
на, 9), з метою відображення вартості об’єкта у бухгалтерському 
обліку переможцем визнано суб’єкта оціночної діяльності ФОП 
Абдумананова Б. В. на таких умовах: вартість послуг з оцінки – 
4473 грн, термін виконання – 5 днів.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по ЗАКАРПАТСЬКІЙ 
ОБЛАСТІ про результати конкурсу з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності для проведення незалежної 
оцінки майна, що відбувся 02.05.2019

Для проведення незалежної оцінки:
вбудованих нежитлових приміщень (поз. 42, 43, 44) першо-

го поверху будівлі гуртожитку літ. Г загальною площею 87,3 м2 
(місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., Тячівський 
р-н, смт Дубове, вул. Гагаріна, 1) з метою продовження 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 ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені для проведення незалежної 
оцінки майна об’єктів оренди, що відбулися 03.05.2019

Переможцями конкурсів визнано:
1) юридичну особу – Приватне підприємство «Науково-

консультаційний Експоцентр» на проведення оцінки державного 
майна:

вбудованого нежитлового приміщення (магазин) площею 
39,0 м2 за адресою: вул. Басарабової, 6, с. Солона Балка, Кар-
лівський район, Полтавська область. Мета оцінки – укладення 
договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1590,00 грн, строк 
виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;

складу загальною площею 1499,1 м2 за адресою: вул. Небес-
ної Сотні, 110, м. Хорол, Полтавська область, що обліковується 
на балансі Управління з питань цивільного захисту. Мета оцінки – 
укладення договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1590,00 
грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;

частини нежитлового приміщення площею 6,45 м2 за адресою: 
вул. 1100-річчя Полтави, 7, м. Полтава, що обліковується на ба-
лансі Прокуратури Полтавської області. Мета оцінки – укладення 
договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1590,00 грн, строк 
виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;

нежитлового приміщення площею 47,4 м2 за адресою: вул. Єв-
ропейська, 9, м. Полтава, що обліковується на балансі Прокура-
тури Полтавської області. Вартість виконаних робіт – 1590,00 грн, 
строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів, кількість 
балів – 58;

частини нежитлового приміщення громадської будівлі (універ-
ситет) першого поверху адміністративно-навчального корпусу 
«Ц» площею 33,2 м2 за адресою: просп. Першотравневий, 24, 
м. Полтава; частини нежитлового приміщення громадської будівлі 
(університет) першого поверху адміністративно-навчального кор-
пусу «Ц» площею 1,47 м2 за адресою: просп. Першотравневий, 
24, м. Полтава; частини нежитлового приміщення громадського 
будинку (гуртожиток) площею 1,0 м2 за адресою: просп. Першо-
травневий, 27, м. Полтава, що обліковуються на балансі Полтав-

2. Використання об’єкта оренди під розміщення обладнання тех-
нічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які надають послуги 
рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекому-
нікацій, які надають послуги доступу до Інтернету.

3.Термін дії договору оренди – 2 роки 11 місяців. Продовження 
дії договору оренди можливе за умови дотримання умов договору 
та вимог чинного законодавства та погодження з органом військо-
вого управління.

4. Компенсація орендодавцю податку за землю під об’єктом орен-
ди та за прилеглу територію.

5. Компенсація переможцем конкурсу витрат за виконання не-
залежної оцінки майна протягом 10 днів з моменту оголошення ре-
зультатів конкурсу.

6. Виконання поточного та капітального ремонту орендованого май-
на за рахунок орендаря без компенсації витрат на їх здійснення.

7. Зобов’язання не зберігати і не використовувати в орендо-
ваному приміщенні токсичні, вибухові, наркотичні, радіоактивні 
речовини і матеріали, забезпечити протипожежну безпеку об’єкта 
оренди.

8. Зобов’язання встановлення приладів обліку комунальних послуг 
за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів 
з постачальними організаціями.

9. Зобов’язання щодо дотримання належних умов експлуатації 
об’єкта оренди, запобігання його пошкодженню та псуванню, утри-
мання майна в належному стані, не гіршому ніж на момент передачі 
його в оренду.

10. Зобов’язання виконувати всі необхідні заходи для захисту 
довкілля з метою дотримання екологічних норм експлуатації при-
міщення.

11. Забезпечення зобов’язань орендаря зі сплати орендної плати 
внесенням завдатку у розмірі, не меншому ніж тримісячна орендна 
плата за перший (базовий) місяць, що вноситься протягом 10 днів з 
моменту підписання договору оренди в рахунок плати за останні три 

ського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка. 
Мета оцінки – укладення договору оренди. Вартість виконаних 
робіт – 1590,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 кален-
дарних днів;

частини нежитлових приміщень зв’язкової в будівлі релей-
ної, розташованих в будинку зв’язку, площею 1,0 м2 за адресою: 
вул. Вокзальна, 2, с. Мар’янівка, Гребінківський район, Полтав-
ська область, що обліковується на балансі Виробничого підрозді-
лу «Київське територіальне управління» філії «Центр будівельно-
монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» ПАТ «Укрзаліз-
ниця». Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість 
виконаних робіт – 2373,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 
5 календарних днів;

нежитлового складського приміщення площею 36,0 м2 та ас-
фальтованої площадки площею 86,7 м2 за адресою: вул. Цілино-
градська, 8, м. Кременчук, Полтавська область, що обліковуються 
на балансі Кременчуцького міжрайонного управління водного 
господарства. Мета оцінки – продовження дії договору оренди. 
Вартість виконаних робіт – 1590,00 грн, строк виконання робіт по 
об’єкту – 5 календарних днів;

нежитлового приміщення площею 258,2 м2 за адресою: 
вул. Кременчуцька, 8, с. Розсошенці, Полтавський район, Полтав-
ська область, що обліковується на балансі Державного геофізич-
ного підприємства «Укргеофізика». Мета оцінки – продовження дії 
договору оренди. Вартість виконаних робіт – 2373,00 грн, строк 
виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;

нежитлового приміщення площею 104,75 м2 за адресою: 
вул. Пушкіна, 103, м. Полтава, що обліковується на балансі Го-
ловного управління статистики у Полтавській області. Мета 
оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних 
робіт – 1590,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 кален-
дарних днів;

2) юридичну особу – Товариством з обмеженою відповідаль-
ністю «Консалтінгова компанія «Форекс» на проведення оцінки 
державного майна:

частини службового приміщення площею 50,0 м2 за адресою: 
вул. Я. Усика, 15, м. Миргород, Полтавська область, що обліко-
вуєтьсяна балансі УДКСУ у Миргородському районі Полтавської 
області. Мета оцінки – укладення договору оренди. Вартість ви-
конаних робіт – 1200,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 
5 календарних днів;

нежитлового приміщення на першому поверсі адміністра-
тивного корпусу площею 16,6 м2 за адресою: вул. Пушкіна, 103, 
м. Полтава, що обліковуються на балансі Головного управління 
статистики у Полтавській області. Мета оцінки – укладення до-
говору оренди. Вартість виконаних робіт – 1200,00 грн, строк 
виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;

нежитлового приміщення площею 23,0 м2 за адресою: пл. 
Слави, 4/2, м. Полтава, що обліковується на балансі Полтав-
ського будівельного технікуму транспортного будівництва. Мета 
оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних 
робіт – 1200,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 кален-
дарних днів;

нежитлового приміщення площею 223,4 м2 та гаража площею 
24,7 м2, загальною площею 248,1 м2, за адресою: вул. Воздви-
женська, 72, м. Зіньків, Полтавська область, що обліковується на 
балансі Головного управління статистики у Полтавській області. 
Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість ви-
конаних робіт – 1700,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 
5 календарних днів;

нежитлового приміщення площею 258,2 м2 за адресою: 
вул. Кременчуцька, 8, с. Розсошенці, Полтавський район, Полтав-
ська область, що обліковується на балансі Державного геофізич-
ного підприємства «Укргеофізика». Мета оцінки – продовження дії 
договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1200,00 грн, строк 
виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;

3) юридичну особу – Приватне підприємство «Центр неза-
лежної оцінки та експертизи» на проведення оцінки державного 
майна:

нежитлового приміщення площею 11,1 м2 за адресою: 
вул. Старокиївська, 12, м. Решетилівка, Полтавська область, 
що обліковується на балансі УДКСУ у Решетилівському районі 
Полтавської області. Мета оцінки – укладення договору оренди. 
Вартість виконаних робіт –1500,00 грн, строк виконання робіт по 
об’єкту – 5 календарних днів;

нежитлового приміщення площею 11,3 м2 та частина даху пло-
щею 6,0 м2, загальною площею 17,3 м2, за адресою: пров. Вікто-
ра Носова (Волочаївський), 2а, м. Полтава, що обліковується на 
балансі Головного управління Національної поліції в Полтавській 
області. Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість 
виконаних робіт –2000,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 
5 календарних днів;

нежитлового приміщення площею 64,0 м2 за адресою: вул. Ка-
штанова, 3, смт. Велика Багачка, Полтавська область, що обліко-
вуються на балансі Головного управління ДФС у Полтавській об-
ласті. Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість 
виконаних робіт –1500,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 
5 календарних днів.

місяці оренди. У разі невиконання зазначеної вимоги договір оренди 
буде вважатися припиненим.

12. Заборона суборенди, приватизації та переходу права влас-
ності на орендоване майно.

13. Мета і предмет господарської діяльності, визначені в установ-
чих документах суб’єкта господарювання, який здійснює господар-
ську діяльність на базі орендованого майна, не можуть суперечити 
умовам договору оренди.

Документи для участі у конкурсі та конкурсні пропозиції пода-
ються в конверті з написом «На конкурс», запечатаному печаткою 
учасника конкурсу.

Кінцевий термін приймання документів на конкурс: за 5 кален-
дарних днів до дати проведення конкурсу.

Конкурс буде проведено о 10.00 на 21-й день після публі-
кації цієї інформації.

Телефони для довідок: тел./факс (03259) 2-11-30, тел. 21-11-40.
Для участі в конкурсі учасник подає на розгляд конкурсної 

комісії: 
заяву про участь у конкурсі та такі документи:
а) для учасників, які є юридичними особами: посвідчені нотаріусом 

копії установчих документів; належним чином оформлену довіреність, 
видану представнику юридичної особи, з наданням повноважень та 
документ, що посвідчує представника юридичної особи; завірену 
належним чином копію звіту про фiнансовi результати учасника кон-
курсу з урахуванням дебіторської i кредиторської заборгованості за 
останній рік; довідку вiд учасника конкурсу про те, що стосовно нього 
не порушено справу про банкрутство;

б) для учасників, які є фізичними особами: посвідчену нотаріусом 
копію свідоцтва про реєстрацію фізичної особи як суб’єкта підприєм-
ницької діяльності; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб та фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином копію 
декларацію про доходи або завірену в установленому порядку копію 
звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника 
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прийнято рішення  
про приватизацію

полтавська та сумська області
ІНФОРМАЦІЯ 
про внесення змін до наказу про прийняття  
рішення про приватизацію

 Наказом Регіо наль ного відділення Фонду державного май-
на України по Полтавській та Сумській областях від 22.04.2019 
№ 53 внесено зміни до наказу від 23.01.2019 № 32 «Про прива-
тизацію об’єкта державної власності малої приватизації окре-
мого майна» об’єкта державної власності малої приватизації 
окремого майна – нежитлове приміщення загальною площею 
218,1 м2, що розташоване за адресою: Полтавська обл., м. Гре-
бінка, вул. Євгена Гребінки, 72 та перебуває на балансі Голов-
ного управління статистики у Полтавській області (код ЄДРПОУ 
02361892), шляхом продажу на аукціоні без умов.

рівненська область
ІНФОРМАЦІЯ 
про внесення змін до наказу про прийняття  
рішення про приватизацію

 Наказом Регіо наль ного відділення Фонду державного 
майна України по Рівненській області від 08.05.2019 № 221 вне-
сено зміни до наказу регіо наль ного відділення від 15.04.2019 
№ 182 «Про прийняття рішення про приватизацію об’єкта малої 
приватизації – окремого майна», а саме: п. 2 наказу викласти 
в такій редакції: «Приватизувати об’єкт малої приватизації – 
окреме майно – будівлю трансформаторної підстанції загаль-
ною площею 40,5 м2 за адресою: Рівненська область, Корець-
кий р-н, м. Корець, вул. Київська, 200, що перебуває на балансі 
Корецького ВАТ РТО «Агротехсервіс», код за ЄДРПОУ 03760316 
шляхом продажу на електрон ному аукціоні з умовами.

єдиного податку; належним чином оформлену довіреність, видану 
представнику фізичної особи, з наданням повноважень та копію до-
кумента, що посвідчує представника фізичної особи;

в) для всіх учасників: техніко-економічне обґрунтування орен-
ди – зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу та 
забезпечення виконання зобов’язання щодо сплати орендної плати 
(завдатку та гарантії), додаткові пропозиції до договору оренди; по-
відомлення про засоби зв’язку з учасником конкурсу.

ІНФОРМАЦІЯ 
Київського КЕУ про проведення конкурсу  
на право оренди нерухомого військового майна

Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: Ки-
ївське КЕУ, адреса: 03186, м. Київ, просп. Повітрофлотський, 30, 
а/с 37.

 Назва об’єкта та його місце зна хо дження: частина нежитлових 
приміщень будівлі, інв. № 76, площею 103,42 м2 за адресою: 
м. Київ, вул. Коноплянська, 22, військове містечко № 41.

Ба лан со ут римувач: Київське КЕУ.
Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку на 

28.02.2019 становить 229 490,00 грн (без урахування ПДВ).
Початковий (стартовий) розмір орендної плати становить 

2 315,55 грн (без ПДВ) за базовий місяць оренди – березень 
2019 року (під розміщення стоянки для автомобілів).

У подальшому орендна плата підлягає щомісячному коригуванню 
на індекси інфляції.

Термін оренди – 2 роки 11 місяців.
Основні умови проведення конкурсу та вимоги щодо вико-

ристання об’єкта:
мета використання об’єкта оренди – за цільовим призначенням; 

найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за ви-
користання зазначеного об’єкта оренди порівняно з початковим 
розміром орендної плати; авансовий внесок у розмірі, не меншому 
ніж одна місячна орендна плата, протягом місяця з моменту укла-
дення договору оренди; своєчасна (щомісяця до 20 числа поточно-
го місяця) і в повному обсязі сплата орендної плати з урахуванням 
індексу інфляції; встановлення приладів обліку комунальних послуг 
за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих догово-
рів з постачальними організаціями (до моменту укладення прямих 
договорів відшкодовувати витрати орендодавцю за комунальні 
послуги); компенсація земельного податку під об’єктом оренди 
та за прилеглу територію; компенсація витрат за виконаний звіт з 
незалежної оцінки майна та публікування об’яви; виконання капі-
тального та поточного ремонту орендованого майна за власні ко-
шти без вимоги на відшкодування; страхування майна на користь 
орендодавця на суму, не меншу ніж встановлена за незалежною 
оцінкою; ефективне використання об’єкта оренди відповідно до 
його призначення та умов договору оренди; заборона привати-
зації та переходу права власності на орендоване майно до третіх 
осіб; дострокове розірвання договору у разі здійснення заходів з 
будівництва житла для військовослужбовців на земельній ділянці, 
де розташований об’єкт оренди.

Для всіх учасників: додаткові пропозиції щодо поліпшення орен-
дованого майна.

Переможцем конкурсу визнається орендар, який запропонував 
найбільшу орендну плату при забезпеченні виконання інших умов 
конкурсу.

Для участі в конкурсі необхідно подати документи, вказані 
в п. 3.2 наказу Фонду та МОУ від 26.07.2000 № 1549/241, крім того:

заяву про участь в конкурсі; проект договору оренди, підписаний 
учасником конкурсу і завірений печаткою (за наявності); документи, 
що посвідчують повноваження представника юридичної особи; по-
свідчені нотаріусом копії установчих документів; відомості про фінан-
совий стан (платоспроможність) учасника конкурсу з урахуванням 
дебіторської і кредиторської заборгованості; довідку від учасника 
конкурсу про те, що щодо нього не порушено справу про банкрутство; 
зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, в тому 
числі запропонований учасником конкурсу розмір місячної орендної 
плати (відображається в проекті договору оренди).

Конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному кон-
верті (з печаткою учасника конкурсу) з написом «Для участі в кон-
курсі по оренді».

Кінцевий термін приймання документів на конкурс: по за-
вершенні 20 календарних днів з моменту публікування цієї ін-
формації за поштовою адресою: 03186, м. Київ, просп. Пові-
трофлотський , 30, а/с 37.

Контактний телефон (044) 242-81-99.

ІНФОРМАЦІЯ 
Макарівської квартирно-експлуатаційної частини району 
про проведення конкурсу на право оренди  
нерухомого військового майна

Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: Ма-
карівська квартирно-експлуатаційна частина району, адреса: 12265, 
Житомирська обл., Радомишльський р-н, смт Городок, вул. Пошто-
ва, 23.

 Назва об’єкта та його місце зна хо дження: нерухоме військове 
майно – нежитлові приміщення (частина 1-го поверху їдальні 
солдатської) загальною площею 31,8 м2 в будівлі (інв. № 68) вій-
ськового містечка № 6 за адресою: Житомирська обл., Радомишль-
ський р-н, смт Городок, вул. Лісова алея, 68, рік забудови – 1968.

Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку на 
31.08.201 становить 73 900,00 грн (без урахування ПДВ)

Початковий (стартовий) розмір орендної плати за базовий 
місяць оренди – серпень 2018 рік становить 492,67 грн за умо-
ви використання приміщень під розміщення магазину продоволь-
чих товарів.

Ба лан со ут римувач: Макарівська КЕЧ району.
Орган, уповноважений управляти майном, – Міністерство обо-

рони України.
Основні умови проведення конкурсу та вимоги щодо вико-

ристання об’єкта:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати 

за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно з орендною 
платою за базовий місяць оренди – серпень 2018 р., що становить 
492,67 грн (без ПДВ), але не нижчий ніж передбачено постановою 
КМУ від 04.10.1995 № 786, зі змінами та доповненнями. Своєчасна 
(щомісяця до 15 числа поточного місяця) в повному обсязі сплата 
орендної плати з урахування індексу інфляції.

2. Своєчасне здійснення за власний рахунок капітального та по-
точного ремонту орендованого майна без вимоги про відшкоду-
вання.

3. Термін оренди – до 3 років з можливою подальшою пролонга-
цією відповідно до чинного законодавства.

4. Забезпечення збереження орендованого майна, запобігати 
його пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, пе-

редбаченими та екологічними нормами та правилами пожежної 
безпеки.

5. Забезпечити орендодавцю доступ на об’єкт оренди з метою 
перевірки його стану відповідно до напряму використання за цільо-
вим призначенням.

6. Зобов’язання не зберігати і не використовувати токсичні, хіміч-
ні, вибухові, радіоактивні та легко запалювані матеріали і речовини.

7. Протягом 15 робочих днів після підписання договору встанови-
ти прилади обліку тепло-, енерго-, водопостачання, заключити прямі 
договори з постачальними організаціями або укласти з ба лан со ут-
римувачем орендованого майна договір про відшкодування витрат 
ба лан со ут римувача на утримання орендованого майна та надання 
комунальних послуг орендарю.

8. Зобов’язання орендаря зі сплати орендної плати забезпечу-
ють у вигляді завдатку в розмірі, не меншому ніж орендна плата за 
перший (базовий) місяць оренди, який вноситься в рахунок плати за 
останній місяць оренди. Орендар сплачує завдаток протягом місяця 
з моменту підписання договору.

9. Заборона передавати орендоване майно в суборенду та без 
права на приватизацію орендованого майна.

10. Відшкодування переможцем конкурсу витрат на проведення 
незалежної оцінки майна протягом 10 днів з моменту оголошення 
результатів конкурсу замовнику оцінки.

11. Страхування майна на користь орендодавця на суму, не меншу 
ніж встановлена за незалежною оцінкою.

Основним критерієм визначення переможця є найбільша оренд-
на плата при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов 
конкурсу.

Для участі в конкурсі необхідно подати документи, зазна-
чені в п. 3.2. наказу Фонду та МОУ від 26 липня 2000 р. № 1549/241, 
крім того:

заяву про участь в конкурсі; проект договору оренди, підписаний 
учасником конкурсу; документи, що посвідчують повноваження пред-
ставника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих 
документів; відомості про фінансовий стан (платоспроможність) учас-
ника конкурсу; довідку від учасника конкурсу про те, що до нього не 
порушено справу про банкрутство; зобов’язання (пропозиції) щодо 
виконання умов конкурсу, у тому числі запропонований учасником 
конкурсу розмір місячної орендної плати (відображається в проекті 
договору оренди); техніко-економічне обґрунтування оренди (варі-
анти поліпшення орендованого майна).

Конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному кон-
верті (з печаткою учасника конкурсу за наявності) з написом «Для 
участі в конкурсі по оренді».

Кінцевий термін приймання документів на конкурс – 30 днів з дня 
опублікування цієї інформації.

Конкурс буде проведено на 31-й календарний день (якщо 
він є робочий) з дня опублікування цієї інформації в Макарів-
ській КЕЧ району за адресою: Житомирська обл., смт Городок, 
вул. Поштова, 23.

Документи приймаються за адресою: 12265, Житомирська обл., 
Радомишльський р-н, смт Городок, вул. Поштова, 23.

Додаткову інформацію можна отримати у інженера з орендних 
відносин або за тел. (041-32) 4-23-47.

ІНФОРМАЦІЯ 
КЕВ м. Чернівці про проведення конкурсу  
на право укладення договору оренди  
державного (військового) майна

Орган управління – Міністерство оборони України.
Ба лан со ут римувач – КЕВ м. Чернівці (код ЄДРПОУ 08179180).
 Назва об’єкта оренди та його місце зна хо дження: нежитлові 

приміщення третього поверху (№ 3-65, 3-66, 3-67, 3-69) за-
гальною площею 29,8 м2 в будівлі (літ. А) Гарнізонного будинку 
офіцерів (інв. № 4) військового містечка № 101, розташованого 
за адресою: м. Чернівці, пл. Театральна, 6.

Вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку 
становить 366018,35 грн (триста шістдесят шість тисяч вісімнадцять 
грн 35 коп.) ( без ПДВ).

Розмір плати за оренду державного (військового) майна за 
базовий місяць – березень 2019 року при використанні об’єкта 
з метою розміщення:

ксерокопіювальної техніки для надання послуг населенню із ксе-
рокопіювання документів на площі 17,8 м2, орендна ставка 7%;

торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів, ал-
когольних та тютюнових виробів на площі 10,0 м2, орендна ставка 
18 %;

торговельного апарата, що відпускає продовольчі товари, на пло-
щі 2,0 м2, орендна ставка 9 % визначений відповідно до вимог чинного 
законодавства і становить 3348,32 грн (без ПДВ).

Основні умови конкурсу:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати 

за використання зазначеного об’єкта порівняно з розміром орендної 
плати за базовий місяць.

2. Своєчасна сплата орендної плати (щомісяця до 15 числа міся-
ця, наступного за звітним).

3. Належне утримання та використання об’єкта оренди за цільо-
вим призначенням.

4. Строк оренди: 2 (два) роки 11 (одинадцять) місяців із можли-
вістю продовження терміну дії договору за умови виконання орен-
дарем всіх обов’язків за договором оренди, за наявності згоди ба-
лан со ут римувача та погодження органу, уповноваженого управляти 
об’єктом оренди. Продовження договору у визначеному вище поряд-
ку можливе за умови якщо інше не буде встановлено законодавством 
на момент закінчення строку дії договору. У разі, якщо на момент 
продовження договору оренди остання оцінка об’єкта оренди була 
зроблена більш як три роки тому, для продовження договору оренди 
провадиться нова оцінка об’єкта оренди.

5. Страхування орендованого майна протягом 1 місяця з дати 
укладення договору оренди на суму, не меншу ніж зазначена в звіті 
про незалежну оцінку, на користь ба лан со ут римувача в порядку, ви-
значеному чинним законодавством України.

6. Дотримання заходів протипожежної безпеки орендованого 
майна.

7. Зобов’язання щодо дотримання належних умов експлуатації 
об’єкта оренди, запобігання його пошкодженню та псуванню, утри-
мувати майно у належному стані, не гіршому, ніж на момент пере-
дачі його в оренду.

8. Виконання поточного ремонту орендованого майна за рахунок 
орендаря без компенсації витрат на його здійснення.

9. Зобов’язання орендаря зі сплати орендної плати забезпе-
чуються у вигляді завдатку в розмірі, не меншому ніж трикратний 
розмір орендної плати за базовий місяць оренди, який вноситься 
протягом 10 днів з моменту укладення договору оренди в рахунок 
плати за останні місяці оренди, а у разі невнесення завдатку дого-
вір розривається.

10. Зобов’язання встановлення приладів обліку комунальних по-
слуг за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих до-
говорів з постачальними організаціями.

11. Зобов’язання орендаря не зберігати і не використовувати 
в орендованому приміщенні токсичні, хімічні, вибухові, наркотичні, 
радіоактивні та легкозаймисті матеріали і речовини.

12. Заборона суборенди та переходу права власності на орендо-
ване майно до третіх осіб.

13. Компенсація переможцем конкурсу витрат іншого учасника на 
здійснення незалежної оцінки об’єкта оренди протягом 10 робочих 
днів з моменту оголошення результатів конкурсу.

14. Компенсація орендодавцю податку на землю під об’єктом 
оренди та за прилеглу територію.

15. Мета і предмет господарської діяльності, визначені в установ-
чих документах суб’єкта господарювання, який здійснює господар-
ську діяльність на базі орендованого майна, не можуть суперечити 
умовам договору оренди.

16. Сплата гарантійного внеску відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України від 31.08.2011 № 906 (із змінами).

17. Підписання переможцем конкурсу проекту договору оренди 
нерухомого військового майна у 5-денний термін після його про-
ведення.

Основним критерієм визначення переможця конкурсу є запро-
понований найбільший розмір орендної плати у разі обов’язкового 
забезпечення виконання інших умов конкурсу.

Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурс-
ної комісії:

заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання умов 
конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого 
вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інфор-
мацію про засоби зв’язку з ним; документи, що підтверджують сплату 
гарантійного внеску, який становить шість стартових орендних плат. 
Гарантійний внесок повинен бути здійснений шляхом перерахування 
коштів за реквізитами: Квартирно-експлуатаційний відділ м. Чер-
нівці, код ЄДРПОУ 08179180, код банку 820172 в ДКСУ м. Київ, р/р 
35223240005673;

відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження 

представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установ-
чих документів; завірену належним чином копію витягу з Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; 
завірену належним чином копію звіту про фінансові результати пре-
тендента 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 виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридич-
них осіб та фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином 
копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприєм-
ництва – фізичної особи – платника єдиного податку; довідку від 
учасника конкурсу про те, що відносно нього не порушено справу 
про банкрутство;

додаткові пропозиції.
Пропозиції учасників конкурсу мають відповідати умовам конкур-

су, зазначених в інформації про конкурс, та чинному законодавству 
України.

Зазначені документи (крім пропозиції щодо розміру орендної 
плати) подаються в запечатаному конверті з написом «На конкурс» із 
зазначенням назви учасника конкурcу, най ме ну вання та місце зна хо-
дження об’єкта оренди, підписаному учасником конкурсу з відбитком 
печатки претендента (за наявності).

Кінцевий термін подання заяв та документів для участі в конкурсі – 
за 3 робочих дні до дати проведення конкурсу за адресою: 58002, 
м. Чернівці, вул. Українська, 43, кімн. 3.

Конкурс відбудеться об 11.00 на 21-й календарний день 
після дати опублікування цієї інформації у газеті «Відомості 
приватизації» за адресою: м. Чернівці, вул. Українська, 43, 
кімн. № 11.

Конкурсні пропозиції щодо розміру орендної плати за перший/
базовий місяць оренди подаються учасниками або уповноваженими 
особами в запечатаному непрозорому конверті на засіданні 
конкурсної комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація учасників 
конкурсу завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу 
(кімната № 11).

Додаткову інформацію можна отримати в Квартирно-експлуа-
таційному відділі м. Чернівці за телефоном (0372) 52-88-03.


