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Регіональне відділення Фонду по
Вінницькій області повідомляє
Відповідно до наказу Державної
казначейської служби України від
17.05.2019 № 151 з 03 червня 2019 р. у
регіональному відділенні змінюються реквізити для зарахування коштів
від приватизації об’єктів державної
власності та реєстраційного збору:
на рахунок № 37184006000391,
ЄДРПОУ 13327990, банк одержувача: ДКСУ м. Київ, МФО 820172,
одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Вінницькій області.
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Офіційне

Фонду

державного майна

України

фонд державного майна україни повідомляє
Переліки об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році, затверджені наказом Фонду
від 27.12.2018 № 1637 (оприлюднюються на виконання п. 10 статті 11 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»)

Увага! Публікуються змінені переліки об’єктів малої приватизації згідно з наказом Фонду від 28.05.2019 № 507. Усі інші переліки залишилися

актуальними відповідно до наказу Фонду від 27.12.2018 № 1637 (зі змінами). З ними можна ознайомитися на сайті Фонду www.spfu.gov.ua
Додаток 1
до наказу Фонду
від 27.12.2018 № 1637
(у редакції наказу Фонду від 28.05.2019 № 507)

ПЕРЕЛІК
державних пакетів акцій (часток) господарських товариств
та інших господарських організацій і підприємств,
заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності,
що підлягають приватизації в 2019 році
Код за
ЄДРПОУ

Назва
об’єкта

Адреса
об’єкта

Статутний Державна
Орган
капітал, грн частка, % управління

Наказ Фонду, яким об’єкт
включено до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації
(назва, дата, номер)

Регіональне відділення Фонду по м. Києву
33104103 ПрАТ
м. Київ,
«М-СЕРВІС» бульв. Лесі
Українки, 26

72849107,00 20,3905 Регіональне
відділення
Фонду
по м. Києву

Наказ Фонду від 27.05.2019
№ 504 «Про внесення змін
до наказу Фонду державного
майна України від 27.12.2018
№ 1637 «Про затвердження переліків об'єктів малої
приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році»
(із змінами)

мала приватизація
результати продажу об’єктів малої приватизації

Полтавська та Сумська області
ІНФОРМАЦІЯ про результати продажу об’єкта державної власності
Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Полтавській
та Сумській областях приватизовано шляхом продажу на аукціоні в електронній
формі об’єкт державної власності, окреме майно – нежитлову будівлю загальною
площею 102,8 м2, що розташована за адресою: Полтавська обл., Глобинський р-н,
с. Опришки, вул. Миру, 50а та обліковується на балансі ПГСП «Колос» (код ЄДРПОУ
5423107). Приватизовано фізичною особою – Івченко Тетяною Іванівною (ідентифікаційний код 3012821267), яка визнана переможцем електронного аукціону. Ціна
продажу становить13201,20 грн, у т. ч. ПДВ – 2200,20 грн.

Рівненська область
ІНФОРМАЦІЯ про результати продажу об’єкта малої приватизації
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – гараж загальною площею
35,8 м2 за адресою: Рівненська обл., Володимирецький р-н, смт Володимирець,
вул. П. Орлика, 6а, балансоутримувач – Головне управління статистики у Рівненській
області, код за ЄДРПОУ 02362061. Приватизовано шляхом викупу фізичною особою
Симонюк Сергієм Петровичем, який єдиний подав заяву на участь в електронному
аукціоні. Ціна, за якою придбано об’єкт, становить 3 601,20 грн (три тисячі шістсот
одна гривня 20 коп.), у т. ч. ПДВ – 600,20 грн (шістсот гривень 20 коп.).

Чернігівська область
Регіональним відділенням Фонду по Чернігівській області приватизовано шляхом продажу на електронному аукціоні об’єкт малої приватизації – незавершене
будівництво реабілітаційного центру, розташований за адресою: Чернігівська обл.,
м. Ічня, вул. Ковалівка, 17а. Приватизовано фізичною особою – Гейцем О. І. за ціною – 186 798,00 грн, у т. ч. ПДВ – 31 133,00 грн.

продаж об’єктів малої приватизації

Дніпропетровська, Запорізька
та Кіровоградська області
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про приватизацію об’єкта малої приватизації – гараж на 2 бокси загальною
площею 85,6 м2, розташований за адресою: Дніпропетровська обл.,
Межівський район, смт Межова, вул. ім. Грушевського, 7а
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: гараж на 2 бокси загальною
площею 85,6 м2.
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., Межівський район, смт Межова,
вул. ім. Грушевського, 7а.
Інформація про об’єкт: окремо розташована одноповерхова нежитлова будівля
гаража літ. Г на 2 бокси загальною площею – 85,6 м2. Фундамент кам’яний, стіни
цегляні, підлога бетонна, покрівля шиферна. Підведене електропостачання.

Продовження додатка 1
Код за
ЄДРПОУ

Назва
об’єкта

Адреса
об’єкта

Статутний Державна
Орган
капітал, грн частка, % управління

Наказ Фонду, яким об’єкт
включено до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації
(назва, дата, номер)

Регіональне відділення Фонду в Херсонській області,
Автономній Республіці Крим та м. Севастополі
24944438 ПАТ «Херсон- м. Херсон,
67235000,00 100,0000 Державний Наказ Фонду від 27.05.2019
ський завод Карантинний
концерн
№ 504 «Про внесення змін до
«Судмаш»
острів, 1
«Укробонаказу Фонду державного майна
ронпром»
України від 27.12.2018 № 1637
«Про затвердження переліків
об'єктів малої приватизації, що
підлягають приватизації в 2019
році» (із змінами)
Апарат Фонду
03771732 ТОВ «Світ
м. Черкаси, 37000000,00 40,0000 Апарат
Наказ Фонду від 28.05.2019 № 507
ласощів»
вул. ЧигиФонду
«Про внесення змін до наказу Фонринська, 11
ду державного майна України від
27.12.2018 № 1637 «Про затвердження переліків об'єктів малої
приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)

Управління продажу об’єктів малої
приватизації, т. 200-31-64
Інформація про земельну ділянку: земельна ділянка площею 0,0127 га, на якій
розташований гараж на 2 бокси, знаходиться в постійному користуванні Управління
Державної казначейської служби України у Межівському районі Дніпропетровської
області. Кадастровий номер: 1222655100:04:007:0118. Цільове призначення: для
будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: інформація відсутня.
Інформація про балансоутримувача: Управління Державної казначейської
служби України у Межівському районі Дніпропетровської області (код за ЄДРПОУ
37909010), що знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., Межівський район,
смт Межова, вул. ім. Грушевського, 7а. Контактний телефон (05630) 6-22-36.
2. Інформація про аукціон
Електронний аукціон проводиться відповідно до вимог Порядку проведення
електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 04 липня 2019 року. Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою системою відповідно до вимог Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує
дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку
часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без урахування ПДВ):
продаж на аукціоні з умовами – 4 458,80 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 2 229,40 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 2 229,40 грн.
На ціну продажу об’єкта приватизації, що складеться за результатами аукціону,
нараховується податок на додану вартість.
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Розмір гарантійного внеску електронного аукціону у розмірі
10% (десять відсотків) стартової ціни для кожного із способів:
продаж на аукціоні з умовами – 445,88 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 222,94 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 222,94 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
дотримання в процесі експлуатації об’єкта вимог та додаткових
обмежень природоохоронного законодавства, а саме: здійснювати
заходи щодо збереження навколишнього середовища, забезпечувати дотримання санітарних, екологічних та протипожежних норм
відповідно до нормативно-правових актів та чинного законодавства
України.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями
аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
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 електронних майданчиків
гарантійних внесків:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
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 електронних майданчиків, відкритих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків,
розміщені на сайті: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: в робочі дні з 9.00 до 16.00
за попередньою домовленістю за місцем розташування об’єкта.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса:
м. Дніпро, 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: Пилипенко Олена Вікторівна, тел. (056) 744-11-41, адреса
електронної пошти: privat_12@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта:
наказ Регіонального відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 29.05.2019 №12/01-75-РП
«Про продаж на електронному аукціоні».
Унікальний код в електронній торговій системі: UA-AR-P2019-01-08-000016-2.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням
стартової ціни, між аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 25 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення
електронною 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 – 44,59 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 22,29 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 22,29 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика,
які мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/.

Житомирська область
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду по Житомирській області
про проведення в електронній торговій системі продажу
на аукціоні об’єкта малої приватизації – окремого майна –
будівлі котельні за адресою: Житомирська обл., м. Житомир,
вул. Під’їзна, 22
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта приватизації: окреме майно – будівля
котельні.
Місцезнаходження об’єкта: Житомирська обл., м. Житомир,
вул. Під’їзна, 22.
Балансоутримувач: ПрАТ «Житомирський консервний завод»
(м. Житомир, вул. Покровська, 169, код ЄДРПОУ 05528125).
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля котельні
загальною площею 76,7 м2, 1970 року будівництва, розташована
поруч з малоповерховою житловою забудовою. Фундамент бутовий, перекриття – залізобетонні панелі. До складу об’єкта входить
цегляна труба орієнтовною висотою 15 м. Об’єкт за призначенням не
використовується, загальний і фізичний стан основних будівельних
елементів будівлі незадовільний.
Право державної власності зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 14.12.2018, індексний номер
витягу 150121960.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 12 липня 2019 року. Час
проведення визначається електронною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта здійснюється відповідно до вимог Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої
приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432
(зі змінами).

12 червня 2019 року

Покупець об’єкта має відповідати вимогам, передбаченим у
статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 53836,00 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 26918,00 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 26918,00 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 5383,60 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 2691,80 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 2691,80 грн.
Розмір реєстраційного внеску за участь в аукціоні –
834,60 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Умови продажу об’єкта приватизації:
подальше використання об’єкта визначає покупець;
відшкодувати регіональному відділенню послуги незалежного
оцінювача, який залучався для здійснення незалежної оцінки об’єкта
приватизації, в розмірі 2950,00 грн в місячний термін з дати укладення договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Житомирській області
Рахунок № 37185043900215 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України
м. Київ
МФО 820172, код ЄДРПОУ 13578893
Рахунок № 37316002000215 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України
м. Київ
МФО 820172, код ЄДРПОУ 13578893
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorro-prodazhi-cbd2.
Ознайомитись з об’єктом можна за місцем його розташування,
за інформацією звертатися до організатора аукціону.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Житомирській області за адресою:
10008, м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 20, кімн. 404. Телефон
для довідок (0412) 420-416, в робочі дні з 9.00 до 18.00, у п’ятницю – з
9.00 до 16.45, e-mail: korp_18@spfu.gov.ua, веб-сайт: http://www.spfu.
gov.ua. Відповідальна особа: Вознюк Ірина Леонідівна.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження
умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Житомирській області від
03.06.2019 № 338.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2019-01-03-000005-2.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 538,36 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 269,18 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 269,18 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorro-prodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Житомирській області про проведення в електронній
торговій системі продажу на аукціоні об’єкта малої
приватизації – окремого майна – вбиральні за адресою:
Житомирська обл., м. Житомир, вул. Під’їзна, 22
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта приватизації: окреме майно – вбиральня.
Місцезнаходження об’єкта: Житомирська обл., м. Житомир,
вул. Під’їзна, 22.
Балансоутримувач: ПрАТ «Житомирський консервний завод»
(м. Житомир, вул. Покровська, 169, код ЄДРПОУ 05528125).
Одноповерхова цегляна будівля вбиральні загальною площею
13,3 м2, 1970 року будівництва, розташована поруч з малоповерховою житловою забудовою. Фундамент бутовий, перекриття
дерев’яне, підлога – бетон. Загальний і фізичний стан основних будівельних конструкцій незадовільний.
Право державної власності зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 11.01.2019, індексний номер
витягу 152728254.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 12 липня 2019 року.
Час проведення визначається електронною торговою системою
автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта здійснюється відповідно до вимог Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої
приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432
(зі змінами).
Покупець об’єкта має відповідати вимогам, передбаченим у
статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 10626,00 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 5313,00 грн (без ПДВ);

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 5313,00 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 1062,60 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 531,30 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 531,30 грн.
Розмір реєстраційного внеску за участь в аукціоні –
834,60 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20%.
Умови продажу об’єкта приватизації:
подальше використання об’єкта визначає покупець;
відшкодувати регіональному відділенню послуги незалежного
оцінювача, що залучався для здійснення незалежної оцінки об’єкта
приватизації, в розмірі 2990,00 грн в місячний термін з дати укладання договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Житомирській області
Рахунок № 37185043900215 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України
м. Київ
МФО 820172, код ЄДРПОУ 13578893
Рахунок № 37316002000215 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України
м. Київ
МФО 820172, код ЄДРПОУ 13578893
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorro-prodazhi-cbd2.
Ознайомитись з об’єктом можна за місцем його розташування,
за інформацією звертатися до організатора аукціону.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Житомирській області за адресою:
10008, м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 20, кімн. 404. Телефон
для довідок (0412) 420-416, в робочі дні з 9.00 до 18.00, у п’ятницю – з
9.00 до 16.45, e-mail: korp_18@spfu.gov.ua, веб-сайт: http://www.spfu.
gov.ua. Відповідальна особа: Вознюк Ірина Леонідівна.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження
умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Житомирській області від
03.06.2019 № 336.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2019-01-03-000009-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 106,26 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 53,13 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 53,13 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorro-prodazhi-cbd2.

Івано-Франківська область
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про продаж на аукціоні без умов в електронній формі
об’єкта незавершеного будівництва
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації,
його місцезнаходження: незавершене будівництво
перепрофілювання лікувально-оздоровчого центру
під ендокринологічний санаторій, 78000, ІваноФранківська область, Тлумацький район, с. Тарасівка,
урочище «Кагава».
Дані про будівлі та земельні ділянки: до складу ОНБ входять:
приймально-методичний корпус, двоповерхова цегляна будівля
загальною площею 468,4м2, дах з металочерепиці; спальний корпус №1, двоповерхова цегляна будівля загальною площею 457,3м2;
спальний корпус №2, двоповерхова цегляна будівля загальною площею 457,6м2; спальний корпус №3, двоповерхова цегляна будівля
загальною площею 457,8м2; клуб-їдальня, одноповерхова цегляна
будівля загальною площею 1507,8м2; господарський блок, одноповерхова цегляна будівля загальною площею 312,4м2; котельня,
одноповерхова цегляна будівля загальною площею 162,0м2; ГРП,
одноповерхова цегляна будівля загальною площею 52,3м2; насосна,
одноповерхова цегляна будівля загальною площею 30,6м2; насосна,
одноповерхова цегляна будівля загальною площею 30,6м2; мала архітектурна форма, одноповерхова цегляна будівля загальною площею
20,2м2; три протипожежних резервуари – бетонні споруди висотою
2,60м, площею 40,7м2 кожна; насосна станція біологічної очистки.
Ступінь будівельної готовності будівель –20 – 45%. Вікна та двері
відсутні. Дах сильно пошкоджений. Стіни та перекриття частково
зруйновані. До об’єкта підведені лінії електропередачі.
Будівництво почато в січні 1986 року і зупинено в січні 2002 року,
без консервації.
Земельна ділянка площею 7,068 га в с. Тарасівка Тлумацького
району, кадастровий номер 2625688100070010001, землі оздоровчого призначення, надана в постійне користування Прикарпатському центру репродукції людини (код ЄДРПОУ 19400512). Встановлені
обмеження на використання земельної ділянки в охоронній зоні лінії
електропередачі площею 0,6740 га.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: договори оренди відсутні.
Інформація про балансоутримувача: державний заклад «Прикарпатський центр репродукції людини», 76018, м. Івано-Франківськ,
вул. Чорновола, 49, код ЄДРПОУ 19400512, тел. (0342) 75-08-64.
2. Інформація про аукціон
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата і час проведення аукціону: 09 липня 2019 року. Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою системою
відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів для
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов
продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні, аукціоні із
зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою

№ 24 (1252)

3

відомості
приватизації

системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку
часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня
проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без
урахування ПДВ):
продаж на аукціоні без умов – 3 741 348 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 1 870 674 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни – 1 870 674 грн.
На ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного із способів:
продаж на аукціоні без умов – 374 134,80 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 187 067,40 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 187 067,40 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації: без умов.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній валюті, відкритих
для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та
проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані
об’єкти:
у національній валюті:
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Івано-Франківській області
Рахунок № 37186095906415
Код ЄДРПОУ 13660726
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ,
МФО 820172
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого
об’єкта надійшли кошти).
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків
гарантійних внесків:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Івано-Франківській області
Рахунок № 37311072006415
Код ЄДРПОУ 13660726
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ,
МФО 820172
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого
об’єкта надійшли кошти).
Час і місце проведення огляду об’єкта: з 8.00 до 16.00 в робочі
дні за місцем розташування об’єкта за адресою: Івано-Франківська
область, Тлумацький район, с. Тарасівка, урочище «Кагава».
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській області, 76019, м. ІваноФранківськ, вул. Василіянок, 48, 3-й поверх, адреса веб-сайта: www.
spfu.gov.ua, тел. (0342) 55-31-40, 75-23-67, час роботи служби з організації аукціону – робочі дні з 8.00 до 17.15 (в п’ятницю та передсвяткові дні з 8.00 до 16.00).
Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за
забезпечення можливості огляду об’єкта: Клеймьонова Ірина Василівна, тел. (0342)553140, адреса електронної пошти: klmnv_26@
spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта:
наказ Регіонального відділення Фонду по Івано-Франківській області від 03.06.2019 № 137 «Про затвердження умов продажу ОНБ
перепрофілювання лікувально-оздоровчого центру під ендокринологічний санаторій».
Унікальний код в електронній торговій системі: UA-AR-P2018-07-26-000016-2.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням
стартової ціни, між аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 27 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення
електронною торговою системою про приватизацію об’єкта малої
приватизації.
Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні без умов – 37 413,48 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 18 706,74 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни – 18 706,74 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик
і з якими адміністратор уклав відповідний договір:
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhicbd2.

Київська область
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального 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
hh Повне найменування товариства: Приватне
акціонернео товариство «Бориспільське підприємство
«Сортнасіннєовоч» (далі – ПрАТ «Бориспільське
підприємство «Сортнасіннєовоч»).
Місцезнаходження товариства: 08300, Київська область, м. Бориспіль, 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 – оброблення 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 використовує товариство, умови їх використання.
Відповідно до державного акта на право постійного користування
землею у постійному користуванні товариства перебуває земельна
ділянка площею 1,486 га, розташована в м. Бориспіль, вул. Завокзальна, 5.
Об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди, нежитлові приміщення тощо): цілісний майновий комплекс, товариство не має об’єктів
незавершеного будівництва.
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Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «Бориспільське підприємство «Сортнасіннєовоч»
за останні три роки та останній звітний період
№
з/п

Назва показника

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Усього активів
Основні засоби (за залишковою вартістю)
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Власний капітал
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Поточні зобов’язання і забезпечення
Чистий фінансовий результат: прибуток/збиток
Середньорічна кількість акцій (штук)
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

Значення показника
2018 р.
за 2017 р. за 2016 р.
4890,8
4709,1
4710,5
2734,1
2747,4
2715,9
1379,6
1388,2
1400,5
515,8
318,9
7,7
42,8
13,4
-3462,4
-3456,2
-3456,2
3020,2
3026,4
3026,5
4064,2
4064,2
4064,2
0
0
0
14870,6
1682,7
1684,0
-0,1
-0,2
0
16256604 16256604 16256604
3
4
4

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє
природне 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: за методом покрокового зниження стартової ціни.
Дата та час проведення аукціону: 24.06.2019.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація державного пакета акцій ПрАТ «Бориспільське
підприємство «Сортнасіннєовоч» у кількості 4064152 шт. акцій, що
становить 25% статутного капіталу товариства, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов
продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
10 травня 2018 року № 432.
Покупець державного пакета акцій ПрАТ «Бориспільське підприємство «Сортнасіннєовоч» має відповідати вимогам, передбаченим
у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна» у випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, покупець зобов’язаний
отримати дозвіл Антимонопольного комітету України на безпосереднє або опосередковане придбання у власність акцій (часток) у розмірі, що забезпечує досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків
голосів у вищому органі управління відповідного суб’єкта господарювання (далі – дозвіл на концентрацію). Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію встановлюється
законодавством про захист економічної конкуренції.
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 508 019,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 50 801,90 грн.
Розмір реєстраційного внеску: становить 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих
для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних
внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти;
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті для перерахування реєстраційного внеску:
Одержувач: Регіональне 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: Регіональне 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: Регіональне 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 електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 16.45
за місцезнаходженням об’єкта: 08300, Київська область, м. Бориспіль, вул. Завокзальна, 5.
ПІБ контактної особи на об’єкті: Козинець Олег Васильович, керівник, тел. (04595)7-24-74.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення 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 Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Київській області від 30.07.2018 № 689.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000142-2.

Період між аукціоном:
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 5 080,19 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Луганська область
Інформаційне повідомлення
Регіонального відділення Фонду по Луганській області
для продажу об’єкта малої приватизації, об’єкта
незавершеного будівництва – головна насосна станція
за адресою: Луганська обл., Кремінський р-н, с. Варварівка,
вул. Центральна, 1-А (балансоутримувач відсутній)
1. Інформація про об’єкт приватизації
Місцезнаходження об’єкта: Луганська область, Кремінський р-н,
с. Варварівка, вул. Центральна, 1-А.
hh Дані про об’єкт: окремо розміщена одноповерхова будівля
загальною площею 250,2 м2, розташована за межами
населеного пункту с. Варварівка Кремінського району
Луганської області.
Об’єкт знаходиться в яру, на відстані приблизно 100 м від основної дороги з твердим покриттям, під’їзна дорога до об’єкта відсутня. З іншого боку об’єкта, на відстані 100 – 150 метрів, знаходиться
водний об’єкт (ставок) площею близько 14 га, який використовується
місцевими мешканцями для відлову риби та купання. Будівельний
майданчик об’єкта без залишків будівельних матеріалів та сміття,
не огороджений. Земельна ділянка заросла травою, деревами та
кущами. Фундамент, стіни, перекриття та підлога виконані із залізобетонних плит (плити на підлозі зруйновані). Вікна, двері, інженерні
комунікації та мережі відсутні. Технічний стан недобудови характеризується як задовільний.
Період будівництва об’єкта: 1993 – 1996 рр.
Рівень будівельної готовності об’єкта: 66 %.
Балансоутримувач: відсутній.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 09 липня 2019 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь: в електронному аукціоні
з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта приватизації, об’єкта незавершеного будівництва – головна насосна станція за адресою: Луганська обл.,
Кремінський р-н, с. Варварівка, вул. Центральна, 1-А, здійснюється
відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна» (далі – Закон) та Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432.
Покупець даного об’єкта має відповідати вимогам, передбаченим
пунктом 1 статті 8 Закону.
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 91 380,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 45 690,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 45 690,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 9 138,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 4 569,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 4 569,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу:
1. Подальше використання об’єкта приватизації покупець вирішує самостійно.
2. Відшкодувати Регіональному відділенню Фонду державного
майна України по Луганській області послуги з проведення оцінки
об’єкта приватизації в розмірі 3 500,00 грн (три тисячі п’ятсот гривень 00 коп.) без урахування податку на додану вартість у місячний
термін з дати укладання договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих
для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних
внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Луганській області; Код ЄДРПОУ 13398493, Банк одержувача: ДКСУ м. Київ, МФО 820172, Рахунок № 37319070002543
реєстраційного внеску та проведення розрахунків за придбаний
об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Луганській області; Код ЄДРПОУ 13398493, Банк одержувача: ДКСУ м. Київ, МФО 820172, Рахунок № 37181070702543
в іноземній валюті:
Найменування підприємства/Company Name: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Луганській області;
Рахунок підприємства у банку/The bank account of the company:
25208053700397
Найменування банку/Name of the bank: JSC CB “PRIVATBANK”, 1D
HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT Code банка/Bank SWIFT Code: PBANUA2X
Адреса підприємства/Company address: UA 93404, Луганська область, м. Сєверодонецьк, бульвар Дружби Народів, 32а
IBAN Code: UA903047950000025208053700397
Банки-кореспонденти/Correspondent banks
Рахунок у банку-кореспонденті/Account in the correspondent bank:
001-1-000080
SWIFT Code банка-кореспондента/SWIFT-code of the correspondent
bank: CHASUS33
Банк-кореспондент/Correspondent bank: JP Morgan Chase Bank,
New York, USA
АБО
Рахунок у банку-кореспонденті/Account in the correspondent bank:
890-0085-754
SWIFT Code банка-кореспондента/SWIFT-code of the correspondent
bank: IRVT US 3N
Банк-кореспондент/Correspondent bank: The Bank of New York
Mellon, New York, USA
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Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта приватизації: у робочі дні з 9.00 до 14.00 за місцезнаходженням об’єкта приватизації:
Луганська область, Кремінський район, с. Варварівка, вул. Центральна, 1-А.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Луганській області: Луганська
обл., м. Cєверодонецьк, бульвар Дружби Народів, 32а, кімн. 313,
адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ru/regions/luhansk.html,
тел. (06452) 4 23 68.
Час роботи відділу приватизації, управління державним майном та корпоративними правами – з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у
п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45.
Телефон для довідок (06452) 4 23 68, адреса ел. пошти:
marinkova_09@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ регіонального відділення від 03
червня 2019 року № 209.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000127-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 25 (двадцять п’ять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 25 (двадцять п’ять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 913,80 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 456,90 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 456,90 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Рівненська область
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення в електронній торговій системі продажу
на аукціоні об’єкта малої приватизації окремого майна –
будівлі їдальні загальною площею 147,6 м2, що не увійшла
до статутного капіталу КСП «Білашівське» та знаходиться
за адресою: Рівненська область, Здолбунівський район,
с. Білашів, вул. Франка, 5, балансоутримувач – відсутній
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: об’єкт окремого майна: будівля їдальні
загальною площею 147,6 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Рівненська область, Здолбунівський
район, с. Білашів, вул. Франка, 5.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації: одноповерхова цегляна будівля загальною площею 147,6 м2. Будівля розташована в периферійній частині населеного пункту. Будівля занедбана, тривалий час не
експлуатується. Комунікації відсутні. Технічний стан конструктивних
елементів будівлі незадовільний, оздоблення відсутнє. Під’їзд до
будівлі задовільний.
Відповідно до листа Головного управління Держгеокадастру в
Рівненській області № 8-17-02-1224/2-19 від 07.03.2019 інформація
про земельну ділянку відсутня.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: електронний аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 10 липня
2019 року, час проведення визначається електронною торговою
системою автоматично.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються
обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту
цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування відповідного інформаційного повідомлення в електронній
торговій системі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на
участь в електронному аукціоні/закритих цінових пропозицій.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону
окремо в проміжках часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону
окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти
участь у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви
на участь в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної
форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та гарантійний внески. У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні, не продано, проводиться повторний
аукціон зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків.
У разі якщо об’єкт приватизації не продано на повторному аукціоні
зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі зниженням стартової ціни, визначеної
згідно з правилами, встановленими статтею 22 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна», на 50 відсотків.
Продаж об’єктів на аукціоні за методом покрокового зниження
стартової ціни та подання цінових пропозицій здійснюються за наявності не менш як одного учасника аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта приватизації (без ПДВ) для продажу
на електронному аукціоні з умовами – 106 450,00 грн (сто шість
тисяч чотириста п’ятдесят гривень 00 коп.) без ПДВ
Розмір гарантійного внеску – 10 645,00 грн (десять тисяч
шістсот сорок п’ять гривень 00 коп.).
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні зі
зниженням стартової ціни – 53 225,00 грн (п’ятдесят три тисячі
двісті двадцять п’ять гривень 00 коп.).
Розмір гарантійного внеску – 5 322,00 грн (п’ять тисяч триста
двадцять дві тисячі гривень 50 коп.).
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 53 225,00 грн (п’ятдесят три тисячі
двісті двадцять п’ять гривень 00 коп.).
Розмір гарантійного внеску – 5 322,50 грн (п’ять тисяч триста
двадцять дві тисячі гривень 50 коп.).
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви
на участь в аукціоні): 834,60 грн, що становить 0,2 мінімальної
заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
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Умови продажу:
1. Повна сплата переможцем аукціону ціни продажу об’єкта з урахуванням ПДВ, який нараховується на остаточну ціну продажу об’єкта
в розмірі 20%, протягом 30 днів з дати нотаріального посвідчення
договору купівлі-продажу.
2. Відшкодування покупцем Регіональному відділенню Фонду по
Рівненській області вартості послуг суб’єкта оціночної діяльності
за проведення незалежної оцінки в сумі – 3 950,00 грн (три тисячі
дев’ятсот п’ятдесят гривень) протягом 30 днів з дати нотаріального
посвідчення договору купівлі-продажу.
3. Функціональне використання об’єкта приватизації покупець
визначає самостійно.
Період між аукціоном з умовами, аукціоном із зниженням
стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження
ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних
днів від дати аукціону (опублікування інформаційного повідомлення
про приватизацію об’єкта).
4. Додаткова інформація
1. Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення розрахунків переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Рівненській області, ЄДРПОУ – 13989432;
Рахунок – № 37180048008805 (для перерахування реєстраційного внеску)
Банк одержувача: ГУДКСУ в Рівненській області,
МФО 833017, м. Рівне
для перерахування гарантійного внеску:
Рахунок – №37314029008805 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ
МФО 820172
2. Посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора ДП
«ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ», на якій зазначені реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale/
info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
3. Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування, звернувшись до організатора аукціону.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Рівненській області. Адреса:
33028, м. Рівне, вул.16 Липня, 77, тел. (0362) 26-25-56, телефони для
довідок: (0362) 63-58-19, 62-33-18. Час роботи регіонального відділення з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00,
обідня перерва з 13.00 до 14.00. Адреса електронної пошти: rivne@
spfu. gov. ua. Контактна особа: Владова Марія Олімпіївна.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото
розміщуються на сайті Регіонального відділення Фонду: http://www.
spfu.gov.ua/ua/regions/rivne.html, у розділі «Каталог об’єктів».
4. Розмір плати за участь в електронному аукціоні, який підлягатиме внесенню учасником у разі визнання його переможцем електронного аукціону, встановлюється в договорі між оператором електронного майданчика та учасником з урахуванням положень абзацу
першого пункту 114 Порядку проведення електронних аукціонів для
продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).
Плата за участь в електронному аукціоні вноситься переможцем електронного аукціону протягом трьох робочих днів з дня опублікування
органом приватизації договору купівлі-продажу об’єкта приватизації
в електронній торговій системі.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом Регіонального відділення Фонду по Рівненській області від 30.05.2019
№ 278 (протокол № 43 засідання аукціонної комісії з продажу об’єкта
приватизації).
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі ID: UA-AR-P-2019-01-04-000013-1.
Період між аукціоном:
між аукціоном з умовами, 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).
аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою
системою про приватизацію об’єкта;
аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 30 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою
системою про приватизацію об’єкта.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – мінімальний крок аукціону становить 1%
(один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – 1 064,50 грн
(одна тисяча шістдесят чотири гривні 50 коп.);
аукціону із зниженням стартової ціни – мінімальний крок аукціону
становить 1% (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації –
532,25 грн (п’ятсот тридцять дві гривні 25 коп.);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій мінімальний крок аукціону становить 1% (один відсоток) – 532,25 грн (п’ятсот тридцять дві
гривні 25 коп.).
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО. ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhicbd2, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного
майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик та з якими адміністратор уклав відповідний договір.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення в електронній торговій системі продажу на
аукціоні об’єкта малої приватизації окремого майна – будівлі
прохідної загальною площею 17,8 м2, який розташований за
адресою: 34002, Рівненська область, Зарічненський район,
с. Мутвиця, вул. Центральна, 5 та перебуває на балансі ВАТ
«Зарічненський Агротехсервіс», код за ЄДРПОУ 00906670
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: об’єкт окремого майна – будівля прохідної
загальною площею 17,8 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 34002, Рівненська область, Зарічненський район, с. Мутвиця, вул. Центральна, 5.
Балансоутримувач: ВАТ «Зарічненський Агротехсервіс», код за
ЄДРПОУ 00906670.
Відомості про об’єкт приватизації: одноповерхова цегляна будівля загальною площею 17,8 м2. Будівля розташована в середній
частині населеного пункту. Будівля занедбана, тривалий час не експлуатується. Комунікації – відсутні. Технічний стан конструктивних
елементів будівлі задовільний, оздоблення просте у задовільному
стані. Під’їзд до будівлі задовільний.
Відповідно до листа Головного управління Держгеокадастру в
Рівненській області № 8-17-02-1224/2-19 від 07.03.2019 інформація
про земельну ділянку відсутня.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: електронний аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 10 липня
2019 року, час проведення визначається електронною торговою
системою автоматично.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються
обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту
цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування відповідного інформаційного повідомлення в електронній
торговій системі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на
участь в електронному аукціоні/закритих цінових пропозицій.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону
окремо в проміжках часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону
окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти
участь у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви
на участь в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної
форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та гарантійний внески. У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні, не продано, проводиться повторний
аукціон зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків.
У разі якщо об’єкт приватизації не продано на повторному аукціоні
зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі зниженням стартової ціни, визначеної
згідно з правилами, встановленими статтею 22 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна», на 50 відсотків.
Продаж об’єктів на аукціоні за методом покрокового зниження
стартової ціни та подання цінових пропозицій здійснюються за наявності не менш як одного учасника аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта приватизації (без ПДВ) для продажу на
електронному аукціоні з умовами – 18 713,00 грн (вісімнадцять
тисяч сімсот тринадцять гривень 00 коп.).
Розмір гарантійного внеску – 1 871,30 грн (одна тисяча вісімсот сімдесят одна гривня 30 коп.).
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні зі
зниженням стартової ціни – 9 356,50 грн (дев’ять тисяч триста
п’ятдесят шість гривень 50 коп.).
Розмір гарантійного внеску – 935,65 грн ( дев’ятсот тридцять
п’ять гривень 65 коп.).
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 9 356,50 грн (дев’ять тисяч триста
п’ятдесят шість гривень 50 коп.).
Розмір гарантійного внеску – 935,65 грн (дев’ятсот тридцять
п’ять гривень 65 коп.).
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви
на участь в аукціоні): 834,60 грн, що становить 0,2 мінімальної
заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
Умови продажу:
1. Повна сплата переможцем аукціону ціни продажу об’єкта з урахуванням ПДВ, який нараховується на остаточну ціну продажу об’єкта
в розмірі 20%, протягом 30 днів з дати нотаріального посвідчення
договору купівлі-продажу.
2. Відшкодування покупцем Регіональному відділенню Фонду по
Рівненській області вартості послуг суб’єкта оціночної діяльності
за проведення незалежної оцінки в сумі – 2 950 гривень (дві тисячі
дев’ятсот п’ятдесят гривень) протягом 30 днів з дати нотаріального
посвідчення договору купівлі-продажу.
3. Функціональне використання об’єкта приватизації покупець
визначає самостійно.
Період між аукціоном з умовами, аукціоном із зниженням стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та
подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від
дати аукціону (опублікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта).
4. Додаткова інформація
1. Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення розрахунків переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Рівненській області, ЄДРПОУ – 13989432;
Рахунок – № 37180048008805 (для перерахування реєстраційного внеску)
Банк одержувача: ГУДКСУ в Рівненській області
МФО 833017, м. Рівне
для перерахування гарантійного внеску:
Рахунок – №37314029008805 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ
МФО 820172
2. Посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора ДП
«ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ», на якій зазначені реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale/
info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
3. Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування, звернувшись до організатора аукціону.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Рівненській області. Адреса:
33028, м. Рівне, вул.16 Липня, 77, тел. (0362) 26-25-56, телефони
для довідок: (0362) 63-58-19, 62-33-18. Час роботи регіонального
відділення з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до
16.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00. Адреса електронної пошти:
rivne@spfu.gov.ua.
Контактна особа: Владова Марія Олімпіївна.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото
розміщуються на сайті Регіонального відділення ФДМУ: http://www.
spfu.gov.ua/ua/regions/rivne.html, у розділі «Каталог об’єктів».
4. Розмір плати за участь в електронному аукціоні, який підлягатиме внесенню учасником у разі визнання його переможцем електронного аукціону, встановлюється в договорі між оператором електронного майданчика та учасником з урахуванням положень абзацу
першого пункту 114 Порядку проведення електронних аукціонів для
продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).
Плата за участь в електронному аукціоні вноситься переможцем електронного аукціону протягом трьох робочих днів з дня опублікування
органом приватизації договору купівлі-продажу об’єкта приватизації
в електронній торговій системі.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом Регіонального відділення Фонду по Рівненській області від 30.05.2019
№ 279 (протокол № 44 засідання аукціонної комісії з продажу об’єкта
приватизації).
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі ID: UA-AR-P-2019-01-04-000003.
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відомості
приватизації

Період між аукціоном:
Період між аукціоном з умовами, 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).
аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою
системою про приватизацію об’єкта;
аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 30 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою
системою про приватизацію об’єкта.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – мінімальний крок аукціону становить 1%
(один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – 187,13 грн (сто
вісімдесят сім гривень 13 коп.);
аукціону із зниженням стартової ціни – мінімальний крок аукціону
становить 1% (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації –
93,57 грн (дев’яносто три гривні 57 коп.);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій мінімальний крок аукціону становить 1% (один відсоток) – 93,57 грн (дев’яносто три гривні 57 коп.).
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО. ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку
https://prozorro. sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhicbd2, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного
майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик та з якими адміністратор уклав відповідний договір.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення в електронній торговій системі продажу
на аукціоні об’єкта малої приватизації – окремого майна –
будівлі котельні загальною площею 56,7 м2, що знаходиться
за адресою: 35705, Рівненська область, м. Здолбунів,
вул. Кутузова, 18 та перебуває на балансі ТзОВ «Пересувна
механізована колона № 63», код за ЄДРПОУ 01273421
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: будівля котельні загальною площею
56,7м2.
Місцезнаходження об’єкта: 35705, Рівненська область, м. Здолбунів, вул. Кутузова, 18.
Балансоутримувач: ТзОВ «Пересувна механізована колона № 63»,
код за ЄДРПОУ 01273421.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: Рівненська область, м. Здолбунів, вул. Тефановича, 4, тел.0672976012.
Відомості про об’єкт приватизації: одноповерхова цегляна окремо
розташована будівля котельні загальною площею 56,7 м2. Об’єкт приватизації розташований в периферійній частині населеного пункту.
Будівля тривалий час не експлуатується, обладнання відсутнє, стан
задовільний. Інформація щодо земельної ділянки, на якій розташована будівля столової, відсутня (лист від 07.03.2019 8-17-02-1224/2-19
Головного управління Держгеокадастру у Рівненській області).
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: електронний аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 22 липня
2019 року, час проведення визначається електронною торговою
системою автоматично.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються
обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту
цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування відповідного інформаційного повідомлення в електронній
торговій системі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на
участь в електронному аукціоні/закритих цінових пропозицій.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону
окремо в проміжках часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону
окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти
участь у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви
на участь в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної
форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та гарантійний внески. У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні, не продано, проводиться повторний
аукціон зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків.
У разі якщо об’єкт приватизації не продано на повторному аукціоні
зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі зниженням стартової ціни, визначеної
згідно з правилами, встановленими статтею 22 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна», на 50 відсотків.
Продаж об’єктів на аукціоні за методом покрокового зниження
стартової ціни та подання цінових пропозицій здійснюються за наявності не менш як одного учасника аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта приватизації (без ПДВ) для продажу
на електронному аукціоні з умовами – 80 060,00 грн (вісімдесят
тисяч шістдесят гривень 00 коп.).
Розмір гарантійного внеску – 8 006,00 грн (вісім тисяч шість
гривень 00 коп.).
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні зі
зниженням стартової ціни – 40 030,00 грн (сорок тисяч тридцять
гривень 00 коп.).
Розмір гарантійного внеску – 4 003,00 грн (чотири тисячі три
гривні 00 коп.).
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 40 030,00 грн (сорок тисяч тридцять гривень 00 коп.).
Розмір гарантійного внеску – 4 003,00 грн (чотири тисячі три
гривні 00 коп.).
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви
на участь в аукціоні): 834,60 грн, що становить 0,2 мінімальної
заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
Умови продажу:
1. Повну сплату переможцем аукціону ціни продажу об’єкта з урахуванням ПДВ, який нараховується на остаточну ціну продажу об’єкта
в розмірі 20 %, здійснити протягом 30 днів з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
2. Функціональне використання об’єкта приватизації покупець
визначає самостійно.
3. Переможець аукціону відшкодовує регіональному відділенню
Фонду по Рівненській області вартість послуг суб’єкта оціночної діяльності за проведення незалежної оцінки в сумі: 3 300,00 грн (три
тисячі триста гривень 00 коп.) протягом 30 днів з дати нотаріального
посвідчення договору купівлі-продажу.
4. Покупець зобов’язаний зареєструвати за собою право власності на об’єкт протягом 30 днів з дати підписання акта прийманняпередачі нерухомого майна.

№ 24 (1252)

Період між аукціоном з умовами, аукціоном із зниженням
стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження
ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних
днів від дати аукціону (опублікування інформаційного повідомлення
про приватизацію об’єкта).
4. Додаткова інформація
1. Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення розрахунків переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Рівненській області, ЄДРПОУ – 13989432;
Рахунок – № 37180048008805 (для перерахування реєстраційного внеску)
Банк одержувача: ГУДКСУ в Рівненській області,
МФО 833017, м. Рівне
для перерахування гарантійного внеску:
Рахунок – №37314029008805 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ,
МФО 820172
2. Посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора ДП
«ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ», на якій зазначені реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale/
info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
3. Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування, звернувшись до організатора аукціону.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Рівненській області. Адреса:
33028, м. Рівне, вул.16 Липня, 77, тел. (0362) 26-25-56, телефони для
довідок: (0362) 63-58-19, 62-33-18. Час роботи регіонального відділення з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00,
обідня перерва з 13.00 до 14.00. Адреса електронної пошти: rivne@
spfu.gov.ua. Контактна особа: Владова Марія Олімпіївна.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото
розміщуються на сайті Регіонального відділення Фонду: http://www.
spfu.gov.ua/ua/regions/rivne.html, у розділі «Каталог об’єктів».
4. Розмір плати за участь в електронному аукціоні, який підлягатиме внесенню учасником у разі визнання його переможцем електронного аукціону, встановлюється в договорі між оператором електронного майданчика та учасником з урахуванням положень абзацу
першого пункту 114 Порядку проведення електронних аукціонів для
продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).
Плата за участь в електронному аукціоні вноситься переможцем електронного аукціону протягом трьох робочих днів з дня опублікування
органом приватизації договору купівлі-продажу об’єкта приватизації
в електронній торговій системі.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом Регіонального відділення Фонду по Рівненській області від 05 червня
2019 р. № 281 (протокол № 45 засідання аукціонної комісії з продажу
об’єкта приватизації).
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі ID:UA-AR-P-2019-01-03-000010-1.
Період між аукціоном:
між аукціоном з умовами, 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);
аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою
системою про приватизацію об’єкта;
аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 30 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою
системою про приватизацію об’єкта.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – мінімальний крок аукціону становить 1%
(один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – 800,60 грн (вісімсот гривень 60 коп.);
аукціону із зниженням стартової ціни – мінімальний крок аукціону
становить 1 % (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації –
400,30 грн (чотириста гривень 30 коп.);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій мінімальний крок аукціону становить 1% (один відсоток) – 400,30 грн (чотириста гривень 30 коп.).
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhicbd2, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного
майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик та з якими адміністратор уклав відповідний договір.

Чернігівська область
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про продаж на електронному аукціоні об’єкта малої
приватизації – незавершеного будівництва одноквартирного
житлового будинку з господарським блоком, розташованого
за адресою: Чернігівська область, Ріпкинський район,
с. Вербичі, вул. Садова, 8
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: незавершене
будівництво одноквартирного житлового будинку з
господарським блоком.
Місцезнаходження об’єкта: Чернігівська область, Ріпкинський
район, с. Вербичі, вул. Садова, 8.
Найменування балансоутримувача: балансоутримувач відсутній.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: балансоутримувач відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку, на якій
розташований об’єкт: незавершене будівництво будинку виконане з
керамічної та силікатної цегли, фундамент – із залізобетонних блоків.
Розмір будинку орієнтовно 10 х 9 м. Кладка стін будинку виконана на
висоту близько 1 м над фундаментом.
Поряд з будинком розташований господарський блок орієнтовним розміром 6 х 11 м із керамічної цегли. Кладка стін виконана на
висоту близько 3,5 м з фасаду та на висоту 2,5 з тильної частини
господарського блоку. Дах не змонтований.
Відомості про земельну ділянку: категорія земель – землі житлової та громадської забудови, цільове призначення 02.01, площа –
0,1595 га, кадастровий № 7424481000:01:001:0196. Відомості про
обмеження у використанні земельної ділянки: охоронна зона навколо
(вздовж) об’єкта енергетичної системи площею 0,0454 га, строк дії
обмеження – безстроково.
Рівень будівельної готовності: житлового будинку – 10 %; господарського блоку – 50 % (за даними технічного паспорта).
План будівлі: технічний паспорт.
Фотографічне зображення об’єкта: розміщені на веб-сайті Фонду:
http://www.spfu.gov.ua/ua/sale-obj/88.
2. Інформація про електронний аукціон
Спосіб аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 10 липня 2019 р. о 9.00.
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня
2018 року № 432.

До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються
обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні, аукціоні із
зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку
часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення
електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу на
аукціоні з умовами: 36 880,29 грн (тридцять шість тисяч вісімсот
вісімдесят грн 29 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 3 688,03 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу на
аукціоні із зниженням стартової ціни на 50 відсотків: 18 440,15 грн
(вісімнадцять тисяч чотириста сорок грн 15 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 1 844,02 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу
на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни:
18 440,15 грн (вісімнадцять тисяч чотириста сорок грн 15 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 1 844,02 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Додаткові умови продажу:
покупець компенсує Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Чернігівській області грошові кошти,
пов’язані із виконанням заходів з оцінки об’єкта, в сумі 3 864,00 грн
(три тисячі вісімсот шістдесят чотири грн 00 коп.) без ПДВ на р/р
35212028013304, банк одержувача: ДКСУ м. Київ, МФО 820172,
код ЄДРПОУ 14243893, протягом 30 днів з дня підписання договору
купівлі-продажу об’єкта.
4. Додаткова інформація
Реквізити для перерахування операторами електронних
майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Чернігівській області
Рахунок № 37185026913304 (для перерахування реєстраційного
внеску та оплати покупцем придбаного об’єкта)
Банк одержувача: ДКСУ у м. Києві
МФО 820172
Рахунок № 37319026013304 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 14243893
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Чернігівській області;
Адреса: проспект Миру, 43, м. Чернігів, Україна;
Рахунок: 25209051400644;
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001, Україна;
МФО 353586;
Код за ЄДРПОУ 14243893
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що);
Receiver: RO in Chernihiv region of the SPFU;
Address: Prospect Myru, 43, Chernihiv, Ukraine;
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»;
Address: 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE;
MFO 353586;
SWIFT: PBANUA2X;
Code YeDRPOU: 14243893;
Purpose of payment: (please, indicate withour fail the purpose of
payment).
Сплата гарантійних та реєстраційних внесків відбувається на рахунок оператора електронного майданчика, на якому потенційний
покупець зареєструвався для участі в торгах. Перелік операторів
електронних майданчиків та їх банківські реквізити для сплати доступні за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом
можна за місцем його розташування з 9.00 до 16.00 у робочі дні.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Чернігівській області.
Місцезнаходження: м. Чернігів, проспект Миру, 43, 3-й поверх,
кімната 319, тел. (0462) 376-302, адреса веб-сайта: http://www.spfu.
gov.ua/ua/regions/chernihiv.html.
Час роботи: понеділок, вівторок, середа, четвер – з 8.00 до 17.00,
у п’ятницю – з 9.00 до 16.00. Перерва для відпочинку і харчування з
13.00 до 13.48.
Контактна особа: Чікірісов Ігор Феліксович, тел. (0462) 376-302,
e-mail: morochko_74@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ регіонального відділення від
30.05.2019 № 394 «Про затвердження умов продажу об’єкта малої
приватизації».
Унікальний код об’єкта приватизації в електронній торговій
системі Прозорро.Продажі: UA-AR-P-2018-07-26-000068-1.
Період між аукціоном з умовами, аукціоном із зниженням
стартової ціни на 50 відсотків та аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 30 календарних днів.
Мінімальний крок аукціону – 1% від стартової ціни об’єкта
приватизації:
для аукціону з умовами: 368,80 грн;
для аукціону із зниженням стартової ціни: 184,40 грн;
для аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій: 184,40 грн.
Щоб взяти участь як покупець реєструйтесь на будь-якому із
підключених до системи Прозорро.Продажі майданчиків. Операторів електронних майданчиків можна знайти за посиланням: https://
prozorro.sale/pokupcyam.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про продаж на електронному аукціоні об’єкта малої
приватизації – незавершеного будівництва одноквартирного
житлового будинку з господарським блоком, розташованого
за адресою: Чернігівська область, Ріпкинський район,
с. Вербичі, вул. Садова, 9
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: незавершене
будівництво одноквартирного житлового будинку з
господарським блоком.
Місцезнаходження об’єкта: Чернігівська область, Ріпкинський
район, с. Вербичі, вул. Садова, 9.
Найменування балансоутримувача: балансоутримувач відсутній.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: балансоутримувач відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку, на якій
розташований об’єкт: незавершене будівництво будинку виконане з
керамічної цегли на висоту 1 м. Розмір будинку орієнтовно 10 х 11 м.
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відомості
приватизації

Поряд з будинком розташований господарський блок орієнтовним
розміром 6 х 10 м, кладка стін з керамічної цегли виконана на висоту
2,5 м, дах не змонтований.
Відомості про земельну ділянку: категорія земель – землі житлової та громадської забудови, цільове призначення 02.01, площа –
0,1593 га, кадастровий № 7424481000:01:001:0197. Відомості про
обмеження у використанні земельної ділянки: охоронна зона навколо
(вздовж) об’єкта енергетичної системи площею 0,0455 га, строк дії
обмеження – безстроково.
Рівень будівельної готовності: житлового будинку – 10 %, господарського блоку – 50 % (за даними технічного паспорта).
План будівлі: технічний паспорт.
Фотографічне зображення об’єкта: розміщені на веб-сайті Фонду:
http://www.spfu.gov.ua/ua/sale-obj/89.
2. Інформація про електронний аукціон
Спосіб аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 10 липня 2019 р. о 10.00.
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018
року № 432.
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються
обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні, аукціоні із
зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку
часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення
електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу на
аукціоні з умовами: 36 872,66 грн (тридцять шість тисяч вісімсот
сімдесят дві грн 66 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 3 687,27 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу на
аукціоні із зниженням стартової ціни на 50 відсотків: 18 436,33 грн
(вісімнадцять тисяч чотириста тридцять шість грн 33 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 1 843,64 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ)для продажу
на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни:
18 436,33 грн (вісімнадцять тисяч чотириста тридцять шість грн
33 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 1 843,64 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Додаткові умови продажу:
покупець компенсує Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Чернігівській області грошові кошти,
пов’язані із виконанням заходів з оцінки об’єкта, в сумі 3 864,00 грн
(три тисячі вісімсот шістдесят чотири грн 00 коп.) без ПДВ на р/р
35212028013304, банк одержувача: ДКСУ м. Київ, МФО 820172,
код ЄДРПОУ 14243893, протягом 30 днів з дня підписання договору
купівлі-продажу об’єкта.
4. Додаткова інформація
Реквізити для перерахування операторами електронних
майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Чернігівській області
Рахунок № 37185026913304 (для перерахування реєстраційного
внеску та оплати покупцем придбаного об’єкта)
Банк одержувача: ДКСУ у м. Києві
МФО 820172
Рахунок № 37319026013304 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 14243893.
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Чернігівській області;
Адреса: проспект Миру, 43, м. Чернігів, Україна;
Рахунок: 25209051400644;
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001, Україна;
МФО 353586;
Код за ЄДРПОУ 14243893
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що);
Receiver: RO in Chernihiv region of the SPFU;
Address: Prospect Myru, 43, Chernihiv, Ukraine;
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»;
Address: 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE;
MFO 353586;
SWIFT: PBANUA2X;
Code YeDRPOU: 14243893;
Purpose of payment: (please, indicate withour fail the purpose of
payment).
Сплата гарантійних та реєстраційних внесків відбувається на рахунок оператора електронного майданчика, на якому потенційний
покупець зареєструвався для участі в торгах. Перелік операторів
електронних майданчиків та їх банківські реквізити для сплати доступні за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом
можна за місцем його розташування з 9.00 до 16.00 у робочі дні.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Чернігівській області. Місцезнаходження: м. Чернігів, проспект Миру, 43, 3-й поверх, кімната 319, тел. (0462) 676-302,
адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernihiv.html.
Час роботи: понеділок, вівторок, середа, четвер – з 8.00 до 17.00, у
п’ятницю – з 9.00 до 16.00. Перерва для відпочинку і харчування з
13.00 до 13.48. Контактна особа: Чікірісов Ігор Феліксович, тел. (0462)
676-302, e-mail: morochko_74@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ регіонального відділення від
30.05.2019 № 395 «Про затвердження умов продажу об’єкта малої
приватизації».
Унікальний код об’єкта приватизації в електронній торговій
системі Прозорро.Продажі: UA-AR-P-2018-07-26-000071-1.
Період між аукціоном з умовами, аукціоном із зниженням
стартової ціни на 50 відсотків та аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 30 календарних днів.
Мінімальний крок аукціону – 1 % від стартової ціни об’єкта
приватизації:
для аукціону з умовами: 368,73 грн;
для аукціону із зниженням стартової ціни: 184,37 грн;
для аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій: 184,37 грн.
Щоб взяти участь як покупець реєструйтесь на будь-якому із
підключених до системи Прозорро.Продажі майданчиків. Операторів електронних майданчиків можна знайти за посиланням: https://
prozorro.sale/pokupcyam.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про продаж на електронному аукціоні об’єкта малої
приватизації – незавершеного будівництва одноквартирного
житлового будинку з господарським блоком, розташованого
за адресою: Чернігівська область, Ріпкинський район,
с. Вербичі, вул. Перемоги, 2
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: незавершене
будівництво одноквартирного житлового будинку з
господарським блоком.
Місцезнаходження об’єкта: Чернігівська область, Ріпкинський
район, с. Вербичі, вул. Перемоги, 2.
Найменування балансоутримувача: балансоутримувач відсутній.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: балансоутримувач відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку, на якій
розташований об’єкт: незавершене будівництво будинку виконано з
керамічної та силікатної цегли, фундамент – із залізобетонних блоків.
Розмір будинку орієнтовно 10 х 9 м. Кладка стін будинку виконана на
висоту близько 1 м над фундаментом.
Поряд з будинком розташований господарський блок орієнтовним розміром 6 х 11 м із керамічної цегли. Кладка стін виконана на
висоту близько 3,5 м з фасаду та на висоту 2,5 м з тильної частини
господарського блоку. Дах не змонтований. Будівельні матеріали на
майданчику відсутні.
Рівень будівельної готовності: житлового будинку – 28 %; господарського блоку – 50 % (за даними технічного паспорта).
Відомості про земельну ділянку: категорія земель – землі житлової
та громадської забудови, цільове призначення 02.01, площа – 0,1612
га, кадастровий № 7424481000:01:001:0198. Сервітути та обтяження
прав на земельну ділянку не зареєстровані.
План будівлі: технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна.
Фотографічне зображення об’єкта: розміщені на веб-сайті Фонду:
http://www.spfu.gov.ua/ua/sale-obj/90.
2. Інформація про електронний аукціон
Спосіб аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 10 липня 2019 р. об 11.00.
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018
року № 432.
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються
обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні, аукціоні із
зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку
часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення
електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу на
аукціоні з умовами: 58 985,49 грн (п’ятдесят вісім тисяч дев’ятсот
вісімдесят п’ять грн 49 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 5 898,55 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу на аукціоні із зниженням стартової ціни на 50 відсотків:
29 492,75 грн (двадцять дев’ять тисяч чотириста дев’яносто дві
гривні 75 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 2 949,28 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу
на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни:
29 492,75 грн (двадцять дев’ять тисяч чотириста дев’яносто дві
гривні 75 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 2 949,28 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Додаткові умови продажу:
покупець компенсує Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Чернігівській області грошові кошти, пов’язані із
виконанням заходів з оцінки об’єкта, в сумі 3 010,00 грн (три тисячі
десять грн 00 коп.) без ПДВ на р/р 35212028013304, банк одержувача: ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код ЄДРПОУ 14243893, протягом 30
днів з дня підписання договору купівлі-продажу об’єкта.
4. Додаткова інформація
Реквізити для перерахування операторами електронних
майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Чернігівській області
Рахунок № 37185026913304 (для перерахування реєстраційного
внеску та оплати покупцем придбаного об’єкта)
Банк одержувача: ДКСУ у м. Києві
МФО 820172
Рахунок № 37319026013304 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 14243893
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Чернігівській області;
Адреса: проспект Миру, 43, м. Чернігів, Україна;
Рахунок: 25209051400644;
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001, Україна;
МФО 353586;
Код за ЄДРПОУ 14243893
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що);
Receiver: RO in Chernihiv region of the SPFU;
Address: Prospect Myru, 43, Chernihiv, Ukraine;
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»;
Address: 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE;
MFO 353586;
SWIFT: PBANUA2X;
Code YeDRPOU: 14243893;
Purpose of payment: (please, indicate withour fail the purpose of
payment).
Сплата гарантійних та реєстраційних внесків відбувається на рахунок оператора електронного майданчика, на якому потенційний
покупець зареєструвався для участі в торгах. Перелік операторів
електронних майданчиків та їх банківські реквізити для сплати доступні за посиланням: https://prozorro. sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом
можна за місцем його розташування з 9.00 до 16.00 у робочі дні.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Чернігівській області. Місцезнаходження: м. Чернігів, проспект Миру, 43, 3-й поверх, кімната 319, тел. (0462) 676-302,
адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernihiv.html.
Час роботи: понеділок, вівторок, середа, четвер – з 8.00 до 17.00, у

п’ятницю – з 9.00 до 16.00. Перерва для відпочинку і харчування з
13.00 до 13.48. Контактна особа: Чікірісов Ігор Феліксович, тел. (0462)
676-302, e-mail: morochko_74@spfu. gov. ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ регіонального відділення від
30.05.2019 № 397 «Про затвердження умов продажу об’єкта малої
приватизації».
Унікальний код об’єкта приватизації в електронній торговій
системі Прозорро.Продажі: UA-AR-P-2018-07-26-000076-1.
Період між аукціоном з умовами, аукціоном із зниженням
стартової ціни на 50 відсотків та аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 30 календарних днів.
Мінімальний крок аукціону – 1 % від стартової ціни об’єкта
приватизації:
для аукціону з умовами: 589,85 грн;
для аукціону із зниженням стартової ціни: 294,93 грн;
для аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій: 294,93 грн.
Щоб взяти участь як покупець реєструйтесь на будь-якому із
підключених до системи Прозорро.Продажі майданчиків. Операторів електронних майданчиків можна знайти за посиланням: https://
prozorro.sale/pokupcyam.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про продаж на електронному аукціоні об’єкта малої
приватизації – незавершеного будівництва одноквартирного
житлового будинку з господарським блоком, розташованого
за адресою: Чернігівська область, Ріпкинський район,
с. Вербичі, вул. Перемоги, 4а
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: незавершене
будівництво одноквартирного житлового будинку з
господарським блоком.
Місцезнаходження об’єкта: Чернігівська область, Ріпкинський
район, с. Вербичі, вул. Перемоги, 4а.
Найменування балансоутримувача: балансоутримувач відсутній.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: балансоутримувач відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку, на якій
розташований об’єкт: незавершене будівництво будинку виконано з
керамічної та силікатної цегли, фундамент – із залізобетонних блоків.
Розмір будинку орієнтовно 10 х 9 м. Кладка стін будинку виконана на
висоту близько 2,5 м над фундаментом. Поряд з будинком розташований господарський блок орієнтовним розміром 6 х 11 м із керамічної цегли. Кладка стін виконана на висоту близько 3,5 м з фасаду
та на висоту 2,5 м з тильної частини господарського блоку. Дах не
змонтований. Будівельні матеріали на майданчику відсутні.
Рівень будівельної готовності: житлового будинку – 18%; господарського блоку – 50% (за даними технічного паспорта).
Відомості про земельну ділянку: категорія земель – землі житлової
та громадської забудови, цільове призначення 02.01, площа – 0,1617
га, кадастровий № 7424481000:01:001:0199. Сервітути та обтяження
прав на земельну ділянку не зареєстровані.
План будівлі: технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна.
Фотографічне зображення об’єкта: розміщені на веб-сайті Фонду:
http://www.spfu.gov.ua/ua/sale-obj/91.
2. Інформація про електронний аукціон
Спосіб аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 10 липня 2019 р. о 12.00.
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018
року № 432.
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються
обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні, аукціоні із
зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку
часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення
електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу
на аукціоні з умовами: 40 344,39 грн (сорок тисяч триста сорок
чотири грн 39 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 4 034,44 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу на аукціоні із зниженням стартової ціни на 50 відсотків:
20 172,20 грн (двадцять тисяч сто сімдесят дві гривні 20 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 2 017,22 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу
на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни:
20 172,20 грн (двадцять тисяч сто сімдесят дві гривні 20 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 2 017,22 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Додаткові умови продажу:
покупець компенсує Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Чернігівській області грошові кошти, пов’язані із
виконанням заходів з оцінки об’єкта, в сумі 3 010,00 грн (три тисячі
десять грн 00 коп.) без ПДВ на р/р 35212028013304, банк одержувача: ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код ЄДРПОУ 14243893, протягом 30
днів з дня підписання договору купівлі-продажу об’єкта.
4. Додаткова інформація
Реквізити для перерахування операторами електронних
майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Чернігівській області
Рахунок № 37185026913304 (для перерахування реєстраційного
внеску та оплати покупцем придбаного об’єкта)
Банк одержувача: ДКСУ у м. Києві
МФО 820172
Рахунок № 37319026013304 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 14243893
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Чернігівській області;
Адреса: проспект Миру, 43, м. Чернігів, Україна;
Рахунок: 25209051400644;
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001, Україна;
МФО 353586;
Код за ЄДРПОУ 14243893

№ 24 (1252)

7

відомості
приватизації

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що);
Receiver: RO in Chernihiv region of the SPFU;
Address: Prospect Myru, 43, Chernihiv, Ukraine;
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»;
Address: 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE;
MFO 353586;
SWIFT: PBANUA2X;
Code YeDRPOU: 14243893;
Purpose of payment: (please, indicate withour fail the purpose of
payment).
Сплата гарантійних та реєстраційних внесків відбувається на рахунок оператора електронного майданчика, на якому потенційний
покупець зареєструвався для участі в торгах. Перелік операторів
електронних майданчиків та їх банківські реквізити для сплати доступні за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.

Унікальний код об’єкта приватизації в електронній торговій
системі Прозорро.Продажі: UA-AR-P-2018-07-26-000080-1.
Період між аукціоном з умовами, аукціоном із зниженням
стартової ціни на 50 відсотків та аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 30 календарних днів.
Мінімальний крок аукціону – 1 % від стартової ціни об’єкта
приватизації:
для аукціону з умовами: 403,44 грн;
для аукціону із зниженням стартової ціни: 201,72 грн;
для аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій: 201,72 грн.
Щоб взяти участь як покупець реєструйтесь на будь-якому із
підключених до системи Прозорро.Продажі майданчиків. Операторів електронних майданчиків можна знайти за посиланням: https://
prozorro.sale/pokupcyam.

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом
можна за місцем його розташування з 9.00 до 16.00 у робочі дні.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Чернігівській області. Місцезнаходження: м. Чернігів, проспект Миру, 43, 3-й поверх, кімната 319, тел. (0462) 676-302,
адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernihiv.html.
Час роботи: понеділок, вівторок, середа, четвер – з 8.00 до 17.00, у
п’ятницю – з 9.00 до 16.00. Перерва для відпочинку і харчування з
13.00 до 13.48. Контактна особа: Чікірісов Ігор Феліксович, тел. (0462)
676-302, e-mail: morochko_74@spfu. gov. ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ регіонального відділення від
30.05.2019 № 396 «Про затвердження умов продажу об’єкта малої
приватизації».

Управління орендних відносин,
т. 200-34-39

оренда
ОГОЛОШЕННЯ ПРО намір передати державне майно в оренду

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна вартість майна за не- максимально можнайменування
місцезнаходження
мета використання
номер майна
площа, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Міністерство
37515247, Філія «Вінницький проектний інститут» державного підприємства Міністерства Нерухоме майно – нежитлові вбудовані приміщення 07989865.1. 21027, м. Вінниця, вул. 60044,0
362 208,00
2 роки 364 дні
Розміщення офіса
оборони України оборони України «Центральний проектний інститут», 21027, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 68 на 4-му поверсі адміністративної будівлі (літ. А)
річчя, 68 (б/н за даними БТІ)

№
з/п

Назва органу
управління

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

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, тел. (0432) 67-52-17, факс 56-24-65, Регіональне
відділення Фонду по Вінницькій області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один
об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ, ЗАПОРІЗЬКІЙ та КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ
про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Управління забезпечення реалізації повноважень у ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство
38746882, Філія «Східна» Концерну «Військторг- Частина нежитлового приміщення VII (у складі приміщень з № 3 по №10 включ- 33689922.37. ААААЕЕ562 м. Запоріжжя, вул.
233,7
605 088,00
1 рік
Розміщення кафе, що здійснює
оборони України сервіс», 61034, м. Харків, вул. Переможців, 6а но) та частина нежитлового приміщення VIII (у складі приміщень № 7, № 11)
Військбуд, 87
продаж товарів підакцизної групи
1-го поверху будівлі гуртожитку (літ. А-3)

№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

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

Назва органу
управління

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

найменування

1 Національна поліція 40108709, Головне управління Національної поліції в Кіровоградській області, Нежитлові приміщення гаражів (літ.Д)
України
25006, м. Кропивницький, вул. Віктора Чміленка, 41, тел. (0522) 24-18-74

реєстровий номер
майна
–

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
м. Кропивницький, вул.
194,3
251 060,00
2 роки 11 місяців Розміщення станції технічноГабдрахманова,1а
го обслуговування

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2, Управління забезпечення реалізації повноважень
у Кіровоградській області Регіонального відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавцем буде оголошено конкурс
на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна». Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням
найменування та місцезнаходження об’єкта оренди.

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

Назва органу
управління

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

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

реєстровий номер майна

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

місцезнаходження

1 Міністерство освіти 00173410, Селидівський гірничий технікум, 85400, Донецька обл., м. Се- Нежитлові приміщення 1-го 00173410.1. ЧАЕХЮЯ005 Донецька обл., м. Селидове,
і науки України
лидове, вул. Карла Маркса, 35, тел. (06237) 7-74-97
поверху учбового корпусу
вул. Карла Маркса, 35

134,2

412 477,00

мета використання

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

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, Регіональне відділення Фонду по Донецькій області.
Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить
конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

Назва органу
управління

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

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

реєстровий номер
майна

найменування

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

місцезнаходження

1 Державне агентство
01038766, Басейнове управління водних ресурсів річки Прип’ять, 10001, Частина майданчика для стоянки
водних ресурсів України м. Житомир, вул. Київська, 81, тел./факс 36-14-59, 36-25-10
автомобілів

01038766.3.ЮРЦТЕЛ002 м. Житомир, вул. Танкістів, 52

30,0

12 524,00

2 Національна поліція
України

40108625, Головне управління Національної поліції в Житомирській області, 10008, м. Житомир, вул. Старий бульвар, 5/37, тел. (0412)
40-73-33

40108625.3.АААДИБ381 Житомирська обл., м. Радомишль, вул. Присутственна, 7

46,9

91 074,00

2 роки 11 місяців Розміщення благодійної організації без провадження підприємницької діяльності

3 Національна поліція
України

40108625, Головне управління Національної поліції в Житомирській
Нежитлові приміщення адміністра40108625.3.АААДИБ381; Житомирська обл., м. Радообласті,10008, м. Житомир, вул. Старий бульвар, 5/37, тел. (0412) 40-73-33 тивної будівлі (літ. А) та гаражі (літ. Б) 40108625.3.АААДИБ382 мишль, вул. Присутственна, 7

157,9;
213,5

306 623,00;
184 012,00

2 роки 11 місяців Розміщення офіса та для зберігання авто

4 Державна фіскальна
служба України

39459195, Державна фіскальна служба України, в оперативному управлін- Нежитлове приміщення гаража № 32 39459195.1.ПНКЛРЖ004 Житомирська обл., м.
ні Головного управління ДФС у Житомирській області,10003, м. Житомир,
Новоград-Волинський,
вул. Ю. Тютюнника, 7, тел./факс 41-80-82
вул. Шевченка,16

21,8

21 909,00

2 роки 11 місяців Зберігання службового автомобіля

Нежитлові приміщення адміністративної будівлі (літ. А)

2 роки 364 дні

мета використання
Розміщення стоянки для автомобілів в очікуванні ремонту

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 10008, м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 20, Регіональне відділення Фонду по Житомирській
області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець
оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

Назва органу
управління

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

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

02360599.1. АААДЕЕ951 Івано-Франківська обл.,
м. Долина, вул. Пушкіна,12

загальна
площа, м2

вартість майна за незалежною оцінкою, грн

максимально можлимета використання
вий строк оренди

49,1

135 123,00
станом на 31.03.2019

2 роки 11 місяців

Розміщення складу

1 Державна служба
статистики України

02360599, Головне управління статистики в Івано-Франківській області,
76000, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 6, тел. (0342) 79-20-77

Гаражне приміщення

2 Фонд державного
майна України

Балансоутримувач ліквідований

Гідротехнічні споруди ставу № 1, які не включені до статутного капіталу ВАТ «Задубрівці»

40418801.1.ААББК164 Івано-Франківська обл., Снятинський р-н, с. Задубрівці

4,7013 га

79 230,00
станом на 31.03.2019

2 роки 11 місяців

Ведення рибного
господарства

3 Державна служба
статистики України

02360599, Головне управління статистики в Івано-Франківській області,
76000, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 6, тел. (0342) 792077

Гаражне приміщення

02360599.1.АААДЕЕ953 Івано-Франківська обл.,
м. Коломия, вул. Шевченка, 23

40,4

113 677,00
станом на 31.12.2018

2 роки 11 місяців

Розміщення складу

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

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по київській ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п
1

Назва органу
управління

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

Міністерство інфра- 20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»,
структури України
08307, Київська обл., м. Бориспіль,
тел. (044) 2817496, (044) 281-70-22

Найменування об’єкта
Частина приміщення № 78 на 3-му поверсі
пасажирського термінала «D» (інв. № 47578)

реєстровий
номер майна
–

місцезнаходження
Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт

загальна
площа, м2

вартість за незалежною оцінкою
без урахування ПДВ, грн

максимально можливий строк оренди

25,0

2 309 902,00

10 років

мета використання
Розміщення фірмового магазину вітчизняного
промислового підприємства-товаровиробника

Заяви про оренду об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 50, Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській
області, тел. 200-25-26. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди
орендодавець оголосить конкурс на право його оренди, відповідно до вимог абзацу 3 частини четвертої статті 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Відповідно до звернення Регіонального відділення Фонду по Київській області в оголошенні про намір передати в оренду об’єкти державної власності, щодо яких надійшли заяви, опублікованому
в газеті «Відомості приватизації» від 05.06.2019 № 23 (1251) на стор. 8, щодо державного майна за порядковим № 7 (частина приміщень № 2 на 1-му поверсі пасажирського термінала «D» (інв. № 47578) площею 2,0 м2 та частина приміщень № 2 на 1-му поверсі пасажирського термінала «D» (інв. № 47578) площею 2,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт) в колонці «Максимально можливий строк
оренди» слід читати: «2 роки 11 місяців».


№ 24 (1252)

12 червня 2019 року

8

відомості
приватизації

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

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
вартість майна максимальзагальна
за незалежною но можливий
місцезнаходження
площа, м2
оцінкою, грн строк оренди
37199618, Державне підприємство спиртової та
Нежитлові приміщення будівлі ферментного цеху: кімнати ЄРОДВ – 37199618.11. Львівська обл., Ра387,8
564 362,00
2 роки
лікеро-горілчаної промисловості «УКРСПИРТ»,
№ 4 коридор, № 5 електромайстерня, № 6 підсобне, №
РБИЮКО072
дехівський р-н, с.
станом на
11 місяців
07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Гагаріна, 16, 7 кабінет, № 8 щитова, № 9 варочне відділення, № 10
Вузлове, вул. Шев31.03.2019
тел. (044) 284-04-90
коридор, № 11 сходова клітка, № 12 майстерня
ченка, 7
37199618, Державне підприємство спиртової та
Нежитлові приміщення на 1-му поверсі основної частини
ЄРОДВ –
Львівська обл.,
354,6
509 696,00
2 роки
лікеро-горілчаної промисловості «УКРСПИРТ»,
цеху та складу кормових дріжджів
РЕ37199618.5.ЦДМШТБ088 Буський р-н, с. Стостаном на
11 місяців
07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Гагаріна, 16,
ронибаби, вул. За31.03.2019
тел. (044) 284-04-90
водська, 1
04728690, Державне підприємство «НауковоНежитлові вбудовані приміщення № 38, 40 на 1-му поІнформація відсутня
м. Львів, вул. Винни28,1
459 584,00
2 роки
дослідний інститут метрології вимірювальних і
версі 2-4-поверхової будівлі
ченка, 30
станом на
11 місяців
управляючих систем», м. Львів, вул. М. Кривоноса,
31.03.2019
6, тел. (032) 239-92-00
02125438, Дрогобицький державний педагогічний Частина вбудованого нежитлового приміщення на 3-му
02125138.1ХОСККС033 Львівська обл.,
2,0
16 000,00
2 роки 364 дні
університет ім. Івана Франка, Львівська обл., м.
поверсі навчального корпусу № 8
м. Дрогобич,
станом на
Дрогобич, вул. Івана Франка, 24, тел.(3244) 3-30-75
вул. Л. Українки, 46
31.03.2019
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)

Назва органу
управління

1 Міністерство
аграрної політики
та продовольства
України
2 Міністерство
аграрної політики
та продовольства
України
3 Міністерство
економічного розвитку і торгівлі
України
4 Міністерство освіти і науки України

найменування

реєстровий номер майна

мета використання
Розміщення виробництва кормів (інше використання)

Розміщення виробництва кормів (інше використання)

Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслуговування населення (ремонт електропобутових приладів)
Розміщення: 1,0 м2 – ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг з ксерокопіювання документів; 1,0 м2
– торговельного об’єкта з продажу поліграфічної продукції
та канцтоварів, що призначаються для навчальних закладів

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, Регіональне відділення Фонду по Львівській,
Закарпатській та Волинській областях. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один
об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по Миколаївській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за не- максимально можмета використання
площа, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Міністерство інфра- 01125608, ДП «Миколаївський морський торговельний порт»,
Нежитлові приміщення будівлі 01125608.1.БАОПВЛ152 м. Миколаїв, вул. Завод71,2
353 400,00
2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з продажу
структури України
м. Миколаїв, вул. Заводська, 23/14, 54020, тел. (0512) 50-81-88 їдальні
ська, 25а
продовольчих товарів, у. т. ч. товарів підакцизної групи
2 Міністерство оборо- 35123222, Філія «Одеське управління військової торгівлі» КонНежитлові приміщення №
33689922.32.УВЮЯЮТ087 Миколаївська обл., Возне123,7
127 000,00
2 роки 364 дні
Під розміщення торговельного об’єкта з прони України
церн «Війсьторгсервіс», 65058, м. Одеса, вул. Армійська, 10а,
5-10,14 в одноповерховій бусенський р-н, с. Мартинівдажу продовольчих товарів безакцизної та
тел. (048) 759-20-92
дівлі магазину № 5
ське, БОС – 2, буд. 11а
підакцизної групи
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, Регіональне 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 найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої
ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ПОЛТАВСЬКІЙ та СУМСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можмета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Державна казначей- 37852478, УДКСУ у Решетилівському районі Полтавської області,
вул. Старокиївська,12, м. Ре11,1
57 000,00
2 роки 11 місяців Розміщення ксерокопіювальної техніки для надання
ська служба України вул. Старокотелевська, 12, м. Решетилівка, Полтавська обл.,
шетилівка, Полтавська обл.
населенню послуг із ксерокопіювання документів
тел.(0532) 2-16-09
(орендна ставка 7 %)
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 4-й поверх, кімн. 415. Заяви подаються в окремому
конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди
відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

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

реєстровий номер
майна
Нежитлове приміщення 37852478.1.АААГБГ929
найменування

місцезнаходження

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження
мета використання
номер майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Міністерство
Частина нежитлового приміщення 1-го поверху гуртожитку № 7; частина нежитлового
–
м. Рівне, вул.Студентська, 6; м. Рівне, 4,0; 4,0;
27 904,00; 26 592,00;
1 рік
Розміщення пральних
освіти і науки
приміщення 3-го поверху та частина нежитлового приміщення 5-го поверху гуртожитку
вул. Чорновола, 53; м. Рівне, вул.
2,0; 4,0;
13 296,00; 26 592,00;
машин для надання
України
№ 6; частина нежитлового приміщення 3-го поверху гуртожитку № 5; частина нежитлоВолинська, 24; м. Рівне, вул. Карнау2,0; 4,0;
13 296,00; 26 592,00;
послуг з прання стувого приміщення 2-го поверху гуртожитку № 3; частина нежитлового приміщення 2-го
хова, 62; м. Рівне, вул.Чорновола, 55а;
4,0
26 592,00
дентам
поверху гуртожитку № 2; частина нежитлового приміщення 2-го поверху гуртожитку № 1
м. Рівне, вул.Чорновола, 51
2 Міністерство
40112275, Регіональний сервісний центр Частина адміністративної будівлі
–
Рівненська обл. м. Дубно, вул. Гру2,0
11 800,00
2 роки 11 місяців Розміщення термінала
внутрішніх справ МВС в Рівненській області, 33024, м. Рівшевського, 184
самообслуговування
України
не, вул. Вербова, 39, тел. (0362) 68-30-09
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 33028, м. Рівне, вул.16 Липня, 77, Регіональне відділення Фонду по Рівненській області. Заяви
подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. За додатковою інформацією слід звертатися за тел. (0362) 26-66-75. У разі надходження двох
і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)
02071116, Національний університет
водного господарства та природокористування, 33028, м. Рівне, вул. Соборна, 11,
тел. (0362) 22-10-86

найменування

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за незалеж- максимально можнайменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
мета використання
площа, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн ливий строк оренди
1 Тернопільська обласна 33866581, Департамент агропромислового розвитку Тернопільської обласної державної Частина нежитлового службо- 33866581.1.ШИВУИЮ039 вул. Князя Острозького, 14, м. 35,73
291 659,00
2 роки 11 місяців Для офісного придержавна адміністрація адміністрації, 46001, вул. Князя Острозького, 14, м. Тернопіль, тел.: (0352) 52-47-60,
вого приміщення адмінбудинку
Тернопіль, Тернопільська обл.
міщення
52-00-92

№
з/п

Назва органу
управління

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

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 603, Регіональне відділення Фонду по Тернопільській
області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець
оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду в ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ, АРК та м. СЕВАСТОПОЛІ
про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна вартість майна за не- максимально можмісцезнаходження
мета використання
номер майна
площа, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Міністерство інфра- 38728486, Скадовська філія ДП «Адміністрація морських портів України»
Вантажний причал № 3
–
Херсонська обл., Каланчацький
1 725,0
3 783 118,00
20 років
Стоянка та обслуговування суден, посадка та висадка
структури України (Адміністрація Скадовського морського порту), вул. Мангубінська, 2, м. Скар-н, с. Хорли, вул. Набережна, 2
пасажирів, проведення вантажно-розвантажувальних
довськ, Херсонська обл., 75700, тел. (05537) 5-31-20
робіт
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 73000, м. Херсон, просп. Ушакова, 47, Регіональне відділення Фонду в Херсонській області,
АРК та м. Севастополі. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди
орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по Черкаській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
номер майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство освіти
02125622, Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького,
Частина приміщення на 1-му поверсі адміністра–
бульв. Шевченка, 205,
7,8
63 900,00
2 роки 364 дні
Розміщення пункту обміну валюі науки України
м. Черкаси, бульв. Шевченка, 81, корпус 1, тел.(0472) 37-21-42
тивної будівлі Бізнес-інноваційного центру
м. Черкаси
ти та надання фінансових послуг
Заяви про оренду зазначеного об’єкта та пакети документів відповідно до п.1 ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення
за адресою: бульв. Шевченка, 205, кімн. 316, м. Черкаси, Регіональне відділення Фонду по Черкаській області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди
відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
Назва органу управління
з/п

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

найменування

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по м. КИЄВУ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за не- максимально можмісцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
–
01011, м. Київ, вул. 696,09
15 591 930,00
2 роки 11 місяців Розміщення комунального позашкільного наПанаса Мирного, 19
станом на 31.03.2019
вчального закладу

Балансоутримувач
(назва, код за ЄДРПОУ, юридична адреса,
контактний телефон)
1 Міністерство осві- 02070921, Національний технічний університет України «Київти і науки України ський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 03056,
м. Київ, просп. Перемоги, 37, тел. 204-82-82, факс 204-97-88
2 Державна фіскаль- 25286486, ДП «Сервісно-видавничий центр», 04080, м. Київ,
на служба України вул. Нижньоюрківська, 6, тел./факс (044) 501-06-30

Нерухоме майно – нежитлові приміщення (на 1-му
та 2-му поверхах будівлі навчального корпусу № 26)
Нерухоме майно – нежитлові приміщення (на 1-му
поверсі будівлі)

–

04053, м.Київ,
Львівська площа, 8а

51,3

1 548 000,00
станом на 31.03.2019

3 Державне управління справами

Нерухоме майно – частина нежитлових приміщень
№ 201 (на цокольному поверсі, літера А)

31405158.9.
ФШШВЮВ062

02002, м.Київ, вул.
Флоренції, 1/11

202,28

4 430 000,00
станом на 31.03.2019

№
з/п

Назва органу
управління

31405158, ДП «Укрінвестбуд», 01024, м. Київ, вул. Банкова,
3, тел. (044) 253-32-46

найменування

2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єка з продажу
продовольчих товарів, крім товарів підакцизної
групи (продаж молочних продуктів)
2 роки 11 місяців Розміщення громадської організації на площі,
що не використовується для провадження підприємницької діяльності
2 роки 11 місяців Розміщення їдальні, що не здійснює продаж
товарів підакцизної групи

4 Міністерство куль- 20073260, Національний Києво-Печерський історикоНерухоме майно – нежитлові приміщення (на 1-му
–
01015, м.Київ, вул.
109,1
3 844 020,00
тури України
культурний заповідник, 01015, м. Київ, вул. Лаврська, 9, кор- та 2-му поверхах будівлі – пам’ятки архітектури наЛаврська, 9
станом на 31.03.2019
пус 8, тел. (044) 406-63-55, факс (044) 406-63-17
ціонального значення «Будинок намісника», корпус
№ 1, охоронний № 4/25, літера Н)
5 Міністерство осві- 37308938, ДНЗ «Київське регіональне вище професійне учи- Нерухоме майно – частина нежитлового приміщен–
01014, м.Київ, вул.
2,0
42 700,00
2 роки 364 дні Розміщення торговельного автомата, що відти і науки України лище будівництва», 03040, м. Київ, вул. Маричанська, 4, тел. ня (вестибуль 1-го поверху будівлі корпусу теореБастіонна, 9
станом на 31.03.2019
пускає продовольчі товари
(044) 406-63-55, факс (044) 406-63-17
тичних знань, літера А)
6 Міністерство юсти- 00209131, ДП «Центр оцінки та інформації», 02002, м. Київ, Нерухоме майно – нежитлові приміщення на 8-му 00209131.1.АААДКК687 02002, м. Київ, вул.
18,2
391 600,00
2 роки 11 місяців Розміщення офіса
ції України
вул. Є. Сверстюка, 15, тел. (044) 517-70-20
поверсі літ. «А»
Є. Сверстюка, 15
станом на 31.03.2019
7 Державне космічне 14309669, ДП «Виробниче об’єднання «Київприлад», 03680, Нерухоме майно – частина сходового майданчика в
ОБРННР838
03067, м. Київ, вул.
1,7
30 230,00
2 роки 11 місяців Розміщення телекомунікаціного обладнання
агентство України м. Київ, вул. Гарматна, 2
житловому будинку між поверхом ІХ та горищем
Західна, 1/6
станом на 31.03.2019
Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 107, тел. 281-00-18. Заяви подаються в окремому
конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди
відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

12 червня 2019 року

№ 24 (1252)
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відомості
приватизації

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

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Київській області про проведення конкурсів на право
оренди державного майна

 І. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: частина
твердого покриття «Внутрішньопортові дороги» (інв. № 21509)
площею 3000,0 м2, що розташована за адресою: Київська обл.,
м. Бориспіль, Аеропорт та перебуває на балансі ДП «Міжнародний
аеропорт «Бориспіль».
Орендодавець: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Київській області.
Балансоутримувач: Державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».
Орган управління: Міністерство інфраструктури України.
Вартість об’єкта оренди: згідно зі звітом про оцінку майна на
31.01.2019 становить 5 364 296,00 грн (без урахування ПДВ).
Цільове використання об’єкта оренди: розміщення сервіснотехнічного центру з правом монтажу модульних споруд та теплого
боксу для стоянки техніки.
Орендна ставка: згідно з пунктом 29 додатка 2 до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропозиції її розподілу,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04 жовтня
1995 р. № 786 (із змінами), – 15 %.
Стартовий розмір орендної плати без урахування ПДВ
становить 67 053,70 грн (базовий місяць розрахунку: січень
2019 року).
Розмір гарантійного внеску без урахування ПДВ становить
402 322,20 грн.
Реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати гарантійного внеску): одержувач: Регіональне відділення Фонду по Київській області; код за ЄДРПОУ одержувача 19028107; р/р № 37315077016365;
МФО 820172; банк: ДКСУ у м. Києві; призначення платежу: «Гарантійний внесок для участі у конкурсі на право оренди державного нерухомого майна площею 3000,0 м2».
Строк оренди: 2 роки 364 дні.
Конкурс буде проведено об 11.00 на 12-й календарний день
після дати опублікування цієї інформації за адресою: 03039,
м. Київ, просп. Голосіївський, 50, к. 608, у приміщенні орендодавця.
Реєстрація учасників проходитиме з 10.00 в кімн. 608. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.
Кінцевий строк приймання пропозицій (крім пропозиції щодо
розміру орендної плати) – за 3 робочих дні до дати проведення конкурсу.
Основні умови конкурсу:
1. Пропозиція найбільшого розміру орендної плати порівняно зі
стартовим за базовий місяць оренди.
2. Ефективно використовувати об’єкт оренди за цільовим призначенням.
3. Дотримуватись нормативних вимог щодо експлуатації
об’єкта.
4. Компенсувати переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат, пов’язаних з проведенням незалежної оцінки.
5. 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 місячної
орендної плати, до Державного бюджету України та балансоутримувачу у співвідношенні, визначеному законодавством.
6. Застрахувати орендоване майно протягом 10 робочих днів з
дати укладення договору оренди на суму, не меншу ніж його вартість
згідно зі звітом про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача
в порядку, визначеному чинним законодавством.
7. Сплатити гарантійний внесок або надати банківську гарантію (відповідно до п. 4 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
31 серпня 2011 року № 906). При цьому днем оплати вважається день
зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Регіонального
відділення Фонду державного майна України по Київській області (не
пізніше ніж за 3 робочих дні до дати проведення конкурсу).
8. Претенденти вносять гарантійні внески у розмірі, який становить не менше суми шестимісячної орендної плати в розрахунку від
стартової орендної плати, – 402 322,20 грн. При укладенні договору
оренди з переможцем конкурсу сума гарантійного внеску за перші
6 місяців оренди зараховується йому як виконання зобов’язання за
договором оренди (70 % – до державного бюджету, 30 % – на рахунок балансоутримувача (Державне підприємство «Міжнародний
аеропорт «Бориспіль»). Особам, які не стали переможцем конкурсу,
сума гарантійного внеску підлягає поверненню у визначений законодавством термін.
9. Сплачений гарантійний внесок не повертається та зараховується в рахунок Державного бюджету України у разі: якщо претендентом відкликані матеріали після останнього дня строку для їх подання;
непідписання переможцем конкурсу протоколу відкритого засідання конкурсної комісії за участю учасників конкурсу щодо передачі
в оренду державного нерухомого майна; порушення визначеного
законодавством строку підписання та надання договору оренди нерухомого державного майна; непідписання договору оренди нерухомого державного майна.
Звертаємо увагу, що відповідно до частини третьої статті 287
Господарського кодексу України мета і предмет господарської діяльності, визначені в установчих документах суб’єкта господарювання,
який здійснює господарську діяльність на базі орендованого майна,
не можуть суперечити умовам договору оренди.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями
учасника конкурсу.
 ІІ. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: приміщення № 12 площею 15,0 м2 на 1-му поверсі бізнес-центру вантажного термінала (інв. № 47565) та частина твердого покриття
«Майданчик для засобів перонної механізації» (інв. № 47573)
площею 80,0 м2, що розташовані за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт та перебувають на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».
Орендодавець: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Київській області.
Балансоутримувач: Державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».
Орган управління: Міністерство інфраструктури України.
Вартість об’єкта оренди: згідно зі звітом про оцінку майна на
31.10.2018 становить 984 600,00 грн (без урахування ПДВ).
Цільове використання об’єкта оренди: розміщення офіса; встановлення некапітальних споруд – для розміщення персоналу.
Орендна ставка: згідно з пунктом 9 додатка 2 до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропозиції її розподілу,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04 жовтня
1995 р. № 786 (із змінами), – 18 %;
згідно з пунктом 29 додатка 2 до Методики розрахунку орендної
плати за державне майно та пропозиції її розподілу, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 1995 р. № 786
(із змінами), – 15 %.

№ 24 (1252)

Стартовий розмір орендної плати без урахування ПДВ становить 14 107,50 грн (базовий місяць розрахунку: жовтень
2018 року).
Розмір гарантійного внеску без урахування ПДВ становить
84 645,00 грн.
Реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати гарантійного внеску): одержувач: Регіональне відділення Фонду по Київській області; код за ЄДРПОУ одержувача 19028107; р/р № 37315077016365;
МФО 820172; банк: ДКСУ у м. Києві; призначення платежу: «Гарантійний внесок для участі у конкурсі на право оренди державного нерухомого майна площею 15,0 м2 та 80,0 м2».
Строк оренди: 10 років.
Конкурс буде проведено о 15.00 на 10-й календарний день
після дати опублікування цієї інформації за адресою: 03039,
м. Київ, просп. Голосіївський, 50, к. 608, у приміщенні орендодавця.
Реєстрація учасників проходитиме з 10.00 в к. 608. Реєстрація
учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.
Кінцевий строк приймання пропозицій (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) – за 3 робочих дні до дати проведення конкурсу.
Основні умови конкурсу:
1. Пропозиція найбільшого розміру орендної плати порівняно зі
стартовим за базовий місяць оренди.
2. Ефективно використовувати об’єкт оренди за цільовим призначенням.
3. Дотримуватись нормативних вимог щодо експлуатації
об’єкта.
4. Компенсувати переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат, пов’язаних з проведенням незалежної оцінки.
5. 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 місячної
орендної плати, до Державного бюджету України та балансоутримувачу у співвідношенні, визначеному законодавством.
6. Застрахувати орендоване майно протягом 10 робочих днів з
дати укладення договору оренди на суму, не меншу ніж його вартість
згідно зі звітом про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача
в порядку, визначеному чинним законодавством.
7. Сплатити гарантійний внесок, або надати банківську гарантію
(відповідно до п. 4 Порядку проведення конкурсу на право оренди
державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 31 серпня 2011 року № 906). При цьому днем оплати
вважається день зарахування грошових коштів на розрахунковий
рахунок Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Київській області (не пізніше ніж за 3 робочих дні до дати проведення конкурсу).
8. Претенденти вносять гарантійні внески у розмірі, який становить не менше суми шестимісячної орендної плати в розрахунку від
стартової орендної плати, – 84 645,00 грн. При укладенні договору
оренди з переможцем конкурсу сума гарантійного внеску за перші
6 місяців оренди зараховується йому як виконання зобов’язання за
договором оренди (70 % – до державного бюджету, 30 % – на рахунок балансоутримувача (Державне підприємство «Міжнародний
аеропорт «Бориспіль»). Особам, які не стали переможцем конкурсу,
сума гарантійного внеску підлягає поверненню у визначений законодавством термін.
9. Сплачений гарантійний внесок не повертається та зараховується в рахунок Державного бюджету України у разі: якщо претендентом відкликані матеріали після останнього дня строку для їх подання;
непідписання переможцем конкурсу протоколу відкритого засідання конкурсної комісії за участю учасників конкурсу щодо передачі
в оренду державного нерухомого майна; порушення визначеного
законодавством строку підписання та надання договору оренди нерухомого державного майна; непідписання договору оренди нерухомого державного майна.
Звертаємо увагу, що відповідно до частини третьої статті 287
Господарського кодексу України мета і предмет господарської діяльності, визначені в установчих документах суб’єкта господарювання,
який здійснює господарську діяльність на базі орендованого майна,
не можуть суперечити умовам договору оренди.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями
учасника конкурсу.
Для участі у конкурсі претенденти подають на розгляд комісії
такі матеріали (для об’єктів І – ІІ):
заяву про участь у конкурсі; документи, які підтверджують сплату гарантійного внеску (платіжне доручення з відміткою банку про
його виконання); пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім
розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним; інформацію про відсутність застосування до претендента санкцій відповідно до законодавства (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 кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента
про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або
належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином
копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.
Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються у конверті з написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента (за наявності). При цьому на конверті зазначаються: назва,
площа та місцезнаходження об’єкта оренди. Приймання документів
орендодавцем здійснюється за адресою: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 50, к. 700, щодня з 9.00 до 18.00 (у п’ятницю з 9.00 до
16.45), крім вихідних днів.
У разі невідповідності поданих претендентом матеріалів та пропозицій оголошеним умовам конкурсу та інформації, зазначеній в інформації про конкурс, – учасник конкурсу не буде допущений до подання
конкурсної пропозиції щодо орендної плати. Допущені для участі у
конкурсі учасники конкурсу або уповноважені особи учасників конкурсу
подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому
засіданні конкурсної комісії за участю учасників конкурсу.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати у відділі орендних відносин Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Київській області за телефоном (044)
200-25-28.

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТі
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Львівській, Закарпатській
та Волинській областях про проведення конкурсів на право
оренди нерухомого державного майна

 І. Назва об’єкта: частина коридору на першому поверсі навчального корпусу факультету електроніки та комп’ютерних
технологій загальною площею 2,0 м 2 за адресою: м. Львів,
вул. Драгоманова, 50.

Об’єкт оренди перебуває на балансі Львівського національного
університету імені Івана Франка.
Орган управління: Міністерство освіти і науки України.
Основні умови проведення конкурсу:
Умова 1. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим
призначенням: розміщення торговельного автомата, що відпускає
продовольчі товари.
Умова 2. Початковий розмір орендної плати становить
293,18грн без ПДВ за базовий місяць оренди – квітень 2019
року, виходячи із вартості майна – 37790,00 грн без ПДВ, визначеної в звіті про незалежну оцінку майна на 31.12.2018 (орендна
ставка: 9 %).
Умова 3. Сплата гарантійного внеску (відповідно до Порядку проведення конкурсу на право оренди державного нерухомого майна,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011
№ 906).
Розмір гарантійного внеску становить 1759,08 грн без урахування
ПДВ. Реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати гарантійного внеску): одержувач: Регіональне відділення Фонду по Львівській,
Закарпатській та Волинській областях; код за ЄДРПОУ одержувача
42899921; рахунок 37314031057855. Банк одержувача: Державна
казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172. Призначення
платежу: «Гарантійний внесок для участі у конкурсі на право оренди
державного нерухомого майна загальною площею 2,0 м2, м. Львів,
вул. Драгоманова, 50».
Умова 4. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за базовий місяць оренди – квітень 2019 року порівняно
зі стартовим.
Умова 5. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати
орендної плати переможець конкурсу повинен сплатити завдаток
протягом місяця з моменту підписання договору в розмірі, не меншому ніж запропонована ним сума місячної орендної плати, до Державного бюджету України та балансоутримувачу у співвідношенні,
визначеному законодавством.
Умова 6. Об’єкт оренди не підлягає передачі в суборенду.
Умова 7. Об’єкт оренди не підлягає приватизації та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб.
Умова 8. Строк оренди – 2 роки 364 дні.
Умова 9. Страхування орендованого майна протягом 10 робочих
днів з дати укладення договору оренди на суму, не меншу ніж його
вартість (франшиза безумовна – 0 %) згідно зі звітом про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному
чинним законодавством.
Умова 10. Протягом 15 робочих днів після підписання договору
укласти з балансоутримувачем орендованого майна договір про
відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна, плати податку на землю та надання комунальних послуг орендарю.
Умова 11. Сплата платником коштів за виготовлення звіту про
незалежну оцінку згідно з умовами договору на проведення оцінки
майна № 59/19 від 21.02.2019. У випадку, якщо ініціатор укладення
договору оренди державного майна не став переможцем конкурсу – компенсація платнику (ініціатору укладення договору) витрат
переможцем конкурсу у тридцятиденний термін від дати укладення
договору оренди (за умови надання підтвердних документів).
Умова 12. У конкурсі не можуть брати участь особи, щодо яких
були застосовані санкції відповідно до законодавства (у заяві додатково надати інформацію у довільній формі за підписом керівника про відсутність застосування до заявника санкцій відповідно до
законодавства).
Конкурс буде проведено о 14.00 на 11-й календарний день
після дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості
приватизації» в Регіональному відділенні Фонду по Львівській,
Закарпатській та Волинській областях (79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, каб. 8).
Реєстрація учасників проходитиме з 10.00 в кімн.4. Реєстрація
учасників конкурсу завершується за 10 хв. до початку проведення
конкурсу. Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 3
рабочих дні до дати проведення конкурсу.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
 ІІ. Назва об’єкта: частина коридору загальною площею
2,0м2 на першому поверсі будівлі навчального корпусу за адресою: м. Львів, вул. Тарнавського, 107, що перебуває на балансі Львівського національного університету імені Івана Франка.
Орган управління: Міністерство освіти і науки України.
Основні умови проведення конкурсу:
Умова 1. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим
призначенням: розміщення торговельного автомата, що відпускає
продовольчі товари.
Умова 2. Початковий розмір орендної плати становить 278,83
грн без ПДВ за базовий місяць оренди – квітень 2019 року, виходячи із вартості майна – 35940,00 грн без ПДВ, визначеної в звіті
про незалежну оцінку майна на 31.12.2018 (орендна ставка: 9 %).
Умова 3. Сплата гарантійного внеску (відповідно до Порядку проведення конкурсу на право оренди державного нерухомого майна,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011
№ 906).
Розмір гарантійного внеску становить 1672,98 грн без урахування
ПДВ. Реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати гарантійного внеску): одержувач: Регіональне відділення Фонду по Львівській,
Закарпатській та Волинській областях; код за ЄДРПОУ одержувача
42899921; рахунок 37314031057855. Банк одержувача: Державна
казначейська служба України, м.Київ., МФО 820172. Призначення
платежу: «Гарантійний внесок для участі у конкурсі на право оренди
державного нерухомого майна загальною площею 2,0 м2, м. Львів,
вул. Тарнавського, 107».
Умова 4. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за базовий місяць оренди – квітень 2019 року порівняно
зі стартовим.
Умова 5. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати
орендної плати переможець конкурсу повинен сплатити завдаток
протягом місяця з моменту підписання договору в розмірі, не меншому ніж запропонована ним сума місячної орендної плати, до Державного бюджету України та балансоутримувачу у співвідношенні,
визначеному законодавством.
Умова 6. Об’єкт оренди не підлягає передачі в суборенду.
Умова 7. Об’єкт оренди не підлягає приватизації та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб.
Умова 8. Строк оренди – 2 роки 364 дні.
Умова 9. Страхування орендованого майна протягом 10 робочих
днів з дати укладення договору оренди на суму, не меншу ніж його
вартість (франшиза безумовна – 0 %) згідно зі звітом про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному
чинним законодавством.
Умова 10. Протягом 15 робочих днів після підписання договору
укласти з балансоутримувачем орендованого майна договір про
відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна, плати податку на землю та надання комунальних послуг орендарю.
Умова 11. Сплата платником коштів за виготовлення звіту про
незалежну оцінку згідно з умовами договору на проведення оцінки
майна № 60/19 від 21.02.2019. У випадку, якщо ініціатор укладення
договору оренди державного майна не став переможцем конкурсу – компенсація платнику (ініціатору укладення договору) витрат
переможцем конкурсу у тридцятиденний термін від дати укладення
договору оренди (за умови надання підтвердних документів).
Умова 12. У конкурсі не можуть брати участь особи, щодо яких
були застосовані санкції відповідно до законодавства (у заяві до-
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датково надати інформацію у довільній формі за підписом керівника про відсутність застосування до заявника санкцій відповідно до
законодавства).
Конкурс буде проведено о 14.30 на 11-й календарний день
після дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості
приватизації» в Регіональному відділенні Фонду по Львівській,
Закарпатській та Волинській областях (79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, каб. 8).
Реєстрація учасників проходитиме з 10.00 в кімн. 4. Реєстрація
учасників конкурсу завершується за 10 хв. до початку проведення
конкурсу. Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 3
рабочих дні до дати проведення конкурсу.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
 ІІІ. Назва об’єкта: частини коридору (ХХVIII згідно з поверховим планом) загальною площею 2,0 м2 на першому поверсі будівлі за адресою: м. Львів, вул. Кирила і Мефодія, 6, що
перебуває на балансі Львівського національного університету імені
Івана Франка.
Орган управління: Міністерство освіти і науки України.
Основні умови проведення конкурсу:
Умова 1. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим
призначенням: розміщення торговельного автомата, що відпускає
продовольчі товари.
Умова 2. Початковий розмір орендної плати становить 268,43 грн
без ПДВ за базовий місяць оренди – квітень 2019 року, виходячи
із вартості майна – 34600,00 грн без ПДВ, визначеної в звіті про незалежну оцінку майна на 31.12.2018 (орендна ставка: 9 %).
Умова 3. Сплата гарантійного внеску (відповідно до Порядку проведення конкурсу на право оренди державного нерухомого майна,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011
№ 906).
Розмір гарантійного внеску становить 1610,58 грн без урахування
ПДВ. Реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати гарантійного внеску): одержувач: Регіональне відділення Фонду по Львівській,
Закарпатській та Волинській областях; код за ЄДРПОУ одержувача
42899921; рахунок 37314031057855. Банк отримувача: Державна
казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172. Призначення
платежу: «Гарантійний внесок для участі у конкурсі на право оренди
державного нерухомого майна загальною площею 2,0 м2, м. Львів,
вул. Кирила і Мефодія, 6».
Умова 4. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за базовий місяць оренди – квітень 2019 року порівняно
зі стартовим.
Умова 5. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати
орендної плати переможець конкурсу повинен сплатити завдаток
протягом місяця з моменту підписання договору в розмірі, не меншому ніж запропонована ним сума місячної орендної плати, до Державного бюджету України та балансоутримувачу у співвідношенні,
визначеному законодавством.
Умова 6. Об’єкт оренди не підлягає передачі в суборенду.
Умова 7. Об’єкт оренди не підлягає приватизації та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб.
Умова 8. Строк оренди – 2 роки 364 дні.
Умова 9. Страхування орендованого майна протягом 10 робочих
днів з дати укладення договору оренди на суму, не меншу ніж його
вартість (франшиза безумовна – 0 %) згідно зі звітом про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному
чинним законодавством.
Умова 10. Протягом 15 робочих днів після підписання договору
укласти з балансоутримувачем орендованого майна договір про
відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна, плати податку на землю та надання комунальних послуг орендарю.
Умова 11. Сплата платником коштів за виготовлення звіту про
незалежну оцінку згідно з умовами договору на проведення оцінки
майна № 62/19 від 22.02.2019. У випадку, якщо ініціатор укладення
договору оренди державного майна не став переможцем конкурсу – компенсація платнику (ініціатору укладення договору) витрат
переможцем конкурсу у тридцятиденний термін від дати укладення
договору оренди (за умови надання підтвердних документів).
Умова 12. У конкурсі не можуть брати участь особи, щодо яких
були застосовані санкції відповідно до законодавства (у заяві додатково надати інформацію у довільній формі за підписом керівника про відсутність застосування до заявника санкцій відповідно до
законодавства).
Конкурс буде проведено о 15.00 на 11-й календарний день
після дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості
приватизації» в Регіональному відділенні Фонду по Львівській,
Закарпатській та Волинській областях (79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, каб. 8).
Реєстрація учасників проходитиме з 10.00 в кімн.4. Реєстрація
учасників конкурсу завершується за 10 хв. до початку проведення
конкурсу. Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 3
рабочих дні до дати проведення конкурсу.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Для участі у конкурсі претенденти подають на розгляд комісії
такі матеріали (для об’єктів І – ІІІ):
заяву про участь у конкурсі; документи, що підтверджують сплату гарантійного внеску; пропозиції щодо виконання оголошених або
встановлених законодавством умов конкурсу та їх документальне
підтвердження, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно
якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу;
інформацію про засоби зв’язку з ним (адреса, телефон, e-mail);
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження
представника юридичної особи; засвідчені в установленому порядку
копії установчих документів; завірену належним чином копію звіту про
фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента
про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або
належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином
копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.
Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються у конверті з написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента (за наявності). При цьому на конверті зазначаються: назва,
площа та місцезнаходження об’єкта оренди.
Заяви приймаються за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3, Регіональне відділення Фонду по Львівській, Закарпатській та Волинській областях (каб. 5), у робочі дні: понеділок – четвер
з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва – з 13.00
до 13.45.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі оренди державного майна Регіонального відділення Фонду по Львівській, Закарпатській та Волинській областях (каб. 25) або за тел. (032) 261-62-04.

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Одеській області
про проведення конкурсів на право укладення договору
оренди державного майна
І. Регіональне відділення Фонду по Одеській області проводить
конкурс на право укладення договору оренди державного нерухомого майна, яке обліковується на балансі Регіонального сервісного
центру МВС в Одеській області, орган управління – Міністерство
внутрішніх справ України.
 Назва об’єкта оренди: вигорожена частина нежитлового
приміщення 2-го поверху адміністративної будівлі літ. «А» (інв.
№ 101310001, реєстровий № 40112139.1.БИЕЖЦО001) загальною площею 5,0 м2.
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Місцезнаходження об’єкта оренди: м. Одеса, вул. Академіка Корольова, буд. 5.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою: 61 664,00
(шістдесят одна тисяча шістсот шістдесят чотири) гривні 00 коп.
(без ПДВ).
Стартова орендна плата за базовий місяць оренди – квітень
2019 р. становить 2 126,23 (дві тисячі сто двадцять шість грн
23 коп.) (без ПДВ).
Розмір орендної плати за перший місяць оренди відповідно до п.
12 Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу від 4 жовтня 1995 р. № 786 визначається шляхом
коригування розміру орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції за період з першого числа наступного за базовим місяця до
останнього числа першого місяця оренди.
Основні умови конкурсу:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати
за використання об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною
платою; мета використання: розміщення фінансової установи (розміщення каси банку); строк оренди – 2 роки 11 місяців; стартова
орендна плата за базовий місяць оренди – квітень 2019 р. становить
2 126,23 (дві тисячі сто двадцять шість грн 23 коп.) (без урахування
ПДВ); розмір орендної плати за перший місяць оренди відповідно
до п. 12 Методики розрахунку орендної плати за державне майно та
пропорції її розподілу від 4 жовтня 1995 р. № 786 визначається шляхом коригування розміру орендної плати за базовий місяць на індекс
інфляції за період з першого числа наступного за базовим місяця
до останнього числа першого місяця оренди; сплата гарантійного
внеску, який становить 6 (шість) стартових орендних плат (базовий
місяць – квітень 2019 р.), – 12 757,38 грн (без урахування ПДВ) на
такі банківські реквізити: одержувач: Регіональне відділення Фонду по Одеській області, код: 20984091, рахунок: 37318033000044,
МФО: 820172 в Державній казначейській службі України, м. Київ.
Призначення платежу: «Гарантійний внесок для участі у конкурсі на
право оренди державного нерухомого майна площею 5,0 м2»; конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається
переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника
конкурсу. Збільшення розміру орендної плати здійснюється учасниками з кроком 10 % від початкової орендної плати; своєчасне і в
повному обсязі внесення орендної плати до державного бюджету
та балансоутримувачу (щомісяця до 12 числа місяця, наступного за
звітним, з урахуванням індексу інфляції), надання орендарем копій
платіжних документів орендодавцю та балансоутримувачу; належне
утримання та використання об’єкта оренди за цільовим призначенням; забезпечення збереження орендованого майна, запобігання
його пошкодженню і псуванню, здійснення заходів протипожежної
безпеки; страхування об’єкта оренди протягом 15 днів з моменту
укладення договору оренди на суму, не меншу ніж його вартість за
звітом про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством. Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди майно було застраховане; укладення з балансоутримувачем договору
на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг
орендарю, витрат зі сплати податку на землю протягом 15 робочих
днів з дати укладення договору; зобов’язання орендаря у разі припинення або розірвання договору повернути об’єкт оренди балансоутримувачу у належному стані, не гіршому ніж на момент передачі
його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу та відшкодувати балансоутримувачу збитки у разі погіршення стану або
втрати (повної або часткової) об’єкта оренди з вини орендаря; заборона суборенди та приватизації та переходу права власності на
орендоване майно до третіх осіб; компенсація переможцем конкурсу
витрат на здійснення звіту про незалежну оцінку об’єкта оренди, яка
була підставою для визначення стартової орендної плати, протягом
10 днів з моменту повідомлення про переможця конкурсу; переможець конкурсу зобов’язаний особисто отримати протягом 2 робочих
днів з моменту затвердження протоколу засідання конкурсної комісії та підписати договір оренди з орендодавцем протягом 5 робочих
днів з моменту його отримання, а у разі його відмови від укладення
договору оренди (протягом 5 робочих днів) договір оренди укладається з учасником конкурсу, який останній відмовився від надання
пропозицій по орендній платі, але погодився укласти договір оренди
з урахуванням своєї останньої пропозиції орендної плати. У разі порушення переможцем конкурсу строку підписання договору оренди
сплачений ним гарантійний внесок не повертається та перераховується до Державного бюджету України.
Гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладання
договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та осіб, яким гарантійний внесок не повертається
згідно з вимогами Порядку.
У випадку відкликання претендентом поданих матеріалів після
останнього дня строку для їх подання, сплачений гарантійний внесок не повертається та перераховується до Державного бюджету
України.
Основним критерієм визначення переможцем є найбільший розмір орендної плати у разі обов’язкового забезпечення виконання
інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено о 10.00 на 11-й календарний день
після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» у Регіональному відділенні Фонду по Одеській області
за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 5-й поверх,
кімн. 503.
ІІ. Регіональне відділення Фонду по Одеській області проводить
конкурс на право укладення договору оренди державного нерухомого майна, яке обліковується на балансі Регіонального сервісного
центру МВС в Одеській області, орган управління – Міністерство
внутрішніх справ України.
 Назва об’єкта оренди: частина нежитлового приміщення
одноповерхової будівлі літ. «А» (інв. № 101310004, реєстровий
№ 40112139.1.БИЕЖЦО004) загальною площею 6,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оренди: м. Одеса, вул. Аеропортівська, буд. 27/1.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою: 82 818,00 (вісімдесят дві тисячі вісімсот вісімнадцять) грн 00 коп. (без ПДВ).
Стартова орендна плата за базовий місяць оренди – квітень
2019 р. становить 2 855,64 (дві тисячі вісімсот п’ятдесят п’ять)
грн 64 коп. (без ПДВ).
Розмір орендної плати за перший місяць оренди відповідно до п.
12 Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу від 4 жовтня 1995 р. № 786 визначається шляхом
коригування розміру орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції за період з першого числа наступного за базовим місяця до
останнього числа першого місяця оренди.
Основні умови конкурсу:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за
використання об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною
платою; мета використання: розміщення платіжного термінала самообслуговування – 2,0 м2 та розміщення фінансової установи (каси
банку) – 4,0 м2; строк оренди – 2 роки 11 місяців; стартова орендна
плата за базовий місяць оренди – квітень 2019 р. становить 2 855,64
(дві тисячі вісімсот п’ятдесят п’ять грн 64 коп.) (без урахування ПДВ);
розмір орендної плати за перший місяць оренди відповідно до п. 12
Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу від 4 жовтня 1995 р. № 786, визначається шляхом
коригування розміру орендної плати за базовий місяць на індекс
інфляції за період з першого числа наступного за базовим місяця
до останнього числа першого місяця оренди; сплата гарантійного
внеску, який становить 6 (шість) стартових орендних плат (базовий
місяць – квітень 2019 р.), – 17 133,84 грн (без урахування ПДВ) на
такі банківські реквізити: одержувач: Регіональне відділення Фонду по Одеській області, код: 20984091, рахунок: 37318033000044,
МФО: 820172 в Державній казначейській службі України, м. Київ.

Призначення платежу: «Гарантійний внесок для участі у конкурсі на
право оренди державного нерухомого майна площею 6,0 м2»; конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається
переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника
конкурсу. Збільшення розміру орендної плати здійснюється учасниками з кроком 10 % від початкової орендної плати; своєчасне і в
повному обсязі внесення орендної плати до державного бюджету
та балансоутримувачу (щомісяця до 12 числа місяця, наступного за
звітним, з урахуванням індексу інфляції), надання орендарем копій
платіжних документів орендодавцю та балансоутримувачу; належне
утримання та використання об’єкта оренди за цільовим призначенням; забезпечення збереження орендованого майна, запобігання
його пошкодженню і псуванню, здійснення заходів протипожежної
безпеки; страхування об’єкта оренди протягом 15 днів з моменту
укладення договору оренди на суму, не меншу ніж його вартість за
звітом про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством. Постійно поновлювати
договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди майно
було застраховане; укладення з балансоутримувачем договору на
утримання орендованого майна та надання комунальних послуг
орендарю, витрат зі сплати податку на землю протягом 15 робочих днів з дати укладення договору; зобов’язання орендаря у разі
припинення або розірвання договору повернути об’єкт оренди балансоутримувачу у належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу
та відшкодувати балансоутримувачу збитки у разі погіршення стану
або втрати (повної або часткової) об’єкта оренди з вини орендаря;
заборона суборенди та приватизації та переходу права власності на
орендоване майно до третіх осіб; компенсація переможцем конкурсу витрат на здійснення звіту про незалежну оцінку об’єкта оренди,
яка була підставою для визначення стартової орендної плати, протягом 10 днів з моменту повідомлення про переможця конкурсу;
переможець конкурсу зобов’язаний особисто отримати протягом
2 робочих днів з моменту затвердження протоколу засідання конкурсної комісії та підписати договір оренди з орендодавцем протягом 5 робочих днів з моменту його отримання, а у разі його відмови
від укладення договору оренди (протягом 5 робочих днів) договір
оренди укладається з учасником конкурсу, який останній відмовився
від надання пропозицій по орендній платі, але погодився укласти
договір оренди з урахуванням своєї останньої пропозиції орендної
плати. У разі порушення переможцем конкурсу строку підписання
договору оренди сплачений ним гарантійний внесок не повертається та перераховується до Державного бюджету України.
Гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення
договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та осіб, яким гарантійний внесок не повертається
згідно з вимогами Порядку.
У випадку відкликання претендентом поданих матеріалів після
останнього дня строку для їх подання, сплачений гарантійний внесок не повертається та перераховується до Державного бюджету
України.
Основним критерієм визначення переможцем є найбільший розмір орендної плати у разі обов’язкового забезпечення виконання
інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено о 10.00 на 11-й календарний день
після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» у Регіональному відділенні Фонду по Одеській області
за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 5-й поверх,
кімн. 503.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії
такі матеріали (для об’єктів І – ІІ):
заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації про конкурс; документи, які підтверджують сплату гарантійного
внеску; відомості про претендента; завірену в установленому порядку копію «Банківської ліцензії»; пропозиції щодо виконання умов
конкурсу крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого
вноситься претендентом в день проведення конкурсу; інформацію
про засоби зв’язку з ним; інформацію про відсутність застосування
санкцій згідно з чинним законодавством України;
відомості про претендента для юридичної особи: документи, що
посвідчують повноваження представника юридичної особи; засвідчені в установленому порядку копії установчих документів; завірену
належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з
урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній
рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено
справу про банкрутство;
відомості про претендента для фізичної особи: копію документа,
що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином
копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.
Пропозиції претендентів мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та чинному законодавству.
Пропозиції (крім пропозицій щодо розміру орендної плати) та інші
матеріали претендентів надаються до регіонального відділення у конвертах з написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента.
Заяви на участь у конкурсі з матеріалами приймаються з дати
опублікування цієї інформації за адресою: м. Одеса, вул. Велика
Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113, щодня з 9.00 до 16.00, по
п’ятницях та передсвяткових днях – з 9.00 до 15.00.
Кінцевий строк приймання пропозицій від претендентів (заяв про
оренду і пропозицій до договору оренди, що відповідають вимогам
конкурсу) – не більш ніж за три робочих дні до дати проведення конкурсу до 16.00, по п’ятницях та передсвяткових днях – до 15.00.
Допущені для участі у конкурсі претенденти або уповноважені
особи претендентів подають конкурсну пропозицію щодо розміру
орендної плати за перший/базовий місяць оренди в запечатаному
непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за
участю учасників конкурсу. Реєстрація конкурсних пропозицій щодо
розміру орендної плати завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.
Якщо вказаний строк припадає на вихідний, святковий або інші
неробочі дні, то конкурс буде проведено у перший за ним робочий
день. Ознайомитися з об’єктами оренди можна в робочі дні за місцем їх розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у Регіональному відділенні
Фонду по Одеській області за тел.: 731-40-59, 731-50-38.

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

 Назва об’єкта оренди: нежитлові приміщення – тамбур
№ 16-1 площею 4,6 м2, кабінет № 16-2 площею 41,0 м2, кабінет № 16-3 площею 7,6 м2, підсобне приміщення № 16-7 площею 4,3 м2, коридор № 16-8 площею 2,3 м2, вбиральня № 16-9
площею 1,6 м2, вбиральня № 16-10 площею 2,7 м2 на першому поверсі триповерхової частини триповерхового будинку з
триповерховою надбудовою у центральній частині та двома
4-поверховими прибудовами Науково-дослідного інституту
гігієни праці та професійних захворювань ХНМУ, літ. за техпаспортом «А-3-6», інв. № 10310001, пам’ятка архітектури,
загальною площею 64,1 м2 за адресою: м. Харків, вул. Трінклера,
6, що перебувають на балансі Харківського національного медичного університету.
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну
оцінку на 12.04.2019, становить 615 200,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Міністерство охорони здоров’я України.

№ 24 (1252)

11

відомості
приватизації

Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Учасник конкурсу має сплатити гарантійний внесок у розмірі
шести стартових орендних плат – 24854,10 грн (без ПДВ) або надати
банківську гарантію (відповідно до п. 4 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна). За 3 робочих дні (до 16.00
останнього дня) до дати проведення конкурсу гарантійний внесок має
бути перерахований на рахунок 37310053001203 ДКСУ, МФО 820172,
одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Харківській області, код ЄДРПОУ 23148337, призначення платежу:
«Сплата гарантійного внеску від учасника конкурсу з оренди».
2. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за
використання об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою за
базовий місяць оренди – квітень 2019 року, яка без урахування
ПДВ становить 4142,35 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 аптеки.
4. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням згідно з договором оренди.
5. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч.
протипожежних, санітарно-епідеміологічних, екологічних норм.
6. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної
плати переможець конкурсу повинен сплатити завдаток протягом
місяця з моменту підписання договору оренди в розмірі, не меншому ніж орендна плата за базовий місяць, який вноситься в рахунок
орендної плати за останній місяць оренди.
7. Протягом 10 робочих днів після укладення договору застрахувати орендоване майно на користь балансоутримувача на суму, не
меншу ніж його вартість за висновком про вартість майна, у порядку, визначеному законодавством, зокрема від пожежі, затоплення,
протиправних дій третіх осіб, стихійного лиха. Постійно поновлювати
договір страхування так, щоб протягом строку дії договору майно
було застрахованим, і надати орендодавцю копії завірених належним чином договору страхування (договорів страхування) і платіжного доручення (платіжних доручень) про сплату страхового платежу
(страхових платежів).
8. Під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага
тому учаснику конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату
за базовий місяць оренди за інших рівних умов.
9. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати,
пов’язані з проведенням незалежної оцінки об’єкта оренди.
10. Строк дії договору оренди – 2 роки 11 місяців. Подальше використання орендованого майна буде здійснюватися відповідно до
чинного законодавства.
11. Заборона приватизації, суборенди орендованого майна та
переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб.
12. Гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення
договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та осіб, яким гарантійний внесок не повертається
згідно з вимогами Порядку.
13. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після
отримання проекту договору оренди протягом 5 робочих днів особисто повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди. У
разі порушення переможцем конкурсу цього строку, сплачений ним
гарантійний внесок не повертається.
14. У разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з
орендної плати та перераховується до державного бюджету і балансоутримувачу відповідно до пропорцій, визначених Методикою
розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 4
жовтня 1995 р. № 786.
Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою
КМУ від 31.08.11 № 906, зі змінами та враховуючи наказ Фонду «Про
затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві
для укладення договору оренди майна, що належить до державної
власності» від 15.02.13 № 201 зі змінами.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування
розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення розміру орендної плати здійснюється учасниками з кроком не менш ніж 5 % від найбільшого розміру орендної
плати, запропонованої учасниками в конкурсних пропозиціях.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов
конкурсу.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії такі матеріали:
заяву на участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації
про конкурс; документи, які підтверджують гарантійний внесок; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, які мають відповідати умовам
конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та чинному законодавству України (крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно
якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу);
інформацію про засоби зв’язку з учасником та із зазначенням банківських реквізитів;
відомості про претендента:
а) для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; засвідчені в установленому порядку копії установчих документів; завірену належним чином
копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням
дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу
про банкрутство;
б) для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або
належним чином оформлену довіреність; копію виписки (витягу) з
Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином копію декларації про доходи або
звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника
єдиного податку (за останній звітний період);
інформацію про відсутність застосування до заявника санкцій відповідно до законодавства (у довільній формі).
Матеріали від претендентів на участь у конкурсі, які розглядаються
на засіданні конкурсної комісії з метою формування списку учасників,
подаються за 3 робочих дні (до 16.00 останнього дня) до дати проведення конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону у конвертах з написом «На
конкурс – оренда» з відбитком печатки претендента (за наявності),
із зазначенням назви претендента і об’єкта оренди (адреса, площа,
назва балансоутримувача) та дати і номера газети «Відомості приватизації», в якому опублікована інформація про об’єкт оренди, за
адресою: м. Харків, майдан Театральний, 1.
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону буде проведено о 10.00
на 10-й календарний день після дня опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації».
Якщо вказаний строк припадає на вихідний день, то конкурс буде
проведено на наступний після вихідного дня день о 10.00.
У разі невідповідності поданих претендентом матеріалів та пропозицій оголошеним умовам конкурсу та інформації, зазначеній в
інформації про конкурс, учасник конкурсу не буде допущений до
подання конкурсної пропозиції щодо орендної плати. Допущені для
участі у конкурсі учасники конкурсу або їх уповноважені особи подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за базовий
місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому
засіданні конкурсної комісії за участю учасника конкурсу. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні та години за
місцем його розташування.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати у Регіональному відділенні Фонду по Харківській області (відділ
оренди) за адресою: м. Харків, майдан Театральний, 1.

№ 24 (1252)

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

 Об’єкт оренди: частина приміщення першого поверху адмінбудівлі загальною площею 44,0 м2 за адресою: вул. Б. Хмельницького, 25, м. Чигирин, Черкаська обл., вартість за незалежною
оцінкою – 152200,00 грн (без ПДВ).
Балансоутримувач: Головне управління ДФС у Черкаській області.
Орган управління – Державна фіскальна служба України.
Умови конкурсу:
1) стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до
вимог чинного законодавства, за базовий місяць оренди – квітень
2019 року становить 2585,09 грн (без ПДВ);
2) учасник конкурсу має сплатити гарантійний внесок у розмірі
шести стартових орендних плат – 15510,54 грн (без ПДВ) шляхом
перерахування коштів на визначений рахунок. Реквізити для сплати гарантійного внеску: рахунок № 37319071002036, одержувач:
Регіональне відділення Фонду по Черкаській області, код ЄДРПОУ
21368158, МФО 820172, банк: Державна казначейська служба України, призначення платежу: «Гарантійний внесок від учасника конкурсу
на право оренди»;
3) термін укладення договору оренди – на 2 роки 364 дні;
4) заборона приватизації та передачі об’єкта оренди в суборенду;
5) найбільший запропонований розмір місячної орендної плати
за використання зазначеного об’єкта оренди, який повинен бути не
меншим ніж стартовий розмір орендної плати та відповідати орендним ставкам, що застосовуються до мети використання майна, запропонованої претендентом;
6) своєчасна сплата орендної плати (щомісяця до 15 числа місяця,
наступного за звітним) з урахуванням її індексації;
7) забезпечення виконання зобов’язань зі сплати за оренду (на
дату укладення договору оренди сплата завдатку у розмірі трьох
орендних плат за базовий місяць оренди, який зараховується в рахунок сплати за останні місяці оренди; у разі невчасного виконання
зобов’язань: сплата пені, неустойки);
8) внесення протягом 10 робочих днів від дати укладення договору
оренди плати не менше як за шість місяців;
9) страхування об’єкта оренди на суму, не меншу ніж зазначена у
висновку про вартість об’єкта оренди, на користь балансоутримувача
в порядку, визначеному чинним законодавством, зокрема від пожежі,
затоплення, протиправних дій третіх осіб, стихійного лиха;
10) належне утримання та використання об’єкта оренди за цільовим призначенням відповідно до заяви орендаря;
11) здійснення витрат, пов’язаних з утриманням орендованого
майна. Протягом 15 робочих днів після підписання договору укласти
з балансоутримувачем орендованого майна договір про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна
та надання комунальних послуг орендарю;
12) дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта, забезпечення
збереження орендованого майна, запобігання його пошкодженню і
псуванню, утримання майна в порядку, передбаченому санітарними
нормами та правилами пожежної безпеки, підтримування орендованого майна в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі
його в оренду з врахуванням нормального фізичного зносу, здійснення заходів протипожежної безпеки;
13) своєчасне здійснення за рахунок орендаря капітального, поточного та інших видів ремонту орендованого майна;
14) надання працівників для попередження та ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій, пов’язаних з природною стихією (у разі їх
настання або загрози виникнення);
15) компенсація переможцем конкурсу витрат на здійснення незалежної оцінки об’єкта оренди та надання орендодавцю на момент
укладення договору оренди копій підтвердних документів;
16) переможцем конкурсу визнається орендар, який запропонував найбільшу орендну плату при забезпеченні виконання інших
умов конкурсу.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії
такі матеріали:
заяву про участь в конкурсі; документи, які підтверджують гарантійний внесок; пропозиції щодо виконання умов конкурсу (відображаються в проекті договору оренди), крім розміру орендної
плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в
день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;
довідку про відкриття рахунка в банківській установі із зазначенням
реквізитів рахунка;
відомості про учасника конкурсу:
а) для учасників, які є юридичними особами:
документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; засвідчені в установленому порядку копії установчих
документів; завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської
заборгованості за останній рік; довідку від претендента про те, що
стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
б) для учасників, які є фізичними особами:
копію документа, що посвідчує особу, або належним чином
оформлену довіреність; завірену належним чином копію декларації
про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.
Крім того, учасником конкурсу можуть бути надані додаткові
пропозиції до умов договору оренди, в тому числі щодо поліпшення орендованого майна, пропозиції щодо гарантій сплати орендної
плати (завдаток, гарантія, тощо) – відображаються в проекті договору оренди.
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону буде проведений об
11.00 26 червня 2019 року у приміщенні Регіонального відділення Фонду по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка,
205, кімн. 309, м. Черкаси (в присутності конкурсантів або їх
уповноважених представників).
Конкурсні пропозиції (крім пропозицій щодо розміру орендної
плати) подаються в окремому конверті з написом: «На конкурс по
оренді, що відбудеться 26 червня 2019 року, об’єкт оренди: частина
приміщення першого поверху адмінбудівлі загальною площею 44,0 м2
за адресою: вул. Б. Хмельницького, 25, м. Чигирин, Черкаська область», запечатаному печаткою учасника конкурсу.
Кінцевий термін подання заяв для участі у конкурсі з конкурсними
пропозиціями (крім пропозицій щодо розміру орендної плати) до 16.00
20 червня 2019 року. Заяви приймаються за адресою: бульв. Шевченка,
205, кімн. 316, м. Черкаси (приміщення регіонального відділення).
Пропозиції щодо розміру орендної плати подаються в запечатаних непрозорих конвертах під час реєстрації учасників конкурсу до
початку засідання конкурсної комісії.
Реєстрація конкурсних пропозицій щодо розміру орендної плати
завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі з питань оренди
державного майна регіонального відділення за тел.: (0472) 37-34-48,
37-30-01 та на веб-сайті Фонду: www.spfu.gov.ua.

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

 Назва об’єкта оренди і його місцезнаходження: нерухоме
майно – нежитлове приміщення загальною площею 39,5 м2,
яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Політехнічна, 37 (окремо
розташована будівля біля корпусу № 20), реєстровий номер майна

02070921.1.БДЧАХЯ567, та перебуває на балансі Національного
технічного університету України «Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського».
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну
оцінку на 31 грудня 2018 року становить 803000,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди: Міністерство
освіти і науки України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні
індекси інфляції.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди (квітень 2019 року)
становить без урахування ПДВ 4153,23 грн;
мета використання: розміщення буфету, що не здійснює продаж
товарів підакцизної групи (орендна ставка 6%); сплата гарантійного
внеску (розмір гарантійного внеску становить шість стартових орендних плат – 24919,38 грн без ПДВ). Гарантійний внесок повинен бути
здійснений шляхом перерахування коштів на визначений в інформації про конкурс рахунок або шляхом надання банківської гарантії
згідно з постановою КМУ від 31.08.2011 № 906 «Про затвердження
Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна»
(далі – Порядок);
реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати гарантійного внеску): одержувач – Регіональне відділення Фонду по м. Києву;
рахунок одержувача – 37313080214093; код одержувача – 19030825;
банк одержувача – ДКСУ, м. Київ; код банку одержувача – 820172;
призначення платежу – гарантійний внесок від (назва учасника конкурсу) для участі в конкурсі на право оренди нерухомого майна – нежитлове приміщення загальною площею 39,5 м², яке розташоване за
адресою: м. Київ, вул. Політехнічна, 37 (окремо розташована будівля
біля корпусу № 20) та перебуває на балансі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського» без ПДВ;
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за
використання зазначеного об’єкта оренди порівняно з встановленою на торгах є початковою орендною платою; ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його цільового призначення та
умов договору оренди; строк оренди – 2 роки 11 місяців; заборона
приватизації, суборенди та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб; забезпечувати збереження орендованого
майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно
в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з врахуванням
нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної
безпеки; компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат за виконану незалежну
оцінку об’єкта оренди платнику за оцінку (за наявності підтвердних
документів); на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його
виконання переможець конкурсу повинен сплатити завдаток в розмірі
запропонованої ним суми місячної орендної плати на розрахунковий
рахунок відділу Державного казначейства за місцем розташування
об’єкта оренди протягом місяця з моменту підписання договору
оренди. Внесений завдаток підлягає зарахуванню в рахунок плати
за останній місяць платежів за використання майна; укладення з
балансоутримувачем орендованого майна договору про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна
та надання комунальних послуг орендарю; протягом 10 робочих днів
після укладення договору оренди застрахувати орендоване майно
на суму, не меншу ніж на його вартість (франшиза безумовна – 0%)
за звітом про оцінку, на користь балансоутримувача і надати орендодавцю копії страхового поліса і платіжного доручення про сплату
страхового платежу; на момент укладення договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний надати узгоджений висновок балансоутримувача та орендаря щодо стану майна; переможець конкурсу
після отримання від орендодавця проекту договору оренди протягом
5 робочих днів повертає йому підписаний зі свого боку проект договору оренди; сплачений гарантійний внесок не повертається, якщо
матеріали відкликані претендентом після останнього дня строку для
їх подання; у разі порушення переможцем конкурсу строку, зазначеного у пункті 30 Порядку, сплачений ним гарантійний внесок не
повертається; у разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати та перераховується до державного бюджету і
балансоутримувачу у співвідношенні 50% до державного бюджету
та 50% балансоутримувачу; внесення протягом 10 робочих днів від
дати укладення договору оренди плати за шість місяців; гарантійні
внески протягом семи робочих днів з дня укладення договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу
та осіб, яким гарантійний внесок не повертається згідно з вимогами
Порядку; у разі коли претендента не допущено до участі в конкурсі,
гарантійний внесок, який визначений абзацом п’ятим пунктом 4 Порядку, підлягає поверненню протягом 10 календарних днів з дня затвердження списку учасників; у разі скасування конкурсу гарантійні
внески повертаються всім учасникам конкурсу. Наявність таких КВЕД:
56.10 (діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування); 56.30 (обслуговування напоями); наявність позитивного досвіду
співпраці із закладами вищої освіти, державними підприємствами та
організаціями щодо харчування (наявність подяк, листів-відгуків);
наявність в пакеті документів на конкурс візуалізації, погодженої балансоутримувачем – Національним технічним університетом України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування
розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком
10 % від початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов
конкурсу.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії
такі матеріали:
1) заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання умов
конкурсу (крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого
вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу); інформацію про засоби зв’язку з ним; довідку про відсутність застосування санкцій (у довільній формі за підписом керівника); документи, які
підтверджують гарантійний внесок; завірені належним чином подяки
та/або листи-відгуки, що підтверджують позитивний досвід співпраці
з закладами вищої освіти, державними підприємствами та організаціями щодо харчування; візуалізацію об’єкта оренди, погоджену балансоутримувачем – Національним технічним університетом
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»,
оформлену належним чином;
2) відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження
представника юридичної особи; засвідчені в установленому порядку
копії установчих документів; завірену належним чином копію звіту про
фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік із підтвердженням подання до
органів Державної фіскальної служби України; довідку від претендента
про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або
належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином
копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку із підтвердженням
подання до органів Державної фіскальної служби України;
3) додаткові пропозиції до договору оренди.
Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають
відповідати умовам конкурсу, зазначеним в оголошенні про конкурс,
та чинному законодавству України.
Кінцевий термін прийняття документів на конкурс – за 2 робочих дні до дати проведення конкурсу до 16.45 останнього дня
(кімн. 107) за адресою: 01032, м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, Регіо-
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нальне відділення Фонду по м. Києву, в конверті з написом «На конкурс», із зазначенням назви учасника конкурсу та об’єкта оренди
(адреса, площа, балансоутримувач).
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноважені особи учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо
розміру орендної плати за базовий місяць оренди в запечатаному
непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за
участю учасників конкурсу. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу (кімн. 102).
Конкурс буде проведено о 9.30 на 10-й календарний день
після дати опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, Регіональне відділення Фонду по м. Києву (кімн. 102).
Ознайомитись з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем
його розташування. Додаткову інформацію можна отримати у відділі
укладання договорів оренди державного майна Регіонального відділення Фонду по м. Києву або за тел.(044) 281-00-21.

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Донецькій області
про підсумки конкурсу на право оренди нерухомого
державного майна
За результатами засідання конкурсної комісії щодо проведення
конкурсу на право оренди державного майна – нежитлового вбудованого приміщення № 1 площею 6,9 м2 п’ятої групи приміщень на першому поверсі будівлі вбиральні на причалі № 3 першого району порту (літ.
А-1) (реєстровий номер 01125755.8.АААИБД789), яке розташоване за
адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, просп. Луніна, 99, що перебуває на балансі ДП «Маріупольський морський торговельний порт» (код
ЄДРПОУ 01125755), конкурс визнано таким, що не відбувся, у зв’язку
з відсутністю пропозицій щодо виконання умов конкурсу.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Житомирській області
про підсумки конкурсу на право оренди
нерухомого державного майна
Переможцем конкурсу на право оренди нерухомого державного
майна – нежитлових приміщень площею 68,8 м2 в будівлі, літ. В-1, що
перебуває на балансі Державної установи «Житомирський обласний
лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України», належить до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України,
реєстровий номер 38499986.1.НЧИЮЦЛ2685 та знаходиться за адресою: Житомирська обл., Ружинський р-н, смт Ружин, вул. Стадіонна,
1а, визнано фізичну особу – підприємця Воронюка С. В.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Одеській області
про підсумки конкурсу на право укладення договору оренди
нерухомого державного майна, що відбувся 20.05.2019
За результатами конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону на право
укладення договору оренди нерухомого державного майна, яке
обліковується балансі Державного підприємства «Морський торговельний порт «Чорноморськ», а саме: нежитлових приміщень 1-го
поверху адміністративно-побутової будівлі, інв. № 12705 (реєстровий
№ 01125672.2.РАЯИЮК1244) загальною площею 142,0 м2 за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, с. Бурлача Балка, вул. Північна,
буд. 4/2 конкурсною комісією прийнято рішення укласти договір
оренди з Товариством з обмеженою відповідальністю «ДЬЮ ПОРТ
ГРУП» (код ЄДРПОУ 41603124).
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по м.Києву
про підсумки конкурсу на право оренди нерухомого
державного майна, що відбувся 27.05.2019
За результатами конкурсу на право укладення договору оренди
державного нерухомого майна – нежитлові приміщення загальною
площею 42,7 м2 (на 1-му поверсі літ. «А» будівлі Льодового палацу),
що перебуває на балансі ДП «Спортивний комплекс «Авангард», за
адресою: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка (Мельникова), 46, літ. «А» конкурсною комісією прийнято рішення укласти договір оренди з переможцем конкурсу: ФОП Іщенком Андрієм Ігоровичем.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по м. Києву
про підсумки конкурсу на право оренди нерухомого
державного майна, що відбувся 27.05.2019
За результатами конкурсу на право укладення договору оренди
нерухомого державного майна – нежитлове приміщення загальною площею 34,1 м2 (кімната 207 на 2-му поверсі будівлі літ. «А») 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»), що перебуває на балансі Державного концерну «Ядерне паливо», конкурсною комісією прийнято рішення укласти договір
оренди з переможцем конкурсу: Громадською організацією «Київська
бізнес асоціація Україна-Європа».
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по м. Києву
про підсумки конкурсу на право оренди нерухомого
державного майна, що відбувся 20.05.2019
За результатами конкурсу на право укладення договору оренди
державного нерухомого майна – нежитлових приміщень загальною
площею 41,9 м2 (на 1-му поверсі корпусу № 6), що знаходиться за
адресою: 03039, м. Київ, вул. Васильківська, 1 та перебуває на балансі
Державного підприємства «Національний центр Олександра Довженка», конкурсною комісією прийнято рішення укласти договір оренди з
переможцем конкурсу за принципом аукціону: ТОВ «БАХУС-Д».

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

ІНФОРМАЦІЯ
Білгород-Дністровської КЕЧ району про проведення
конкурсу на право оренди нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс:
Білгород-Дністровська КЕЧ району, адреса: 67700, м. БілгородДністровський, вул. Лікарняна, 1а.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлові приміщення в будівлі складу (інв. № 71/5) на території військового
містечка № 71 за адресою: Одеська обл., Білгород-Дністровський
р-н, с. Шабо, вул. Сонячна, 11.
Мета використання – розміщення фізкультурно-спортивних закладів, діяльність яких спрямована на організацію та проведення
занять різними видами спорту, орендна ставка – 17 %.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну
оцінку на 15.04.2019 становить 248 747,00 грн без урахування ПДВ.
Стартова орендна плата становить без урахування ПДВ
3 559,15 грн (за базовий місяць – квітень 2019 р.)
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні
індекси інфляції.
Балансоутримувач об’єкта оренди: Білгород-Дністровська КЕЧ
району. Орган, уповноважений управляти майном: Міністерство
оборони України.
Основні умови конкурсу та вимоги до використання об’єкта:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за
використання зазначеного об’єкта оренди порівняно з орендною пла-
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тою за базовий місяць оренди – квітень 2019 р. становить 3 559,15 грн
(без ПДВ), але не нижчий, ніж передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 № 786 (зі змінами та доповненнями).
2. Забезпечення зобов’язання орендаря щодо сплати орендної
плати внесенням завдатку в розмірі, не меншому ніж одна місячна
орендна плата.
3. Страхування об’єкта оренди на суму, не меншу ніж зазначена у
звіті про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача в порядку,
визначеному чинним законодавством.
4. Використання приміщення в будівлі складу для розміщення
фізкультурно-спортивних закладів, діяльність яких спрямована на
організацію та проведення занять різними видами спорту.
5. Обов’язкове здійснення поточного та косметичного ремонту
нежитлових приміщень за рахунок орендаря.
6. Термін дії договору оренди – 2 роки 11 місяців з можливою подальшою пролонгацією згідно з чинним законодавством.
7. Умови відновлення (поліпшення) спеціалізованого майна за
умови обов’язкового погодження з орендодавцем.
8. Право балансоутримувача разом з орендодавцем здійснювати
контроль за станом та цільовим використанням об’єкта оренди.
9. Зобов’язання не зберігати і не використовувати в орендованому приміщенні токсичні, вибухові, наркотичні, радіоактивні речовини і матеріали.
10. Зобов’язання виконувати всі необхідні заходи для захисту
довкілля з метою дотримання екологічних норм експлуатації приміщення.
11. Зобов’язання збереження або створення робочих місць.
12. Заборона суборенди, приватизації та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб.
13. Компенсація орендодавцю податку за землю під об’єктом
оренди та за прилеглу територію.
14. Компенсація переможцем конкурсу (орендарем) після укладення договору оренди замовнику витрат на проведення незалежної
оцінки об’єкта оренди, яка була підставою для визначення стартової
орендної плати, та рецензії на звіт про оцінку – протягом 10 календарних днів з моменту оголошення переможця конкурсу.
15. Встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок
коштів орендаря та укладення прямих договорів з постачальними
організаціями.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов
конкурсу.
Для участі в конкурсі учасники конкурсу подають на розгляд конкурсної комісії матеріали відповідно пункту 7 постанови КМУ «Про
затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна» від 31.08.2011 № 906 (зі змінами).
Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають
відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс,
та чинному законодавству України.
Заяви та документи на участь у конкурсі приймаються протягом
14 календарних днів з дати опублікування до 16.00 останнього дня
(кімн. 7) за адресою: 67700, м. Білгород-Дністровський, вул. Лікарняна, 1а, Білгород-Дністровська КЕЧ району в конверті з написом «На
конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу (для фізичних
осіб за наявності), із зазначенням назви учасника конкурсу та об’єкта
оренди (адреса, площа, балансоутримувач).
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноважені особи учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо
розміру орендної плати за перший/базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної
комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація конкурсних пропозицій щодо розміру орендної плати завершується за 10 хвилин до
початку проведення конкурсу.
Конкурс буде проведено об 11.00 на 21-й календарний
день з дати опублікування цієї інформації за адресою: 67700,
м. Білгород-Дністровський, вул. Лікарняна, 1а, БілгородДністровська КЕЧ району (кімн. 7).
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем
його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за адресою: Одеська
обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Лікарняна, 1а, телефон для
довідок (04849) 3-39-78.
IНФОРМАЦIЯ
КЕВ м. Рівне про проведення конкурсу на право оренди
нерухомого військового майна

 Об’єкт оренди: частина нежитлового приміщення будівлі,
інв. № 5 (казарма) площею 1,0 м2 військового містечка № 2.
Будівля побудована в 1935 році. Стан приміщень – задовільний.
Місцезнаходження об’єкта оренди: 34502, Рівненська обл.,
м. Сарни, вул. Суворова, 24.
Балансоутримувач: КЕВ м. Рівне.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою на 28.02.2019
становить 5990,00 грн без ПДВ.
Стартовий розмір орендної плати за місяць (базовий місяць –
лютий 2019 року) при рекомендованому використанні об’єкта з
метою розміщення кавого апарата (розміщення торговельних автоматів, що відпускають продовольчі товари, – орендна ставка 9 %)
становить 44,93 грн без ПДВ.
Основні умови конкурсу:
1. Найбільший розмір місячної орендної плати за використання
зазначеного об’єкта порівняно з початковим розміром орендної
плати.
2. Своєчасна сплата орендної плати (щомісяця до 15 числа поточного місяця).
3. Належне утримання та використання об’єкта оренди.
4. Компенсація земельного податку на землю під об’єктом оренди, встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок
власних коштів та укладення прямих договорів з постачальними
організаціями.
5. Забезпечення зобов’язань орендаря зі сплати орендної плати
внесенням задатку в розмірі, не меншому ніж одна місячна орендна плата.
6. Компенсація витрат на виготовлення експертної оцінки.
Основним критерієм визначення переможця є максимальний
розмір орендної плати та обов’язкове забезпечення виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено о 9.00 по завершенні 20 календарних днів після опублікування цієї інформації у газеті «Вiдомостi
приватизації» в КЕВ м. Рівне за адресою: 33001, м. Рівне,
вул. Чернишова, 8.
Конкурсні пропозиції подаються в окремому конверті з написом «На
конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу (за наявності).
Для участі в конкурсі учасники подають на розгляд конкурсної комiсiї:
заяву про участь у конкурсі та документи, визначені наказом Фонду
державного майна України вiд 15.02.2013 № 201 «Про затвердження
Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення
договору оренди майна, що належить до державної власності» (крім
проекту договору оренди); відомості про учасника конкурсу відповідно до вимог п. 3.2 Порядку та умов проведення конкурсів на право
укладення договору оренди військового майна, затвердженого наказом Фонду державного майна України та Міністерства оборони України від 26.07.2000 № 1549/241; конкурсні пропозиції: зобов’язання
щодо виконання умов конкурсу, пропозиції щодо гарантiй сплати
орендної плати (завдаток, гарантiя тощо), додаткові пропозиції з
виконання умов конкурсу.
Телефон для довідок: (0362) 63-00-57, електронна адреса:
sekretarkev@i.ua.

ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м. Харків про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: КЕВ
м. Харків, адреса: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 61.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлові приміщення № 2-4 будівлі № 2 загальною площею 18,5 м2 військового містечка № 105, що знаходиться за адресою: м. Харків,
вул. Клочківська, 228.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до
вимог чинного законодавства, становить 333,62 грн на місяць
(без ПДВ).
Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання
об’єкта:
найбільший розмір орендної плати; використання нерухомого
майна під розміщення буфету (їдальні), що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальних закладах та військових частинах;
компенсація орендодавцю податку за землю під об’єктом оренди та
за прилеглу територію; компенсація витрат за виконання незалежної
оцінки майна; виконання ремонту орендованого майна; встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок власних коштів
орендаря та укладення прямих договорів з постачальними організаціями; забезпечення зобов’язання орендаря зі сплати орендної
плати внесенням завдатку в розмірі, не меншому ніж орендна плата
за перший (базовий) місяць оренди, який вноситься в рахунок плати
за останні три місяці оренди.
Конкурсна документація претендента подається в окремо запечатаному конверті з відміткою «Конкурсна документація».
Конкурс буде проведено об 11.00 на 21-й день після опублікування цієї інформації в КЕВ м. Харків за адресою: 61024,
м. Харків, вул. Пушкінська, 61.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: по завершенні
20 календарних днів з моменту опублікування цієї інформації.
Телефони для довідок: (057) факс 700-44-69; (050) 135-79-34.
ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м. Харків про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: КЕВ
м. Харків, адреса: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 61.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлові приміщення будівлі № 138а загальною площею 266,2 м2 військового
містечка № 1 (Рогань) за адресою: м. Харків, вул. С. Тархова, 13.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до
вимог чинного законодавства, становить 4551,51 грн на місяць
(без ПДВ).
Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання
об’єкта:
найбільший розмір орендної плати; використання нерухомого
майна під розміщення виробництва; компенсація орендодавцю податку за землю під об’єктом оренди та за прилеглу територію; компенсація витрат за виконання незалежної оцінки майна; виконання
ремонту орендованого майна; встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок власних коштів орендаря та укладення
прямих договорів з постачальними організаціями; забезпечення
зобов’язання орендаря зі сплати орендної плати внесенням завдатку в розмірі, не меншому ніж орендна плата за перший (базовий) місяць оренди, який вноситься в рахунок плати за останні три
місяці оренди.
Конкурсна документація претендента подається в окремо запечатаному конверті з відміткою «Конкурсна документація».
Конкурс буде проведено об 11.00 на 21-й день після опублікування цієї інформації в КЕВ м. Харків за адресою: 61024,
м. Харків, вул. Пушкінська, 61.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: по завершенні
20 календарних днів з моменту опублікування цієї інформації.
Телефон для довідок: (057) факс 700-44-69; (050) 135-79-34.
ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м. Харків про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: КЕВ
м. Харків, адреса: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 61.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлові приміщення будівлі № 44 загальною площею 138,9 м2 військового
містечка № 36 за адресою: м. Харків, вул. Семінарська, 46.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до
вимог чинного законодавства, становить 2009,06 грн на місяць
(без ПДВ).
Основні умови конкурсу та вимоги до використання об’єкта:
найбільший розмір орендної плати; використання нерухомого
майна під розміщення редакції засобів масової інформації; компенсація орендодавцю податку за землю під об’єктом оренди та за
прилеглу територію; компенсація витрат за виконання незалежної
оцінки майна; виконання ремонту орендованого майна; встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок власних коштів
орендаря та укладення прямих договорів з постачальними організаціями; забезпечення зобов’язання орендаря зі сплати орендної
плати внесенням завдатку в розмірі, не меншому ніж орендна плата
за перший (базовий) місяць оренди, який вноситься в рахунок плати
за останні три місяці оренди.
Конкурсна документація претендента подається в окремо запечатаному конверті з відміткою «Конкурсна документація».
Конкурс буде проведено об 11.00 на 21-й день після опублікування цієї інформації в КЕВ м. Харків за адресою: 61024,
м. Харків, вул. Пушкінська, 61.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: по завершенні
20 календарних днів з моменту опублікування цієї інформації.
Телефон для довідок: (057) факс 700-44-69; (050) 135-79-34.
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. Львівська, 19.
 Лот № 1: частина нежитлового приміщення будівлі (інв.
№ 12) площею 1,0 м2 військового містечка № 32 за адресою:
Львівська обл., Яворівський р-н, Старичівська сільська рада, урочище «Курницьке», 32.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до
вимог чинного законодавства України, за базовий місяць оренди –
березень 2019 року становить 68,34 грн (без ПДВ).
 Лот № 2: частина нежитлового приміщення будівлі (інв.
№ 24) площею 1,0 м2 військового містечка № 36 за адресою:
Львівська обл., Яворівський р-н, Верблянська сільська рада, урочище «Інженерне», 36.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до
вимог чинного законодавства України, за базовий місяць оренди –
березень 2019 року становить 68,34 грн (без ПДВ).
 Лот № 3: частина нежитлового приміщення будівлі (інв.
№ 47) площею 2,0 м2 військового містечка № 25 за адресою:
Львівська обл., Яворівський р-н, Старичівська сільська рада, урочище «Пруське», 25.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до
вимог чинного законодавства України, за базовий місяць оренди –
березень 2019 року становить 136,67 грн (без ПДВ).
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відомості
приватизації

Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання
об’єктів:
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.
2. Використання об’єкта оренди під розміщення торговельних
автоматів, що відпускають продовольчі товари.
3.Термін дії договору оренди – 2 роки 11 місяців. Продовження
дії договору оренди можливе за умови дотримання умов договору
та вимог чинного законодавства та погодження з органом військового управління.
4. Компенсація орендодавцю податку за землю під об’єктом оренди та за прилеглу територію.
5. Компенсація переможцем конкурсу витрат за виконання незалежної оцінки майна протягом 10 днів з моменту оголошення результатів конкурсу.
6. Виконання поточного та капітального ремонту орендованого майна за рахунок орендаря без компенсації витрат на їх здійснення.
7. Зобов’язання не зберігати і не використовувати в орендованому приміщенні токсичні, вибухові, наркотичні, радіоактивні речовини
і матеріали, забезпечити протипожежну безпеку об’єкта оренди.
8. Зобов’язання встановлення приладів обліку комунальних послуг
за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів
з постачальними організаціями.
9. Зобов’язання щодо дотримання належних умов експлуатації
об’єкта оренди, запобігання його пошкодженню та псуванню, утримання 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 приміщення.
11. Забезпечення зобов’язань орендаря зі сплати орендної плати
внесенням завдатку у розмірі, не меншому ніж тримісячна орендна
плата за перший (базовий) місяць, який вноситься протягом 10 днів з
моменту підписання договору оренди в рахунок плати за останні три
місяці оренди. У разі невиконання зазначеної вимоги договір оренди
буде вважатися припиненим.
12. Заборона суборенди, приватизації та переходу права власності на орендоване майно.
13. Мета і предмет господарської діяльності, визначені в установчих документах суб’єкта господарювання, який здійснює господарську діяльність на базі орендованого майна, не можуть суперечити
умовам договору оренди.
Документи для участі у конкурсі та конкурсні пропозиції подаються в конверті з написом «На конкурс», запечатаному печаткою
учасника конкурсу.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: за 5 календарних днів до дати проведення конкурсу.
Конкурс буде проведено о 10.00 на 21-й день після публікації цієї інформації.
Телефони для довідок: (0325921-11-40, факс 2-11-30.
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

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

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення
№ 114 площею 22,0 м2 на 1-му поверсі навчального корпусу
(літ. А), що перебуває на балансі Барського коледжу транспорту та
будівництва Національного транспортного університету.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 23300, Вінницька обл., Барський
р-н, м. Бар, вул. Героїв Майдану (колишня Пролетарська), 7/32.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою укладення договору оренди.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по
Вінницькій області (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua).
Платник робіт з оцінки – ФОП Школьнік В. М.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 приміщення.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів станом на 01.02.2019: відновна – 8737,00 грн; залишкова –
3389,00 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,3 тис. грн.
Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2019.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення
№ 1, № 2, № 5 – № 10 загальною площею 126,0 м2 одноповерхової будівлі торгово-складських приміщень (літ. Г) Вінницького
обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та
спорту Міністерства освіти і науки України.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21050, м. Вінниця, вул. Князів
Коріатовичів (колишня Свердлова), 3.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою укладення договору оренди.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по
Вінницькій області (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua).
Платник робіт з оцінки – ФОП Ківатицький О. О.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 8 приміщень.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів станом на 05.03.2019: відновна – 138726,55 грн; залишкова – 0,00 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,0 тис. грн.
Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2019.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення
№ 4, № 38 загальною площею 45,0 м2 у прим. № 3 на 2-му поверсі будівлі КПП і штабу (літ. А), що перебувають на балансі Державної установи «Вінницька виправна колонія (№ 86)».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21000, м. Вінниця, вул. Привокзальна, 20.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою укладення договору оренди.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по
Вінницькій області (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua).
Платник робіт з оцінки – Державне підприємство «Підприємство
Державної кримінально-виконавчої служби України (№ 86)».
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 2 приміщення.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів станом на 28.02.2019: відновна – 3028,95 грн; залишкова –
1854,45 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,0 тис. грн.
Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2019.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015
№ 2075 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2018 р. за № 198/31650
(далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих
відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та
професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки
майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають
об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі у 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 із:
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конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій
зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням
усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом; документів
щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або)
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та
підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення); підтвердних документів (заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів
оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення); інформація про претендента (додаток 5 до Положення).
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або)
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та
підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних
днів від дати підписання договору на проведення незалежної оцінки майна.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 або безпосередньо до приймальні регіонального відділення
до 17.00 20.06.2019 (включно).
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкту оцінки
та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться 26.06.2019 о 10.00 у Регіональному
відділенні Фонду по Вінницькій області за адресою: 21018,
м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для довідок 67-26-08.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального 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: нежитлове вбудоване приміщення
площею 148,77 м2 (у т. ч. 24,79 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач: Дніпровський державний технікум енергетичних та інформаційних технологій. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Дніпро, вул. Космонавта Волкова, 6б. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ФОП Мороз Ю. О. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення
та частини будівель.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення
площею 16,5 м2 (у т. ч. 2,5 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач: Національний технічний університет «Дніпровська політехніка». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро,
просп. Д. Яворницького, 19. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ФОП Сова Д. І. Очікувана найбільша
ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до
об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення
площею 42,40 м2 (у т. ч. 4,0 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач: Національний технічний університет «Дніпровська політехніка». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро,
просп. Д. Яворницького, 21. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ФОП Сова Д. І. Очікувана найбільша
ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до
об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею 12,0 м2 (у т. ч. 2,0 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач: ДВНЗ «Український державний хімікотехнологічний університет». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 40. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ФОП Капінос С.
С. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та
частини будівель.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею 2,5 м2 (у т. ч. 0,5 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач: Дніпровський національний університет
ім. О. Гончара. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Козакова, 36, гуртожиток № 4. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник –
Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях. Платник – ФОП Малієнко В. С. Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.

належним чином копію звіту про фiнансовi результати учасника конкурсу 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 підприємницької 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
єдиного податку; належним чином оформлену довіреність, видану
представнику фізичної особи, з наданням повноважень та копію документа, що посвідчує представника фізичної особи;
в) для всіх учасників: техніко-економічне обґрунтування оренди – зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу та
забезпечення виконання зобов’язання щодо сплати орендної плати
(завдатку та гарантії), додаткові пропозиції до договору оренди; повідомлення про засоби зв’язку з учасником конкурсу.
ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м.Чернівці про підсумки конкурсу
на право укладення договору оренди державного
військового майна, що відбувся 29.05.2019
За результатами засідання конкурсної комісії переможцем конкурсу на право укладення договору оренди державного військового майна – частини даху будівлі (літ. М) котельні (інв. № 89) площею 2,0 м2 та
частини труби котельні (інв. № 89) площею 2,0 м2 військового містечка
№ 1, розташованого за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану,
41б, визнано Приватне акціонерне товариство «Київстар».

Департамент оцінки майна, майнових прав
та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення
площею 2,5 м2 (у т. ч. 1,0 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач: Дніпровський національний університет
ім. О. Гончара. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, просп.
Гагаріна, 38, гуртожиток № 2. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник –
Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях. Платник – ФОП Малієнко В. С. Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення
площею 2,5 м2 (у т. ч. 0,5 – площа загального користування). Балансоутримувач: ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний
університет». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, просп.
Гагаріна, 67, гуртожиток № 2. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник –
Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях. Платник – ФОП Малієнко В. С. Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення
площею 195,5 м2 (у т. ч. 49,05 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач: Марганецький коледж Національного
технічного університету «Дніпровська політехніка». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Марганець, вул. Лермонтова, 8. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Замовник – Регіональне відділення
Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ФОП Нежувака В. М. Очікувана найбільша ціна надання
послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки
об’єкти: приміщення та частини будівель.
 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення
площею 2,5 м2 (у т. ч. 0,5 – площа загального користування). Балансоутримувач: ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний
університет». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, просп.
Гагаріна, 65, гуртожиток № 3. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник –
Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях. Платник – ФОП Малієнко В. С. Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 10. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення
площею 2,5 м2 (у т. ч. 1,0 м2 – площа загального користування).
Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В.Лазаряна. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ФОП Совгіренко Г. В. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення
та частини будівель.
 11. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення
площею 50,49 м2. Балансоутримувач: ДРПВІ «Дніпродіпроводгосп».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 39а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Замовник – Регіональне відділення
Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ТОВ «Востокшахтострой». Очікувана найбільша
ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до
об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 12. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення
площею 66,73 м2. Балансоутримувач: ДРПВІ «Дніпродіпроводгосп».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, просп. Д. Яворницького,
39а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Замовник – Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ГО «Міжнародний центр для студентів». Очікувана найбільша
ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до
об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 13. Назва об’єкта оцінки: частина даху площею 37,26 м2.
Балансоутримувач: Економічний коледж Дніпровського державного
технічного університету. Місцезнаходження 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 – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ТОВ «лайфселл». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3,12 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки
об’єкти: дах (частина даху).
 14. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення
площею 113,05 м2. Балансоутримувач: ДП «НВО «Павлоградський
хімічний завод». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська
обл., м. Павлоград, вул. Заводська, 53. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 3,12 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення
та частини будівель.
 15. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 3,0 м2. Балансоутримувач: ДП «Східний
гірничо-збагачувальний комбінат». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. Залізнична, 13. Мета
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оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ПАТ
АБ «УКРГАЗБАНК». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки
об’єкта оцінки – 3,12 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 16. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення
(літ. Б, приміщення з № 1 до № 4 включно, № 7; літ. М, приміщення № 1, 2) загальною площею 166,5 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Немировича-Данченка/Гастелло, 71/46. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії
договору оренди. Балансоутримувач: Запорізький металургійний
коледж Запорізького національного університету. Платник: ФОП
Мироненко С. М. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2019. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки
об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 17. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 18,
№ 19, № 20 загальною площею 21,3 м2 першого поверху будівлі гуртожитку (літ. А-3). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Олександра Невського, 27. Мета
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди.
Балансоутримувач: Державний навчальний заклад «Мелітопольське
вище професійне училище». Платник: ТОВ «Фармацевтична компанія
«ФАРМЕКС». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
31.05.2019. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення
та частини будівель.
 18. Назва об’єкта оцінки: державне нерухоме майно – частина асфальтобетонного замощення площею 4,0 м2 та частина даху адміністративної будівлі площею 50,0 м2, реєстровий
номер 01432150.1108.НХАПОВ131, (літ. Б). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Бердянськ, вул. Бакінська, буд. 37. Мета оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач: Казенне підприємство «Південьукргеологія». Платник:
ТОВ «лайфселл». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 23.04.2019. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки
об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: дах
та частина даху, замощення та частина замощення.
 19. Назва об’єкта оцінки: державне нерухоме майно – частина приміщення № 43 першого поверху будівлі служби охорони здоров’я (літ. Г-5) загальною площею 1,0 м2. Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Матросова, 29. Мета
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди.
Балансоутримувач: Державна установа «Територіальне медичне
об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій
області». Платник: Акціонерне товариство комерційний банк «ПРИВАТБАНК». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
30.06.2019. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення
та частини будівель.
 20. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 10
загальною площею 62,8 м2 одноповерхової будівлі складу,
інв. № 0070. Місцезнаходження об'єкта оцінки: : м. Запоріжжя,
вул. Військбуд, 124. Мета оцінки визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди підприємством із суб’єктом господарювання. Балансоутримувач: ДП «Запорізький державний авіаційний ремонтний завод
«МІГремонт». Платник: Товариство з обмеженою відповідальністю
«СТІМЕКС». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
31.07.2019. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення
та частини будівель.
 21. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення коридору
№ 53 площею 10,0 м2 першого поверху будівлі (літ. А-11). Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Соборний, 75.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач: Головне управління статистики у Запорізькій області.
Платник: ФОП Лафдал Л. В. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 30.06.2019. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки
об’єкти: приміщення та частини будівель.
 22. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 16, № 17
загальною площею 172,9 м2 першого поверху будівлі гуртожитку (літ. А-5). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя,
вул. Зої Космодем’янської, 10. Мета оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. Балансоутримувач: ДНЗ «Запорізький професійний ліцей автотранспорту». Платник: ФОП Копил С. П.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 23. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 13 першого поверху житлової будівлі (літ. А-5) загальною площею
10,1 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, бульв.
Центральний, 20. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. Балансоутримувач: Державна фіскальна служба України у
Запорізькій області. Платник: Державне підприємство «Сервісновидавничий центр». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 30.06.2019. Очікувана найбільша ціна надання послуг з
оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
приміщення та частини будівель.
 24. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – окреме
майно: комплекс нежитлових будівель з побутовими та допоміжними приміщеннями, блоком зимових ґрунтових теплиць,
енергоблоком, вимощенням, огорожами.
Балансоутримувач: державне підприємство «Східний гірничозбагачувальний комбінат».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, смт Смоліне, вул. Автобазіська, 6.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою його
продажу на аукціоні.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи,
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 10 об’єктів.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом 31.12.2018, тис. грн: 0,00.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2019.
Площа земельної ділянки, га: 9,15.
Місце розташування земельної ділянки: Маловисківський р-н,
смт Смоліне, вул. Автобазіська, 6. Правовий режим земельної ділянки – право постійного користування землею видане ДП «Східний
гірничо-збагачувальний комбінат».
Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізький та Кіровоградській областях.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: комплекси будівель та споруд
подібного до об’єкта оцінки функціонального призначення.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 10,0 тис. грн.
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Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію, а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну
пропозицію; документи щодо практичного досвіду виконання робіт
з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду за встановленою формою; інформацію про претендента за встановленою
формою.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, повинні бути завірені підписом керівника СОД.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення
про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, зі змінами, внесеними наказом Фонду 16.01.2018 № 47 і зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному
конверті і має містити пропозицію щодо вартості надання послуг,
калькуляції витрат, пов’язаних з наданням послуг, та терміну надання послуг в календарних днях.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом документів, що в ньому містяться, та відміткою на конверті «На
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» до відділу документального забезпечення та контролю за адресою: 49000, м. Дніпро,
вул. Центральна, 6, кімн. 10 до 20 червня 2019 р. (включно).
Конкурс відбудеться 26.06.2019 об 11.00 у регіональному
відділенні за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6,
кімн. 37.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 49000,
м. Дніпро, вул. Центральна, 6, телефон для довідок (056) 744-11-51.
Електронна адреса замовника конкурсу: dnipro@spfu.gov.ua.

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

 Найменування об’єкта оцінки № 1: частина приміщення їдальні площею 24,8 м2 на 1-му поверсі учбового корпусу (літ. Б),
що перебуває на балансі Житомирського професійного політехнічного ліцею.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Корольова, 132.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження дії договору оренди.
Дата оцінки: 31.05.2019.
Замовник оцінки – Регіональне відділення Фонду по Житомирській
області; платник робіт з оцінки – ФОП Дмитренко С. А.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 1800,00 грн.
Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Найменування об’єкта оцінки № 2: нежитлове приміщення
(гараж) площею 48,7 м2 будівлі гаражів (літ. В-1), що перебуває
на балансі державної установи «Житомирський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., смт Романів, вул. Небесної Сотні, 103.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди.
Дата оцінки: 31.05.2019.
Замовник оцінки – Регіональне відділення Фонду по Житомирській
області; платник робіт з оцінки – ФОП Осецький Ю. П.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 2200,00 грн.
Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Найменування об’єкта оцінки № 3: нежитлове приміщення
площею 11,8 м2 на 1-му поверсі адміністративної будівлі (літ.
А-ІІ), що перебуває на балансі Головного управління статистики у
Житомирській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Коростень вул. Коротуна, 1.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження дії договору оренди.
Дата оцінки: 31.05.2019.
Замовник оцінки – Регіональне відділення Фонду по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ТОВ «Центр електронних підписів».
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 2200,00 грн.
Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Найменування об’єкта оцінки № 4: нежитлові приміщення
площею 188,2 м2 лазні-пральні, що перебувають на балансі Житомирської філії Концерну «Військторгсервіс».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. НовоградВолинський, вул. Ужачинська, 5.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди.
Дата оцінки: 31.05.2019.
Замовник оцінки – Регіональне відділення Фонду по Житомирській
області; платник робіт з оцінки – ФОП Горох О. В.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 2200,00 грн.
Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Найменування об’єкта оцінки № 5: частина нежитлового приміщення площею 50,0 м2 на 1-му поверсі адмінбудівлі (літ. А),
що перебуває на балансі Управління державної казначейської служби
України в Любарському районі Житомирської області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., смт Любар,
вул. Незалежності, 40.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження дії договору оренди.
Дата оцінки: 31.05.2019.
Замовник оцінки – Регіональне відділення Фонду по Житомирській
області; платник робіт з оцінки – ФОП Незвещук В. М.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 2200,00 грн.
Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Найменування об’єкта оцінки № 6: вбудоване приміщення
площею 14,9 м2 на 1-му поверсі будівлі навчального корпусу,
що перебуває на балансі Новочорторійського державного аграрного технікуму.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Любарський р-н, с. Нова Чортория, вул. Незалежності, 36.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження дії договору оренди.
Дата оцінки: 31.05.2019.

Замовник оцінки – Регіональне відділення Фонду по Житомирській
області; платник робіт з оцінки – ПАТ КБ «Приватбанк».
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 2200,00 грн.
Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015
№ 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 січня 2016
року за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2018 року
за № 198/31650) (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються суб’єкти оціночної діяльності –
суб’єкти господарювання, які діють на підставі чинних сертифікатів
суб’єктів оціночної діяльності за відповідними напрямами оцінки
майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають
об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі у 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 із:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій
зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням
усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом;
документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної
діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки)
та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки);
підтвердних документів.
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності;
інформація про претендента.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть
залучені до надання послуг з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом документів шляхом поштового відправлення на адресу: м Житомир, вул. С. Ріхтера, 20 або до приймальні Регіонального відділення
Фонду по Житомирській області (каб. 401) за чотири робочих дні до
оголошеної дати проведення конкурсу (включно) до 15.00.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити найменування
об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає
конкурсну документацію.
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування цієї інформації об 11.00 у Регіональному відділенні Фонду по Житомирській області за адресою: м. Житомир,
вул. С. Ріхтера, 20, контактний телефон (0412) 42-04-18.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального 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. Приміщення загальною площею 33,41 м2 на 2-му поверсі адміністративної будівлі, що обліковується на балансі ІваноФранківської філії ДП «Український державний науково-дослідний
інститут проектування міст імені Ю. М. Білоконя «Діпромісто», за
адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Івана Франка, 4.
Запланована дата оцінки: 31.05.2019.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди.
Замовник оцінки – Регіональне відділення Фонду по ІваноФранківській області.
Платник оцінки – Комунальне підприємство «Служба державної
реєстрації».
 2. Приміщення загальною площею 64,3 м2 на 1-му поверсі
адміністративної будівлі, що обліковується на балансі Головного
управління статистики в Івано-Франківській області, за адресою:
Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. Тараса Шевченка, 23.
Запланована дата оцінки: 31.05.2019.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди.
Замовник оцінки – Регіональне відділення Фонду по ІваноФранківській області.
Платник оцінки – ФОП Козловський Михайло Васильович.
 3. Приміщення загальною площею 127,2 м2 на 4-му поверсі адміністративної будівлі, що обліковується на балансі Головного управління статистики в Івано-Франківській області, за адресою:
м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 6.
Запланована дата оцінки: 31.05.2019.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди.
Замовник оцінки – Регіональне відділення Фонду по ІваноФранківській області.
Платник оцінки – Громадська організація «Довіра і гарантія».
 4. Приміщення загальною площею 113,7 м2 на 3-му поверсі адміністративної будівлі, що обліковується на балансі Головного управління статистики в Івано-Франківській області, за адресою:
Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. Тараса Шевченка, 23.
Запланована дата оцінки: 31.05.2019.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди.
Замовник оцінки – Регіональне відділення Фонду по ІваноФранківській області.
Платник оцінки – Коломийський районний центр соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді.
 5. Приміщення загальною площею 41,95 м2 на 1-му поверсі адміністративної будівлі, що обліковується на балансі Головного управління статистики в Івано-Франківській області, за адресою:
Івано-Франківська обл., м. Надвірна, вул. Грушевського, 18.
Запланована дата оцінки: 31.05.2019.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди.
Замовник оцінки – Регіональне відділення Фонду по ІваноФранківській області.
Платник оцінки – Публічне акціонерне товариство «Укртелеком».
 6. Будівля складу загальною площею 248,3 м2, що обліковується на балансі Долинського виправного центру (№ 118), за
адресою: Івано-Франківська обл., Долинський р-н, с. Тростянець,
Урочище Сівка, 1.
Запланована дата оцінки: 31.05.2019.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди.
Замовник оцінки – Регіональне відділення Фонду по ІваноФранківській області.
Платник оцінки – ФОП Павлюк Володимир Васильович.
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відомості
приватизації

 7. Частина приміщення коридору площею 2,2 м2 на 1-му

поверсі та частина приміщення коридору площею 2,2 м2 на 2-му
поверсі адміністративної будівлі, що обліковується на балансі Регіонального сервісного центру МВС в Івано-Франківській області, за
адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Юності, 23.
Запланована дата оцінки: 31.05.2019.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди.
Замовник оцінки – Регіональне відділення Фонду по ІваноФранківській області.
Платник оцінки – ФОП Матіїв Андрій Степанович.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті
і складається з:
1) конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій
зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням
усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом;
2) документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної
діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної
ділянки) (додаток 3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом 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) підтвердних документів.
На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого
буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та
найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде розглядатись конкурсною комісією під час обрання переможця не повинна перевищувати: для об’єктів нерухомого майна: приміщення
загальною площею 64,3 м2 на 1-му поверсі адміністративної будівлі
та приміщення загальною площею 113,7 м2 на 3-му поверсі адміністративної будівлі за адресою: Івано-Франківська обл., м. Коломия,
вул. Тараса Шевченка, 23; приміщення загальною площею 41,95 м2 на
1-му поверсі адміністративної будівлі за адресою: Івано-Франківська
обл., м. Надвірна, вул. Грушевського, 18 – 4 800 грн; для приміщення
загальною площею 33,41 м2 на 2-му поверсі адміністративної будівлі
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Івана Франка, 4; приміщення
загальною площею 127,2 м2 на 4-му поверсі адміністративної будівлі за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 6 та частини
приміщення коридору площею 2,2 м2 на 1-му поверсі, частини приміщення коридору площею 2,2 м2 на 2-му поверсі адміністративної
будівлі за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Юності, 23 – 4 500 грн;
для будівлі складу загальною площею 248,3 м2 за адресою: ІваноФранківська обл., Долинський р-н, с. Тростянець, Урочище Сівка,
1 – 5 000 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 діяльності
за встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмова згода
керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл
на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і
залучається претендентом (за потреби); інформація про претендента (додаток 5 до Положення); копії кваліфікаційних документів
оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому
числі посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок (подаються у разі проведення конкурсу з метою виконання робіт з експертної грошової оцінки
земельних ділянок).
Копії документів, що подаються до регіонального відділення, повинні бути завірені належним чином.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: до участі в конкурсі
з метою надання послуг з оцінки майна можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими
передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів,
що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників конкурсу, передбаченим пунктом 12 розділу ІІ Положення.
У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет
документів або подана ним конкурсна документація є неповною,
комісія на засіданні приймає рішення щодо недопущення його до
участі в конкурсі. Претендент має право відкликати свою заяву до
дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії Регіонального відділення Фонду по Івано-Франківській області за чотири робочих
дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів з дня опублікування цієї інформації о 10.00 у приміщенні Регіонального
відділення Фонду по Івано-Франківській області за адресою:
м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, каб. 315, телефон
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.

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

 1. Назва об’єкта оцінки: частина в цілому адмінбудинку (А-3)
площею 52,2 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 45000, Волинська обл., м. Ковель, вул. Федора Одрача, 1.
Балансоутримувач: Управління поліції охорони у Волинській області.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору
оренди.
Телефон замовника конкурсу (033) 224-80-24 (відділ орендних
відносин).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: 45000, Волинська обл.,
м. Ковель, вул. Федора Одрача, 1.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2019
(орієнтовно).
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Платник робіт з оцінки – Товариство з обмеженою відповідальністю «Добробут-Яодин».
 2. Назва об’єкта оцінки: гідротехнічні споруди ставу Угринів, у т. ч: металева решітка на водовипуску, гребля довжиною
177,0 м, донний водовипуск типу «Монах» № 1, відвідний канал
довжиною 1400,0 м (нагульний став № 1); металеві решітки на
водонапускній споруді та двох водовипусках, гребля довжиною
280 м, донний водовипуск типу «Монах» № 3, донний водовипуск типу «Монах» № 4, донний водовипуск типу «Монах» № 2
(на струмку), донний водовипуск типу «Монах», відвідний канал
довжиною 99,0 м (нагульний став № 2).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 45715, Волинська обл., Горохівський р-н, с. Угринів.
Балансоутримувач: Державне підприємство «Укрриба».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (033) 224-80-24 (відділ орендних
відносин).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: 45715, Волинська обл.,
Горохівський р-н, с. Угринів.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – Фізична особа – підприємець Копилов
Андрій Борисович.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина адміністративної будівлі
«А-9» площею 175,2 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43025, Волинська обл.,
м. Луцьк, вул. Шопена, 12.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Волинській
області.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (033) 224-80-24 (відділ орендних
відносин).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: 43025, Волинська обл.,
м. Луцьк, вул. Шопена, 12.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ДП «Арсенал СТ-4» ТзОВ «Арсенал СТ».
 4. Назва об’єкта оцінки: частина адміністративної будівлі
«А-9» площею 87,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43025, Волинська обл.,
м. Луцьк, вул. Шопена, 12.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Волинській
області.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (033) 224-80-24 (відділ орендних
відносин).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: 43025, Волинська обл.,
м. Луцьк, вул. Шопена, 12.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ДП «Арсенал СТ-9» ТзОВ «Арсенал СТ».
 5. Назва об’єкта оцінки: котельня (літер Ж-1) площею
185,10 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 45000, Волинська обл., м. Ковель, вул. Івасюка, 18.
Балансоутримувач: Державний навчальний заклад «Ковельський
центр професійно-технічної освіти».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (033) 224-80-24 (відділ орендних
відносин).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: 45000, Волинська обл.,
м. Ковель, вул. Івасюка, 18.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Західтепло».
 6. Назва об’єкта оцінки: частина адміністративної будівлі
площею 120,4 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44700, Волинська обл.,
м. Володимир-Волинський, вул. Ковельська, 35.
Балансоутримувач: Володимир-Волинське управління Державної
казначейської служби України Волинської області.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (033) 224-80-24 (відділ орендних
відносин).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: 44700, Волинська обл.,
м. Володимир-Волинський, вул. Ковельська, 35.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Охримчук Катерина Григорівна.
 7. Назва об’єкта оцінки: частина головного корпусу «А-4»
площею 5,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43018, Волинська обл.,
м. Луцьк, вул. Львівська, 75.
Балансоутримувач: Луцький національний технічний університет.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (033) 224-80-24 (відділ орендних
відносин).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: 43018, Волинська обл.,
м. Луцьк, вул. Львівська, 75.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Шолков Микола Вікторович.

 8. Назва об’єкта оцінки: частина учбово-лабораторного

корпусу (частина будівлі підвал, І, ІІ поверхи) (літер Б-3) площею 5,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43018, Волинська обл.,
м. Луцьк, вул. Львівська, 75.
Балансоутримувач: Луцький національний технічний університет.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (033) 224-80-24 (відділ орендних
відносин).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: 43018, Волинська обл.,
м. Луцьк, вул. Львівська, 75.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Шолков Микола Вікторович.
 9. Назва об’єкта оцінки: частина адміністративної будівлі
«А-9» площею 58,7 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43025, Волинська обл.,
м. Луцьк, вул. Шопена, 12.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Волинській
області.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору
оренди.
Телефон замовника конкурсу (033) 224-80-24 (відділ орендних
відносин).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: 43025, Волинська обл.,
м. Луцьк, вул. Шопена, 12.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ТзОВ «ВОЛИНЬХХІ».
 10. Назва об’єкта оцінки: адміністративний будинок (А-1)
загальною площею 294,10 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43000, Волинська обл.,
м. Луцьк, вул. Потапова, 10.
Балансоутримувач: Державна установа «Центр громадського
здоров’я Міністерства охорони здоров’я України».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору
оренди.
Телефон замовника конкурсу (033) 224-80-24 (відділ орендних
відносин).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: 43000, Волинська обл.,
м. Луцьк, вул. Потапова, 10.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Волиньторгхліб».
 11. Назва об’єкта оцінки: частина ґанку громадськопобутового корпусу 5,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44500, Волинська обл.,
м. Камінь-Каширський, вул. Воля, 44.
Балансоутримувач: ДПТНЗ «Камінь-Каширське вище професійне училище».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (033) 224-80-24 (відділ орендних
відносин).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: 44500, Волинська обл.,
м. Камінь-Каширський, вул. Воля, 44.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – Фізична особа – підприємець Пужняк
Ігор Васильович.
 12. Назва об’єкта оцінки: частина їдальні площею 223,9 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44021, Волинська обл., Шацький р-н, с. Світязь, ур. Гушово, 25.
Балансоутримувач: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору
оренди.
Телефон замовника конкурсу (033) 224-80-24 (відділ орендних
відносин).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: 44021, Волинська обл.,
Шацький р-н, с. Світязь, ур. Гушово, 25.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – Фізична особа – підприємець Фіщук Інна
Степанівна.
 13. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення
(агрохімлабораторія, корпус № 1) площею 17,03 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43010, Волинська обл.,
м. Луцьк, вул. Глушець, 49.
Балансоутримувач: Волинська філія державної установи «Інститут
охорону ґрунтів України».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (033) 224-80-24 (відділ орендних
відносин).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: 43010, Волинська обл.,
м. Луцьк, вул. Глушець, 49.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – Приватне підприємство «ПММ».
 14. Назва об’єкта оцінки: піднавіс площею 123,2 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44700, м. ВолодимирВолинський, вул. Луцька, 80в.
Балансоутримувач: ВП «Геологорозвідувальна експедиція» ДП
«Львіввугілля».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору
оренди.
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Телефон замовника конкурсу (033) 224-80-24 (відділ орендних
відносин).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: 44700, м. ВолодимирВолинський, вул. Луцька, 80в.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ПП «ВОЛИНЬ ЕНЕРГО-АЛЬТЕРНАТИВА».
 15. Назва об’єкта оцінки: баня санпропускник котельня площею 136,2 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44700, м. ВолодимирВолинський, вул. Луцька, 80в.
Балансоутримувач: ВП «Геологорозвідувальна експедиція» ДП
«Львіввугілля».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору
оренди.
Телефон замовника конкурсу (033) 224-80-24 (відділ орендних
відносин).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: 44700, м. ВолодимирВолинський, вул. Луцька, 80в.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ПП «ВОЛИНЬ ЕНЕРГО-АЛЬТЕРНАТИВА».
 16. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення
гуртожитку площею 16,07 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44200, Волинська обл., смт Любешів, вул. Брестська, 5.
Балансоутримувач: Любешівський технічний коледж Луцького національного технічного університету.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (033) 224-80-24 (відділ орендних
відносин).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: 44200, Волинська обл.,
смт Любешів, вул. Брестська, 5.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Климчук Ігор Зіновійович.
17. Назва об’єкта оцінки: частина приміщень адміністративновиробничого будинку митниці, кафе, розташованого в адмінбудинку площею 10,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44350, Волинська обл., Любомльський р-н, с. Римачі, вул. Призалізнична, 13.
Балансоутримувач: Державна фіскальна служба України.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (033) 224-80-24 (відділ орендних
відносин).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: 44350, Волинська обл.,
Любомльський р-н, с. Римачі, вул. Призалізнична, 13.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ДП «СВЦ».
 18. Назва об’єкта оцінки: частина замощення стоянки ПАС46 площею 250,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44110, Волинська обл., Ратнівський р-н, с. Доманове, вул. Лесі Українки, 19а.
Балансоутримувач: УДП «Укрінтеравтосервіс».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору
оренди.
Телефон замовника конкурсу (033) 224-80-24 (відділ орендних
відносин).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: 44110, Волинська обл.,
Ратнівський р-н, с. Доманове, вул. Лесі Українки, 19а.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Венско Людмила Миколаївна.
 19. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення службововиробничої будівлі площею 18,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44332, Волинська обл., Любомльський р-н, с. Старовойтове, вул. Прикордонників, 41.
Балансоутримувач: Державна фіскальна служби України.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору
оренди.
Телефон замовника конкурсу (033) 224-80-24 (відділ орендних
відносин).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: 44332, Волинська обл.,
Любомльський р-н, с. Старовойтове, вул. Прикордонників, 41.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК».
 20. Назва об’єкта оцінки: асфальтне покриття площею
45,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43000, Волинська обл.,
м. Луцьк, вул. Нестора Бурчака, 3.
Балансоутримувач: Державна установа «Луцький слідчий ізолятор».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору
оренди.
Телефон замовника конкурсу (033) 224-80-24 (відділ орендних
відносин).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: 43000, Волинська обл.,
м. Луцьк, вул. Нестора Бурчака, 3.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ТОВ «ГГЕ УА ЗАХІД».
 21. Назва об’єкта оцінки: будинок для сушки одягу (Л-1)
площею 44,6 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43000, Волинська обл.,
м. Луцьк, вул. Нестора Бурчака, 3.
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Балансоутримувач: Державна установа «Луцький слідчий ізолятор».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору
оренди.
Телефон замовника конкурсу (033) 224-80-24 (відділ орендних
відносин).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: 43000, Волинська обл.,
м. Луцьк, вул. Нестора Бурчака, 3.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ТОВ «ГГЕ УА ЗАХІД».
Відповідно до листа Фонду від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до нього (лист Фонду від 14.02.2019 № 10-59-2927) рекомендована максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася
у ІI півріччі 2018 року та буде розглядатися конкурсною комісією під
час обрання переможця: для об’єктів № 1, № 7, № 8, № 11, № 13,
№ 16, № 17, № 19, № 20, № 21, – 2400,00 грн; для об’єктів № 2, № 3,
№ 4, № 5, № 6, № 9, № 10, № 12, № 14, № 15, № 18, – 3000,00 грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015
№ 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47) (далі –
Положення).
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Львівській, Закарпатській та Волинській областях (79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки відповідно до додатка 2 до
Положення є: для об’єктів № 1, № 3, № 4, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10,
№ 11, № 12, № 13, № 16, № 17, № 19 – приміщення, частини будівель
(адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо);
для об’єкта № 2 – споруди, зокрема, аналогічного функціонального
призначення; для об’єктів № 5, № 14, № 15, № 18, № 20, № 21 – виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна
за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових
прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІ Положення.
Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ,
та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна (згідно з інформацією про подібні до об’єкта оцінки
об’єкти, ознаки подібності якого наведено в додатку 2 до Положення),
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках
2 – 5 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному
конверті шляхом поштового відправлення або до відділу документального забезпечення та роботи з ДСК за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має
містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у
календарних днях) по кожному об’єкту оцінки окремо. На конверті
потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності».
Конкурс відбудеться в Регіональному відділенні Фонду по
Львівській, Закарпатській та Волинській областях о 12.00 через
14 днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3.
Документи приймаються Регіональним відділенням Фонду по
Львівській, Закарпатській та Волинській областях не пізніше ніж за
чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032) 255-41-71, (033) 224-80-24.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Львівській,
Закарпатській та Волинській областях про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів оренди державної власності

 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення
загальною площею 2,0 м2 у будівлі Галицького районного суду
м. Львова.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Чоловського, 2.
Балансоутримувач: Територіальне управління державної судової
адміністрації України в Львівській області.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору
оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних
відносин).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Чоловського, 2.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Мендель Степан Вікторович.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення
загальною площею 2,0 м2 на першому поверсі будівлі гуртожитку № 3 (В-4).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Стрий,
вул. Львівська, 169.
Балансоутримувач: Стрийський коледж Львівського національного аграрного університету.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору
оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних
відносин).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Стрий,
вул. Львівська, 169.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – Акціонерне товариство комерційного
банку «Приватбанк».
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення
загальною площею 2,0 м2 на першому поверсі будівлі (інвентарний № 10310010).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Чоловського, 2.
Балансоутримувач: Територіальне управління державної судової
адміністрації України у Львівській області.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору
оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних
відносин).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Чоловського, 2.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – Акціонерне товариство комерційного
банку «Приватбанк».
 4. Назва об’єкта оцінки: частина технічного приміщення загальною площею 2,0 м2 на першому поверсі корпусу їдальні.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Трускавець,
вул. Степана Бандери, 71.
Балансоутримувач: МРЦ МВС України «Перлина Прикарпаття».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних
відносин).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об'єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Трускавець, вул. Степана Бандери, 71.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Онишкевич Наталія Петрівна.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення
загальною площею 20,1 м2 на першому поверсі адміністративного корпусу.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Володимира
Великого, 54.
Балансоутримувач: Служба автомобільних доріг у Львівській області.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору
оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних
відносин).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Володимира Великого, 54.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ТОВ «Євробуд-Холдинг».
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною
площею 26,3 м2 на другому поверсі будівлі під літерою «Б-3» –
нового аеровокзалу.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Любінська, 168.
Балансоутримувач: ДП «МА «Львів» імені Данила Галицького».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору
оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних
відносин).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Любінська, 168.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ТОВ «МАУТЕХНІК».
7. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення
№ 203, № 204 загальною площею 34,4 м2 на третьому поверсі
дво-чотириповерхової будівлі.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Винниченка, 30.
Балансоутримувач: ДП НДІ «Система».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору
оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних
відносин).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Винниченка, 30.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ГО «Військово-патріотичне об’єднання
«Воля».
 8. Назва об’єкта оцінки: частина даху будівлі котельні площею 40,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Любінська, 168.
Балансоутримувач: ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних
відносин).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Любінська, 168.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ТОВ «лайфселл».
 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 3-10 загальною площею 78,8 м2 на першому поверсі двоповерхової
будівлі під літ. «А-2».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Радехівський
р-н, с. Павлів, просп. Юності, 6а.
Балансоутримувач (Зберігач): ТзОВ «Радехів-цукор».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних
відносин).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., Радехівський р-н, с. Павлів, просп. Юності, 6а.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ПАТ «Укрпошта».
 10. Назва об’єкта оцінки: частина даху загальною площею
40,0 м2 чотириповерхової будівлі.
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Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, пл. Петрушевича, 2.
Балансоутримувач: Львівський державний палац естетичного виховання учнівської молоді.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних
відносин).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, пл. Петрушевича, 2.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ПрАТ «ВФ Україна».
 11. Назва об’єкта оцінки: державне нерухоме майно загальною площею 130,0 м2, а саме: частина даху площею 120,0 м2 та
частина технічного поверху площею 10,0 м2 будівлі навчальноспортивного студентського комплексу «Політехнік».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. В. Стуса, 2.
Балансоутримувач: НУ «Львівська політехніка».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних
відносин).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. В. Стуса, 2.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ПрАТ «ВФ Україна».
 12. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення
(№ 7-14) загальною площею 114,9 м2 на першому поверсі триповерхової адміністративної будівлі літ. «А-3».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Данила Апостола, 11.
Балансоутримувач: Регіональний сервісний центр МВС України
у Львівській області.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних
відносин).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Данила
Апостола, 11.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Підсадочий Петро Михайлович.
Відповідно до листа Фонду від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до нього (лист Фонду від 14.02.2019 № 10-59-2927) рекомендована максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася
у ІI півріччі 2018 року та буде розглядатися конкурсною комісією під
час обрання переможця: для об’єктів № 1 – № 7 – 2400,00 грн; для
об’єктів № 8 – № 12 – 3000,00 грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015
№ 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47) (далі –
Положення).
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Львівській, Закарпатській та Волинській областях (79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки відповідно до додатка 2
до Положення є: для № 1, № 2, № 3, № 4 – під розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв, інших автоматів; для № 5, № 6,
№ 7, № 9, № 12 – приміщення, частини будівель (адміністративна,
торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість
для закладів громадського харчування тощо); для № 8, № 10, № 11 –
споруди, передавальні пристрої, конструктивні частини будівель,
призначені для їх розміщення.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна
за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових
прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІ Положення.
Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ,
та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна (згідно з інформацією про подібні до об’єкта оцінки
об’єкти, ознаки подібності якого наведено в додатку 2 до Положення),
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках
2 – 5 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному
конверті шляхом поштового відправлення або до відділу документального забезпечення та роботи з ДСК за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має
містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у
календарних днях) по кожному об’єкту оцінки окремо. На конверті
потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності».
Конкурс відбудеться в Регіональному відділенні Фонду по
Львівській, Закарпатській та Волинській областях о 12.00 через
14 днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3.
Документи приймаються Регіональним відділенням Фонду по
Львівській, Закарпатській та Волинській областях не пізніше ніж за
чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032) 255-41-71, 261-62-04.

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Миколаївській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності для проведення незалежної оцінки
об’єктів оренди

 1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
№
Назва об’єкта оцінки
з/п
1 Нежитлові приміщення учбових
корпусів

Площа, м2
636,5

Адреса об’єкта
оцінки

Балансоутримувач

Миколаївська
ДНЗ «Первомайський
обл., м. Первопрофесійний промисмайськ, вул. Кора- ловий ліцей»
бельна, 20/2
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Дата
оцінки
30.06.19

№
Назва об’єкта оцінки
з/п

Площа, м2

Адреса об’єкта
оцінки

2 Частина бетонного
замощення

32,0

м. Миколаїв,
Вітовське управління
вул. Бригадна, 57в водного господарства

30.06.19

3 Частина службовотехнічного приміщення другого поверху триповерхової
будівлі зв’язку

5,0

м. Миколаїв,
вул. Новозаводська, 1

Філія «Центр
будівельно-монтажних
робіт та експлуатації
будівель і споруд» ПАТ
«Укрзалізниця»

30.06.19

4 Частина службовотехнічного приміщення одноповерхової будівлі поста ЕЦ

3,0

Миколаївська
обл., Миколаївський р-н, с. Ясна
Зоря, вул. Привокзальна, 14

Філія «Центр
будівельно-монтажних
робіт та експлуатації
будівель і споруд» ПАТ
«Укрзалізниця»

30.06.19

5 Частина покрівлі
будівлі

36,0

м. Миколаїв,
вул. Будівельників, 15а

Філія «Миколаївський
державний обласний
навчально-курсовий
комбінат» УДП «Укрінтеравтосервіс»

30.06.19

м. Миколаїв,
вул. Громадянський узвіз, 1/1

ДП «Миколаївський
морський торговельний порт»

30.06.19

м. Миколаїв,
вул. Громадянський узвіз, 1/1

ДП «Миколаївський
морський торговельний порт»

30.06.19

м. Миколаїв,
ДП «Миколаївський
вул. Заводська,
морський торговель23/3;
ний порт»
м. Миколаїв,
вул. Заводська, 23

30.06.19

Балансоутримувач

Дата
оцінки

6 Нежитлові приміщення будівлі теслярського цеху

151,6

7 Нежитлові приміщення трьох поверхів та підвалу
адміністративнопобутової будівлі
РБД

663,4

8 Нежитлові приміщення будівлі
вагової;
нежитлові приміщення будівлі стрілочного поста № 9

21,2;

9 Залізнична вагова;
нежитлове приміщення будівлі
службово-побутових
приміщень залізничної ділянки

36,5;
24,7

м. Миколаїв,
вул. Заводська,
23/26;
м. Миколаїв,
вул. Заводська,
23/29

ДП «Миколаївський
морський торговельний порт»

30.06.19

10 Навіс для обслуговування локомотивів;
нежитлові приміщення будівлі майстерні;
нежитлові приміщення будівлі кузніскладу

170,6;

м. Миколаїв,
вул. Заводська,
23/19;
м. Миколаїв,
вул. Заводська,
23/19;
м. Миколаїв,
вул. Заводська,
23/19

Миколаївська філія ДП
«Адміністрація морських портів України»
(адміністрація Миколаївського морського
порту)

30.06.19

11 Будівля механічної
майстерні (літ. А-1,
літ. А’-2);
будівля майстерні
з ремонту перевантажувальної техніки
(літ. К-1)

1717,5; м. Миколаїв,
вул. Заводська,
23/19;
235,3 м. Миколаїв,
вул. Заводська,
23/19

ДП «Миколаївський
морський торговельний порт»

30.06.19

49,0

215,0
76,2

263,9

м. Миколаїв,
вул. Заводська,
23/19;
м. Миколаїв,
вул. Заводська,
23/19

Миколаївська філія ДП
«Адміністрація морських портів України»
(адміністрація Миколаївського морського
порту)

30.06.19

13 Нежитлові приміщення третього
поверху триповерхової адміністративної
будівлі

49,1

м. Миколаїв,
вул. Фалєєвська, 25

ДП «Південний
науково-дослідний
і проектноконструкторський
інститут по розвитку
флоту рибного господарства «Південдіпрорибфлот»

30.06.19

14 Гідротехнічні споруди рибогосподарських технологічних
водойм, а саме: гребля довжиною 221,5
м, дамба довжиною
190,0 м (ставу водопостачального); гребля довжиною 36,0 м
(ставу накопичувального); гребля довжиною 309,4 м, дамба
довжиною 1594,0 м
(ставу виросткового
№ 1); дамба довжиною 240,0 м, водопостачальний канал
довжиною 250,0 м
(ставків малькових);
гребля довжиною
270,0 м., дамба
довжиною 110,0 м
(ставків нерестових);
донний водоскид з
тр. 400 мм (2 шт.);
донний водоскид з
тр. 1000 мм (2 шт.);
відвідний канал довжиною 1714,0 м

–

Миколаївська
обл., Снігурівський р-н,
с. Знам’янка

ДП «Укрриба»

30.06.19

15 Гідротехнічні споруди рибогосподарських технологічних
водойм, а саме: гребля довжиною 120,0
м, водопропускна
труба довжиною 10,0
м (ставку «Поплавський водозбірник»,
верхній); гребля
довжиною 232,0 м,
донний водоспуск
(ставку № 6, нижній,
нагульний)

–

Назва об’єкта оцінки

Площа, м2

2

Нежитлове приміщення першого
поверху навчального корпусу

12,3

3

Частина нежитлового приміщення
першого поверху будівлі гуртожитку № 1

1,5

4

Частина приміщення холу першого
поверху навчального корпусу № 1;
частина приміщення підвалу навчального корпусу № 1;
частина приміщення другого поверху навчального корпусу № 2

2;
2;
2

Нежитлове приміщення

7,8

6

Адреса
об’єкта
оцінки
м. Миколаїв, просп.
Центральний, 3

Балансоутримувач

Дата
оцінки

Націо30.06.2019
нальний
університет
кораблебудування ім.
адмірала
Макарова
м. Микола- Націо30.06.2019
їв, просп. нальний
Героїв
університет
України,
кораблебу11
дування ім.
адмірала
Макарова
м. Мико- Миколаїв30.06.19
лаїв,
ський навул. Ніціональний
кольська, університет
24
ім. В. О.
Сухомлинського
м. Мико- Державна
30.06.19
лаїв, вул. фіскальПотьомкін- на служба
ська, 24/2 України

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до сектору організаційно-документального та комунікаційного забезпечення
Регіонального відділення Фонду по Миколаївській області конкурсну
документацію в запечатаному конверті, яка складається із:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях – не більше
5 днів), пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки з урахуванням
усіх податків, які сплачує претендент згідно з законом; підтвердних
документів; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з
оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток
3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 у редакції
наказу Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650) (далі – Положення).
Документи щодо досвіду (додаток 3 до Положення) повинні містити інформацію про виконання робіт з оцінки подібних до об’єкта
оцінки – нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення,
дахи, будівлі, комплекс будівель та споруд, гідротехнічні споруди.
На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого
буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та
найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності
за встановленою формою (додаток 4 до Положення); інформація про
претендента (додаток 5 до Положення).
Інформація про претендента містить: наявність сертифіката
суб’єкта оціночної діяльності; інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також яких він
залучає до надання послуг з оцінки та підписання звіту про оцінку
майна: кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів.
Відповідно до листа Фонду від 14.02.2019 № 10-59-2927 очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки на об’єкт нерухомого
майна, зокрема декількох об’єктів нерухомого майна, що є одним
об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи, будівлі), – 2,5 тис. грн; комплекс будівель та споруд
на балансі ВП «Южно-Українська АЕС» – 4,5 тис. грн, гідротехнічні
споруди – 10,0 тис. грн.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Миколаївській області.
Платник робіт з оцінки: орендар або потенційний орендар.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублікування цієї інформації за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова,
20, 6-й поверх, конференц-зал регіонального відділення.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті до
сектору організаційно-документального та комунікаційного забезпечення Регіонального відділення Фонду по Миколаївській області за
чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й поверх, кімн. 38.
Телефон робочої групи (0512) 47-04-11.

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

Миколаївська
обл., Снігурівський р-н, с. Киселівка

ДП «Укрриба»

30.06.19

 2. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості
для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди.

1

№
з/п

5

12 Будівля цеху з ремонту грейферів
(літ. Б-1); навіс (літ.
О-1); огорожа № 15,
ворота № 9

№
з/п

Продовження таблиці

Назва об’єкта оцінки

Площа, м2

Частина об’єктів бази Зуївського
204,6;
ДАЕМ, а саме:
42,0;
одноповерхова залізобетонна бу1273,5;
дівля складу;
497,3;
одноповерхова залізобетонна будів- 198,8;
ля майстерні;
135,7;
частина замощень зі спорудами, які 115 пог. м
складаються з частини бетонного
2351,9
замощення № І,
115 пог. м
щебеневого замощення № ІІІ,
бетонного замощення № ІV,
частини бетонних фундаментів № VІ
та частини підкранових рейок № 1

Адреса
об’єкта
оцінки
Миколаївська обл.,
м. Южноукраїнськ,
Проммайданчик, 27

Балансоутримувач

Дата
оцінки

ДП «НАЕК
«Енергоатом» обліковується у
ВП «ЮжноУкраїнська
АЕС»

30.06.19

 Назва об’єкта оцінки: єдиний майновий комплекс колишнього державного підприємства «Нефон».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Терешкової, 21.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки з метою продажу на аукціоні, у т. ч. аукціоні із зниженням стартової ціни, аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій.
Телефон замовника конкурсу (048) 731-40-43, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-28, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua.
Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються – 55.90 – діяльність інших засобів тимчасового розміщування;
ЄМК орендується ТОВ «Мрія-2» згідно з договором оренди. Кількість
земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості,
у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв) – 3. Місце розташування земельних ділянок,
цільове призначення: м. Одеса, вул. Костанді, 33 (площа – 0,9024
га; кадастровий номер 511013690034:0036, землі рекреаційного
призначення; цільове призначення Е.07.01; розташовані будівлі та
споруди дитячого оздоровчого табору «Казковий»; земельна ділянка
орендується ТОВ «Мрія -2»), вул. Терешкової, 21 (площа – 812 м2),
вул. Базарна, 92б (площа – 242 м2).
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) 31.01.2019.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика
Арнаутська, 15).
Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної
оцінки майна вище 60000 гривен комісією з конкурсного відбору не
розглядатимуться.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015
№ 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передба-
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відомості
приватизації

чено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за
напрямом 1 «Оцінка об’єктів в нематеріальної формі», спеціалізацією
1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості)».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації,
порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах I, II, III, та додатках до нього. Заява про участь
у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4
до Положення формами.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Велика
Арнаутська, 15 або безпосередньо до відділу документального забезпечення та контролю організаційної роботи (м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113) до 16.00 13.06.2019. На конверті
потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого
подано заяву на участь у конкурсі та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву. Телефон для довідок (048) 731-50-39.
Конкурс відбудеться 19.06.2019 об 11.00 у Регіональному відділенні Фонду по Одеській області за адресою: 65012,
м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 1110.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Одеській 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: нежитлове приміщення технічного
поверху загальною площею 8,0 м2 та ділянка даху навчального корпусу № 2 загальною площею 8,0 м2, інв. № 101013,
загальною площею 16 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Одеський національний економічний університет.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Гоголя, 18. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника
конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу:
odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з
обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
травень – червень, інформація про особу – платника робіт з оцінки:
Приватне акціонерне товариство «ВФ Україна» (ПрАТ «ВФ Україна»)
(код за ЄДРПОУ 14333937); тел. (095) 289-55-55.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення першого
поверху чотириповерхового учбового корпусу № 2 загальною
площею 17,36 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Національний університет «Одеська морська академія». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника
конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу:
odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з
обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
травень – червень, інформація про особу – платника робіт з оцінки:
Приватний вищий навчальний заклад «Інститут післядипломної освіти
«Одеський морський тренажерний центр» (код за ЄДРПОУ 25421352);
тел. 723-49-50 бухг.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля складу пестицидів та агрохімікатів загальною площею 263,2 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «АГРОСПЕЦСЕРВІС». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., Роздільнянський р-н, с/р Єгорівська, Комплекс будівель та споруд № 6.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника
конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу:
odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з
обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
травень – червень, інформація про особу – платника робіт з оцінки:
Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНЖКЛІМАТСЕРВІС» (код
за ЄДРПОУ 37281707); тел. 32-60-61.
 4. Назва об’єкта оцінки: вигороджена частина допоміжного
нежитлового приміщення цокольного поверху (5,0 м2) та частина даху (25,0 м2) загальною площею 30,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська національна ордена дружби народів наукова бібліотека ім. М. Горького. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Пастера, 13. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати
з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29,
електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість
об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): травень – червень, інформація
про особу – платника робіт з оцінки: Приватне акціонерне товариство «ВФ Україна» (ПрАТ «ВФ Україна») (код за ЄДРПОУ 14333937);
тел. (095) 289-55-55.
 5. Назва об’єкта оцінки: технічне приміщення третього поверху чотириповерхової будівлі, інв. № 10310061, загальною
площею 8,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення Головного територіального управління МНС України в Одеській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., Іванівський р-н,
с. Червонознаменка. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28,
телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса
замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): травень – червень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: ПрАТ «Київстар» (код за ЄДРПОУ 21673832); тел.
(067) 483-90-59.
 6. Назва об’єкта оцінки: ділянка на даху 8-поверхової будівлі
Одеського коледжу стандартизації, метрології та сертифікації загальною площею 8,0 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Вищий навчальний заклад «Одеська державна академія технічного регулювання та якості». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Одеса, вул. Кузнечна, 15. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати
з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29,
електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість
об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): травень – червень, інформація про
особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «лайфселл» (код за ЄДРПОУ
22859846); тел. 734-12-68.
 7. Назва об’єкта оцінки: частина коридору 2-го поверху
(12,0 м2) та частина горища (3,0 м2) у 2-поверховій будівлі
ДПТНЗ «Одеське професійно-технічне училище машинобудування» загальною площею 15,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний навчальний заклад «Одеське
професійно-технічне училище машинобудування». Місцезнаходження
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об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Богдана Хмельницького, 51. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048)
731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.
ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): травень – червень,
інформація про особу – платника робіт з оцінки: Приватне акціонерне товариство «ВФ Україна» (ПрАТ «ВФ Україна») (код за ЄДРПОУ
14333937); тел. (095) 289-55-55.
 8. Назва об’єкта оцінки: частина відкритої території, інв.
№ 063555, реєстровий № 01125666.1.АААИГА975, загальною площею 152,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Одеська філія Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (Адміністрація Одеського морського порту).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Приморська, 6.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди.
(Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника
конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу:
odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з
обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
травень – червень, інформація про особу – платника робіт з оцінки:
ТОВ «ДІ МАРЕ» (код за ЄДРПОУ 38188559); тел. 773-40-71.
 9. Назва об’єкта оцінки: приміщення на першому поверсі
3-поверхової будівлі учбово-адміністративного корпусу загальною площею 10,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Одеська державна академія холоду. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Гоголя, 16. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати
з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29,
електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість
об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): травень – червень, інформація про
особу – платника робіт з оцінки: СПД-ФО ГРИГОРЕНКО С. В. (код за
ЄДРПОУ 2082105432); тел. (050) 333-24-87.
 10. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення на першому
поверсі будівлі «Блок побутових та службових приміщень на 25
чоловік» загальною площею 123,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська філія Державного підприємства
«Адміністрація морських портів України» (Адміністрація Одеського морського порту). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. М. Гефта, 1а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28,
телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса
замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): травень – червень, інформація про особу – платника
робіт з оцінки: Підприємство з іноземними інвестиціями «АЛЬБІОН»
(код за ЄДРПОУ 21033570); тел.: 37-11-36, 37-12-08.
 11. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення технічного
поверху – 6,0 м2; відкрита площадка на даху будівлі – 9,0 м2,
загальною площею 15,0 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Одеський науково-дослідний інститут телевізійної
техніки. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Мечникова,
132. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника
конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу:
odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з
обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
травень – червень, інформація про особу – платника робіт з оцінки:
ТОВ «лайфселл» (код за ЄДРПОУ 22859846); тел. 734-12-68.
 12. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення першого поверху пункту електропостачання «Морехідний», інв.
№ 10310050, загальною площею 49,16 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська національна морська академія. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника
конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу:
odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з
обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
травень – червень, інформація про особу – платника робіт з оцінки:
Публічне акціонерне товариство «Енергопостачальна компанія Одесаобленерго» (код за ЄДРПОУ 131713); тел. 730-10-00.
13. Назва об’єкта оцінки: частина площі покрівлі 5-поверхового
учбового корпусу ДПТНЗ «Одеський центр професійно-технічної
освіти», інв. № 103003, загальною площею 13,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний навчальний
заклад «Одеський центр професійно-технічної освіти». Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Одеса, вул. Академіка Заболотного, 9.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника
конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу:
odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з
обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
травень – червень, інформація про особу – платника робіт з оцінки:
Приватне акціонерне товариство «ВФ Україна» (ПрАТ «ВФ Україна»)
(код за ЄДРПОУ 14333937); тел. (095) 289-55-55.
 14. Назва об’єкта оцінки: асфальтове покриття в пункті пропуску через державний кордон «Рені – Джурджулешти» (автомобільний) загальною площею 25,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська митниця ДФС. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Рені, вул. Дорога Дружби, 20. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника
конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу:
odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з
обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
травень – червень, інформація про особу – платника робіт з оцінки:
Товариство з обмеженою відповідальністю «САЙРУС-ГРУП» (код за
ЄДРПОУ 38307584); тел. (095) 379-16-72.
 15. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення протирадіаційного укриття, обліковий № 56012, літ. «Г», загальною
площею 105,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ЗАТ «Одеса – чай». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. Маразліївська, 1а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 73150-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна
адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів
необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): травень – червень, інформація про
особу – платника робіт з оцінки: Товариство з обмеженою відповідальністю «Центр естетичного виховання «Золоті сторінки» (код за
ЄДРПОУ 40201967); тел. (063) 709-88-85.

 16. Назва об’єкта оцінки: приміщення 7-го рівня пасажир-

ського комплексу Одеського морського вокзалу, інв. № 073000,
загальною площею 43,8 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Одеська філія Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (адміністрація Одеського морського
порту). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Приморська,
6. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника
конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу:
odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з
обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
травень – червень, інформація про особу – платника робіт з оцінки:
Всеукраїнське об’єднання профспілок «Федерація морських професійних спілок України» (код за ЄДРПОУ 34252275); тел. 786-05-53.
 17. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення другого
поверху адміністративно-побутової будівлі загальною площею
13,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Одеська обл., м. Чорноморськ, с. Бурлача Балка, вул. Північна, 4. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника
конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу:
odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з
обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
травень – червень, інформація про особу – платника робіт з оцінки:
суб’єкт підприємницької діяльності – фізична особа Болквадзе Джумбер Мамудович (код за ЄДРПОУ 2511610499); тел. 69-35-62.
 18. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення третього
поверху 5-поверхового учбового корпусу № 4 загальною площею 157,15 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Одеська державна академія холоду. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Теніста, 9/11. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048)
731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів
необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): травень – червень, інформація про особу –
платника робіт з оцінки: Приватна та науково-виробнича та комерційна фірма «Терміон» (код за ЄДРПОУ 22479842); тел. 63-83-24.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31 грудня 2015 року
№ 2075 (у редакції наказу Фонду від 16 січня 2018 року № 47).
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії
з конкурсного відбору, викладені в пункті 6 розділу ІІ Положення.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІ Положення.
Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної
оцінки майна щодо об’єктів оцінки вище 7280 гривен комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Велика
Арнаутська, 15 або безпосередньо до відділу документального забезпечення та контролю організаційної роботи (м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113) до 16.00 20.06.2019. На
конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки щодо
якого буде проводитися конкурсний відбір. Місцезнаходження комісії
та робочої групи: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська,15.
Конкурс відбудеться 26.06.2019 об 11.00 у Регіональному
відділенні Фонду по Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 503). Телефони для довідок: (048)
731-50-39, 731-50-28, 731-50-29.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Одеській 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: будівля комбінату побутового
обслуговування загальною площею 124,8 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Концерн «Військторгсервіс».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., Лиманський р-н,
смт Чорноморське, вул. Гвардійська, 40/52. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати
з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29,
електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість
об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): травень – червень, інформація про
особу – платника робіт з оцінки: ФОП Герасимчук Ірина Юріівна (код
за ЄДРПОУ 2921506388); тел.: (068) 868-06-33, (095) 409-45-27.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення
гаражного боксу загальною площею 55,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Одеський науково-дослідний
інститут землеустрою». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. Люстдорфська дорога, 94в. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048)
731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів
необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): травень – червень, інформація про
особу – платника робіт з оцінки: ДП «Центр Державного Земельного
Кадастру» (код за ЄДРПОУ 26455235); тел. 766-55-52.
 3. Назва об’єкта оцінки: відкриті складські майданчики; споруди пультопроводу; з/б огорожа режимного признач. (з/б та
металева); благоустрій територ. (внутрішньооб’єктні дороги та
площадки, підкранові колії, переливна кмера); адм-побутова
будівля (820 м; 132 пог. м) загальною площею 15752,4 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП МТП «Южний».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Южне, вул. Берегова, 13. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс
замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника
конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): травень – червень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «ТЕХАГРО» (код за ЄДРПОУ 37392684); тел. (050)
383-97-80, Ігор.
 4. Назва об’єкта оцінки: залізнична колія 3А довжиною
272,85 пог. м, загальною площею 272,85 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Ренійський МТП». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Рені, вул. Дунайська,
188. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника
конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу:
odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з
обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
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таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
травень – червень, інформація про особу – платника робіт з оцінки:
ТОВ «РЕНІЙСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» (код за ЄДРПОУ 955199); тел. (04840)
4-17-40; 4-22-10.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення
одноповерхової будівлі загальною площею 3,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський регіональний
структурний підрозділ ДП обслуговування повітряного руху України. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Аеропорт Центральний, 5. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс
замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника
конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): травень – червень, інформація про особу – платника робіт
з оцінки: ТОВ «ТЕХВЕСТСЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 24721187); тел.
(044) 227-60-73.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на 2-му поверсі 9-поверхової будівлі інституту загальною площею 33,4 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ГРПВІ «УКРПІВДЕНДІПРОВОДГОСП». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048)
731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів
необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): травень – червень, інформація про
особу – платника робіт з оцінки: ТОВ СУДОСЕРВИС УКРАЇНА (код за
ЄДРПОУ 31182148); тел. 34-30-20.
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на 1-му
поверсі адміністративно-аудиторного корпусу, блок «Б», загальною площею 47,25 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Одеський національний морський університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Мечникова, 34. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника
конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу:
odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з
обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
травень – червень, інформація про особу – платника робіт з оцінки:
ФОП Плотянський Дмитро Олегович (код за ЄДРПОУ 2841802058);
тел. (067) 517-29-00.
 8. Назва об’єкта оцінки: верхня складська площа загальною
площею 2400 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
ДП «Одеський МТП». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
Митна площа, 1/1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28,
телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса
замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): травень – червень, інформація про особу – платника
робіт з оцінки: ТОВ «САНМОБІЛ» (код за ЄДРПОУ 42324600); тел.
(093) 09-21-07.
 9. Назва об’єкта оцінки: частина складської площі на Хлібній гавані; частини відкритого складу на причалі № 43, частина
площі з покриттям в тилу прич. № 43; частина площі з покриттям в тилу прич. № 42, загальною площею 1007 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Одеський МТП». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Митна площа, 1/6; вул. М.
Гефта, 3/2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс
замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника
конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): травень – червень, інформація про особу – платника робіт
з оцінки: ТОВ «УКРЕЛЕВАТОРПРОМ» (код за ЄДРПОУ 31640002);
тел. 738-63-65.
 10. Назва об’єкта оцінки: склад м/грузів на причалі № 25;
частина покриття склад-майданчика в районі колишньої винбази, яка складається із складського майданчика та частини
бетон. Покриття загальною площею 12576,9 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП МТП «Чорноморськ». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чорноморськ, вул. Транспортна,
2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника
конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу:
odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з
обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
травень – червень, інформація про особу – платника робіт з оцінки:
ТЕК-ТРАНС ГРУП «Форвард» (код за ЄДРПОУ 39591876); тел. (097)
785-85-93.
 11. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею 15,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: ДП «МТП Чорноморськ». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Одеська обл., м. Чорноморськ, с. Б. Балка, вул. Північна, 4. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника
конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу:
odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з
обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
травень – червень, інформація про особу – платника робіт з оцінки:
ТОВ «ГРІНЛАЙН ЛОГІСТИК» (код за ЄДРПОУ 42566094); тел. (097)
181-81-87; (093) 309-77-63 Олена.
 12. Назва об’єкта оцінки: частина горища та даху навчального корпусу № 6 загальною площею 10,0 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: НУ «Одеська морська академія».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Пастера, 16. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу
(048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@
spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком –
1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): травень – червень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: ПрАТ «Київстар»
(код за ЄДРПОУ 21673832); тел. (067) 751-86-18 Сергій.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31 грудня 2015 року
№ 2075 ( у редакції наказу Фонду від 16 січня 2018 року № 47).
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії
з конкурсного відбору, викладені в пункті 6 розділу ІІ Положення.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІ Положення.
Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки майна щодо об’єкта оцінки № 10 вище 30000 гривень комісією з
конкурсного відбору не розглядатимуться.

№ 24 (1252)

Конкурсна пропозиція претендентів щодо послуг з незалежної
оцінки майна щодо об’єкта оцінки № 9 вище 10000 гривень комісією
з конкурсного відбору не розглядатимуться.
Конкурсна пропозиція претендентів щодо послуг з незалежної
оцінки майна щодо об’єкта оцінки № 3 вище 40000 гривень комісією
з конкурсного відбору не розглядатимуться.
Конкурсна пропозиція претендентів щодо послуг з незалежної
оцінки майна щодо об’єктів оцінки № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 вище
7280 гривень комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Велика
Арнаутська, 15 або безпосередньо до відділу документального забезпечення та контролю організаційної роботи (м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113) до 16.00 13.06.2019. На
конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки щодо
якого буде проводитися конкурсний відбір. Місцезнаходження комісії
та робочої групи: 65012 м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15.
Конкурс відбудеться 19.06.2019 об 11.00 у Регіональному
відділенні Фонду по Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 503). Телефони для довідок: (048)
731-50-39, (048) 731-50-28, (048) 731-50-29.

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

 1. Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – спортивний комплекс.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Центральна, 15а, с. Вікторія, Пирятинський р-н, Полтавська обл.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості для приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами.
Запланована дата оцінки: 30.04.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3
календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник та платник виконаних робіт: Регіональне відділення
Фонду по Полтавській та Сумській областях.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного
будівництва.

2. Назва об’єкта: нежитлове приміщення на відділенні
ПАС-3 Філії «Полтавський державний обласний навчальнокурсовий комбінат» УДП «Укрінтеравтосервіс» площею
200,5 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Половка, 92, м. Полтава.
Балансоутримувач: Філія «Полтавський державний обласний
навчально-курсовий комбінат» УДП «Укрінтерсервіс».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення
договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.05.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3
календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: Приватне підприємство «ТЕХОГЛЯД
2017».
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: виробнича,
виробничо-складська, або складська нерухомість.

3. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею
121,6 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Половка, 92, м. Полтава.
Балансоутримувач: ПАС-3 Філії «Полтавський державний обласний навчально-курсовий комбінат» УДП «Укрінтеравтосервіс».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення
договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.05.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3
календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ФОП Ліхоліп С. Ю.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна,
торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість
для закладів громадського харчування тощо.
 4. Назва об’єкта: нежитлове приміщення на 1-му поверсі
площею 15,1 м2 та площею 32,3 м2 на 2-му поверсі.
Місцезнаходження об'єкта: вул. Козака, 1, м. Полтава.
Балансоутримувач: ПФ ДП «НДІпроектреконструкція».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення
договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.05.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3
календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ФОП Дядик Ю. М.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: виробнича,
виробничо-складська, або складська нерухомість.
 5. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 26,7 м2.
Місцезнаходження об'єкта: вул. Миколаївська, 35, смт Котельва,
Полтавська обл.
Балансоутримувач: ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ
України».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення
договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.05.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3
календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: Релігійна громада (парафії) Святителя
Миколая Мирлікійського чудотворця УПЦ КП.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна,
торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість
для закладів громадського харчування тощо.
 6. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення у виробничому корпусі площею 251,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Лікаря О. Богаєвського, 10/30,
м. Кременчук, Полтавська обл.
Балансоутримувач: Державна установа «Кременчуцька виховна
колонія».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення
договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.05.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3
календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ФОП Нечай А. В.

Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: виробнича,
виробничо-складська, або складська нерухомість.
 7. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 17,8 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Пушкіна, 103, м. Полтава.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Полтавській
області.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення
договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.05.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності– 3
календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ФОП Торгашина О. К.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: виробнича,
виробничо-складська, або складська нерухомість.
 8. Назва об’єкта: частина приміщення на другому поверсі
площею 106,5 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Покровська, 81, м. Решетилівка,
Полтавська обл.
Балансоутримувач: Державний навчальний заклад «Решетилівський професійний аграрний коледж ім. І. Г. Боровенського».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення
договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.05.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3
календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: Полтавський обласний екологонатуралістичний центр учнівської молоді.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна,
торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість
для закладів громадського харчування тощо.
 9. Назва об’єкта: частини асфальтованого майданчика
площею 20,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Г. Сковороди, 1/3, м. Полтава.
Балансоутримувач: Полтавська державна аграрна академія.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення
договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.05.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3
календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ФОП Поварніцин І. В.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: споруди, зокрема, аналогічного функціонального призначення.
 10. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 3,7 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Івана Мазепи, 59, м. Полтава.
Балансоутримувач: Професійно-технічне училище № 31 м. Полтава.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення
договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.05.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3
календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ФОП Дядя М. Н.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: виробнича,
виробничо-складська, або складська нерухомість.
 11. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул. 1100-річчя Полтави, 7, м. Полтава.
Балансоутримувач: Прокуратура Полтавської області.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення
договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.05.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3
календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: АК КБ «ПРИВАТБАНК».
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: розміщення фінансової установи, банкомата.
 12. Назва об’єкта: частина будівлі службового приміщення
площею 10,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Монастирська, 9, смт Козельщина.
Балансоутримувач: УДК СУ у Козельщинському районі.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення
договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.05.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –3
календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: Адвокат Марченко Віталій Володимирович.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: офісне приміщення.
 13. Назва об’єкта: частина даху гуртожитку № 4 площею
4,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Олени Пчілки, 44, м. Полтава.
Балансоутримувач: Українська медична стоматологічна академія.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження
дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.05.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3
календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ПрАТ «ВФ Україна».
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: споруди, передавальні пристрої, конструктивні частини будівель, призначені для їх
розміщення.
 14. Назва об’єкта: нежитлове приміщення 5-го поверху та
частини даху будівлі гуртожитку площею 37,9 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул. вул. Центральна, 30, с. Лазірки,
Оржицький р-н, Полтавська обл.
Балансоутримувач: Професійно-технічне училище № 46.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження
дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.05.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3
календарних дні для доопрацювання звіту).
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Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ПрАТ «Київстар».
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: нерухомість комплексного використання (об’єкти, які поєднують два та більше видів
функціонального призначення).
 15. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення 1-го
поверху навчального корпусу № 1 площею 1,0 м2 за адресою:
вул. Леонова, 14, м. Кременчук, Полтавська обл. (об’єкт культурної
спадщини за видом «об’єкт архітектури») та вимощення біля
сходинок у приміщення гуртожитку площею 1,0 м2 за адресою:
вул. Першотравнева, 38, м. Кременчук, Полтавська обл.
Балансоутримувач: ДВНЗ «Кременчуцький коледж транспортної
інфраструктури».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження
дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.05.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3
календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ФОП Скалько Я. І.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв, інших автоматів.
 16. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею
49,62 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Грушевського, 2а, м. Полтава.
Балансоутримувач: Відокремлений структурний підрозділ Полтавського коледжу нафти і газу Полтавського національного технічного
університету імені Ю. Кондратюка.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження
дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.05.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3
календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ФОП Мохова О. О.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна,
торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість
для закладів громадського харчування тощо.
 17. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 2,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта: просп. Першотравневий, 14, м. Полтава.
Балансоутримувач: Національний юридичний університет імені
Я. Мудрого.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження
дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.05.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3
календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: АБ «Укргазбанк».
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв, інших автоматів.
 18. Назва об’єкта: частина приміщень котельні (№ 5, 6, 7,
8) на території навчально-виробничих майстерень загальною
площею 108,1 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Монастирська, 25, м. Полтава.
Балансоутримувач: Полтавський національний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження
дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.05.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3
календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ТОВ «Власна енергія».
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: виробнича,
виробничо-складська, або складська нерухомість.
 19. Назва об’єкта: частина кімнати 1-2 площею 18,4 м2, кімнати 1-3 площею 4,5 м2, кімнати 1-14 площею 34,4 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Незалежності, 34, смт Семенівка, Полтавська обл.
Балансоутримувач: УДКСУ у Семенівському районі.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження
дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.05.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3
календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ФОП Сиротинко О. О.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна,
торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість
для закладів громадського харчування тощо.
 20. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 64,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Ярмаркова, 9, м. Кременчук,
Полтавська обл.
Балансоутримувач: Кременчуцький національний університет ім.
Михайла Остроградського.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження
дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.05.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3
календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ФОП Занін В. В.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: виробнича,
виробничо-складська, або складська нерухомість.
 21. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення 1-го
поверху їдальні загальною площею 1,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Харківка, 64, м. Миргород, Полтавська обл.
Балансоутримувач: Спеціалізований Миргородський санаторій
«Слава».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження
дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.05.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3
календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ФОП Слепова В. М.
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Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна,
торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість
для закладів громадського харчування тощо.
 22. Назва об’єкта: частина даху 2-поверхової будівлі
навчально-виробничої майстерні площею 20,0 м2.
Місцезнаходження об'єкта: вул. Курчатова, 15, м. Полтава.
Балансоутримувач: ДПТНЗ «Полтавське вище професійне училище імені А. О. Чепіги».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження
дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.05.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3
календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ПрАТ «ВФ Україна».
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: споруди, передавальні пристрої, конструктивні частини будівель, призначені для їх
розміщення.
 23. Назва об’єкта: частина даху площею 14,72 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Героїв Бресту, 37, м. Кременчук.
Балансоутримувач: Кременчуцький національний Університет
ім. Михайла Остроградського.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження
дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.05.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3
календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ПрАТ «ВФ Україна».
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: споруди, передавальні пристрої, конструктивні частини будівель, призначені для їх
розміщення.
 24. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею
10,36 м2.
Місцезнаходження об’єкта: бульв. Пушкіна, 3, м. Кременчук.
Балансоутримувач: Кременчуцький національний Університет
ім. Михайла Остроградського.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження
дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.05.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3
календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ПрАТ «ВФ Україна».
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: споруди, передавальні пристрої, конструктивні частини будівель, призначені для їх
розміщення.
 25. Назва об’єкта: частина опори освітлення площею 63,1 м2
та технологічний майданчик площею 15,0 м2.
Місцезнаходження об'єкта: проспект Свободи, 56, м. Кременчук.
Балансоутримувач: Кременчуцький національний Університет
ім. Михайла Остроградського.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження
дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.05.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ПрАТ «ВФ Україна».
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: споруди, майданчики.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: споруди, передавальні пристрої, конструктивні частини будівель, призначені для їх
розміщення.
 26. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 14,7 м2.
Місцезнаходження об’єкта: пл. Слави, 4/2, м. Полтава.
Балансоутримувач: Полтавський будівельний технікум транспортного будівництва.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження
дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.05.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ФОП Маленко В. В.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: офіс.
Учасникам конкурсів потрібно подати до конкурсної комісії документи, які мають відповідати вимогам Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018
№ 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за
№ 198/31650 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки
майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких
напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників конкурсу, передбачених розділом ІІ Положення.
Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у І, ІІ, ІІІ, розділі Положення та додатках
до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна, інформація про претендента подаються за формами
встановленими в додатках 3 – 5 Положення.
У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково
зазначати загальну вартість робіт, у тому числі ПДВ. За результатами
аналізу звітності, проведеного Фондом від 14.02.2019 № 10-59-2927,
регіональне відділення інформує про середні значення ціни послуг
з оцінки майна: об’єкт нерухомого майна, зокрема декілька об’єктів
нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно
для встановлення передавальних пристроїв), – 2 500,00 грн.
Зазначена вище ціна послуг з оцінки майна буде розглядатися конкурсною комісією як максимальна під час обрання переможця. Конкурсні пропозиції, які перевищують зазначені, не будуть враховані.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу документального забезпечення, адміністративно-господарської та інформаційноаналітичної роботи Регіонального відділення Фонду по Полтавській
та Сумській областях за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна),
1/23, м. Полтава, 36014 (кімн. 415) до 21.06.2019 включно.
Конкурси відбудуться 27.06.2019 о 10.00 у Регіональному
відділенні Фонду по Полтавській та Сумській областях за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014,
4-й поверх, кімн. 404. Робоча група знаходиться за адресою:
вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й
поверх, кімн. 417. Телефон для довідок (05322) 2-89-58.

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

 1. Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – металевий модуль.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Ярківська, 2, м. Конотоп, Сумська обл.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості шляхом продажу на
аукціоні.
Запланована дата оцінки: 31.05.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник та платник виконаних робіт: Регіональне відділення
Фонду по Полтавській та Сумській областях.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного
будівництва.
 2. Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок № 1.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Новоселівка, 3, с. Березняки, Недригайлівський р-н, Сумська обл.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості шляхом продажу на
аукціоні.
Запланована дата оцінки: 31.05.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3
календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник та платник виконаних робіт: Регіональне відділення
Фонду по Полтавській та Сумській областях.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного
будівництва.
 3. Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок № 2.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Новоселівка, 5, с. Березняки, Недригайлівський р-н, Сумська обл.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості шляхом продажу на
аукціоні.
Запланована дата оцінки: 31.05.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник та платник виконаних робіт: Регіональне відділення
Фонду по Полтавській та Сумській областях.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного
будівництва.
 4. Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок № 3.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Новоселівка, 11, с. Березняки,
Недригайлівський р-н, Сумська обл.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості шляхом продажу на
аукціоні.
Запланована дата оцінки: 31.05.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник та платник виконаних робіт: Регіональне відділення
Фонду по Полтавській та Сумській областях.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного
будівництва.
 5. Назва об’єкта: адмінбудівля загальною площею 116,7 м2.
Місцезнаходження об’єкта: пров. Маклакова Миколи, 1, м. Путивль, Сумська обл.
Балансоутримувач: Північно-східний офіс Державної аудиторської служби України.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості шляхом продажу на
аукціоні.
Запланована дата оцінки: 31.05.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник та платник виконаних робіт: Регіональне відділення
Фонду по Полтавській та Сумській областях.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
 6. Назва об’єкта: гараж.
Місцезнаходження об’єкта: пл. Першотравнева, 28б, м. Буринь,
Сумська обл.
Балансоутримувач: Північно-східний офіс Державної аудиторської служби України.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості шляхом продажу на
аукціоні.
Запланована дата оцінки: 31.05.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник та платник виконаних робіт: Регіональне відділення
Фонду по Полтавській та Сумській областях.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
 7. Назва об’єкта: нежитлове приміщення, будинок школяра
(розмір частки 7/100).
Місцезнаходження об’єкта: вул. Вишнева, 2, смт Недригайлів,
Сумська обл.
Балансоутримувач: Північно-східний офіс Державної аудиторської служби України.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості шляхом продажу на
аукціоні.
Запланована дата оцінки: 31.05.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник та платник виконаних робіт: Регіональне відділення
Фонду по Полтавській та Сумській областях.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
 8. Назва об’єкта: літній будинок відпочинку.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Лісова, 38а, с. Жолдаки, Конотопський р-н, Сумська обл.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості шляхом продажу на
аукціоні.
Запланована дата оцінки: 31.05.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник та платник виконаних робіт: Регіональне відділення
Фонду по Полтавській та Сумській областях.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
 9. Назва об’єкта: будівля клубу бригади № 2.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Садова, 1а, с. Сосонка, Охтирський р-н, Сумська обл.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості шляхом продажу на
аукціоні.
Запланована дата оцінки: 31.05.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник та платник виконаних робіт: Регіональне відділення
Фонду по Полтавській та Сумській областях.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
 10. Назва об’єкта: нежитлові приміщення загальною площею 261,9 м2 в одноповерховій будівлі складу під літ. «Г-1».
Місцезнаходження об’єкта: м. Суми, вул. Кузнечна, 2.
Балансоутримувач: Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Сумської обласної державної адміністрації.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження
дії договору оренди.
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РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Рівненській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів

 1. Назва об’єкта оцінки: частина будівлі Цепцевицької ветдільниці площею 47,4 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., Сарненський
р-н, с. Цепцевичі, вул. Центральна, 182.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна.
Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77).
Платник робіт з оцінки: ФОП Соломка Володимир Андрійович.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація
відсутня.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського
товариства: інформація відсутня.
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ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Тернопільській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів
Назва об’єкта оцінки,
Залишко№
Дата Вид варПлатник робіт з
місцезнаходження та найменування
ва вартість
з/п
оцінки
тості
оцінки
балансоутримувача
об’єкта, грн
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договору оренди
1 Частина площадки з щебеневим
покриттям № 18 площею 260,0 м2
за адресою: вул. Текстильна, 30а,
м. Тернопіль, що перебуває на
балансі Регіонального офіса водних
ресурсів у Тернопільській області

Ринкова

9324,87

Приватне підприємство
«ПАТМОС»

Продовження таблиці
Назва об’єкта оцінки,
Залишко№
Дата Вид варПлатник робіт з
місцезнаходження та найменування
ва вартість
з/п
оцінки
тості
оцінки
балансоутримувача
об’єкта, грн
2 Частина приміщення поз. 1-15
площею 44,8 м2 на першому поверсі адмінприміщення за адресою:
вул. Галицька, 178, м. Бучач, Тернопільська обл., що перебуває на
балансі Регіонального офіса водних
ресурсів у Тернопільській області

Ринкова

11266,76

30.06.19

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів: інформація відсутня.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація
відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація
відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок)
(за наявності): інформація відсутня.
Наявність об'єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.05.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2 800 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення адмінбудівлі
площею 18,1 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., м. Радивилів,
вул. Почаївська, 25.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна.
Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77).
Платник робіт з оцінки: ФОП Павлишин Веніамін Сергійович.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація
відсутня.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського
товариства: інформація відсутня.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів: інформація відсутня.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація
відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація
відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок)
(за наявності): інформація відсутня.
Наявність об'єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.05.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2 800 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення другого поверху адмінбудівлі площею 11,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., м. Березне,
вул. Київська, 9.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна.
Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77).
Платник робіт з оцінки: адвокат Оніщук Марія Адамівна.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація
відсутня.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського
товариства: інформація відсутня.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів: інформація відсутня.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація
відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація
відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок)
(за наявності): інформація відсутня.
Наявність об'єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.05.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2 500 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення
про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду
16.01.2018 № 47, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення).
Вимоги до учасників конкурсу та перелік підтвердних документів, які
подаються на розгляд комісії, викладені у розділах ІІ, ІІІ Положення.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних
днів від дати підписання договору на проведення незалежної оцінки.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному
конверті, на якому слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо
якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я,
по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну
документацію.
Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028,
м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Конкурс відбудеться в Регіональному відділенні Фонду по
Рівненській області о 9.00 через 14 днів після публікування цієї
інформації за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Конкурсну документацію потрібно подати до структурного підрозділу з діловодства Регіонального відділення Фонду по Рівненській
області за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу включно до 16.00.
Телефон для довідок 26-79-91.

31.05.19

Запланована дата оцінки: 31.05.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ФОП Пащетник В. І.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
 11. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 12,2 м2.
Місцезнаходження об’єкта: м. Суми, вул. Роменська, 87/2.
Балансоутримувач: Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження
дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.05.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ФОП Цьома С. П.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
 12. Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів – частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 на першому поверсі
п’ятиповерхової будівлі гуртожитку № 1; частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 на першому поверсі п’ятиповерхової будівлі
гуртожитку № 1; частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2
на першому поверсі п’ятиповерхової будівлі гуртожитку № 3; частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 на першому поверсі
п’ятиповерхової будівлі гуртожитку № 4.
Місцезнаходження об’єкта: м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 160.
Балансоутримувач: Сумський національний аграрний університет.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення
договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.05.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ФОП Зленко С. В.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
 13. Назва об’єкта: нежитлове приміщення загальною площею 208,0 м2 (громадський будинок «Е-1» Лижної бази).
Місцезнаходження об'єкта: Сумська обл., Токарівська сільська
рада, урочище Гнилиця.
Балансоутримувач: Сумське обласне відділення Комітету фізичного виховання та спорту Міністерства освіти України.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення
договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.05.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: Комунальний заклад Сумської обласної
ради обласна дитячо-юнацька спортивна школа «Регіональний центр
зимових видів спорту».
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
Учасникам конкурсів потрібно подати до конкурсної комісії документи, які мають відповідати вимогам Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018
№ 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за
№ 198/31650 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки
майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких
напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників конкурсу, передбачених розділом ІІ Положення.
Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у І, ІІ, ІІІ розділах Положення та додатках
до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна, інформація про претендента подаються за формами,
встановленими в додатках 3 – 5 Положення.
У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково
зазначати загальну вартість робіт, у тому числі ПДВ. За результатами
аналізу звітності, проведеного Фондом від 14.02.2019 № 10-59-2927,
регіональне відділення інформує про середні значення ціни послуг
з оцінки майна: об’єкт нерухомого майна, зокрема декілька об’єктів
нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно
для встановлення передавальних пристроїв), – 2 500,00 грн.
Зазначена вище ціна послуг з оцінки майна буде розглядатися конкурсною комісією як максимальна під час обрання переможця. Конкурсні пропозиції, які перевищують зазначені, не будуть враховані.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу фінансовобухгалтерської роботи та управління матеріальними ресурсами
Регіонального відділення Фонду по Полтавській та Сумській областях за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава,
36014 (кімн. 415) до 24.06.2019 включно.
Конкурси відбудуться 01.07.2019 о 10.00 у Регіональному відділенні Фонду по Полтавській та Сумській областях за адресою:
вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й
поверх, кімн. 404. Робоча група знаходиться за адресою: вул.
Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 417. Телефон для довідок (05322) 2-89-58.

Товариство з
обмеженою відповідальністю
«Юнайтед Нітрожен Логістік»

Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Тернопільській області.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075
(у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення), та з урахуванням умов цієї інформації.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за
напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією
1.1 в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації,
порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь
у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5
до Положення формами.
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності
за встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмова згода
керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл
на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (за потреби); інформація про претендента
(додаток 5 до Положення).
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів,
що мають загальний стаж професійної діяльності не менше 3 років
(для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у
тому числі земельних ділянок та майнових прав на них), та наявність
особистого досвіду у виконанні робіт з оцінки кожного оцінювача,
який буде залучений до виконання робіт з оцінки подібного майна,
що підтверджується відповідними документами: копією договору
(копіями договорів) про надання послуг з оцінки разом з копією акта
приймання-передавання робіт з оцінки, копією висновку про вартість
об’єкта оцінки, оригіналом або копією рецензії, складеної рецензентом, що працює в органі приватизації, або оригіналом чи копією
рецензії, складеної експертною радою саморегулівної організації
оцінювачів, завірених печаткою претендента.
Очікувана найбільша ціна надання послуг, що буде розглядатися
конкурсною комісією під час обрання переможця з оцінки об’єкта
№ 1, – 2000,00 грн; об’єкта № 2 – 2100,00 грн. У своїх конкурсних
пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну
вартість робіт з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються
претендентом згідно із законодавством.
Строк виконання робіт з оцінки об’єктів № 1, 2 не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки № 1 є нерухоме майно –
площадки, майданчики з твердим покриттям; подібними до об’єкта
оцінки № 2 – нерухоме майно – окремі будівлі, приміщення, частини
будівель адміністративної, торговельно-адміністративної та торговельної нерухомості.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по
кожному об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів, що
містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з
відбору суб’єктів оціночної діяльності» та дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у Регіональному відділенні Фонду по
Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (2-й поверх, зал засідань) о 10.00 через 14 днів після дати опублікування цієї інформації. Телефон для довідок
(0352) 25-04-87.
Документи на участь в конкурсі подаються до Регіонального відділення Фонду по Тернопільській області за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 604 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: Регіональне відділення Фонду по Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11. Телефон для довідок (0352) 25-04-87.
Електронна адреса замовника конкурсу: ternopil@spfu.gov.ua.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, АРК
та м. СЕВАСТОПОЛЬ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду в Херсонській області,
АРК та м. Севастополі про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до
проведення оцінки державного майна

 Об’єкт: асфальтований майданчик площею 1335,0 м2, що
перебуває на балансі ДВНЗ « Херсонський державний аграрний університет», за адресою: м. Херсон, вул. Мала Садова, 17.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.05.2019.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду в Херсонській області, АРК та м. Севастополі.
Платник: Фізична особа – підприємець Троцький Євген Юрійович.
Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними до об’єкта оцінки: майданчики для розміщення автостоянок або
об’єктів складського призначення.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки: 2,2 тис. грн.
Для участі в конкурсі претенденти подають конкурсну документацію відповідно до наказу Фонду від 31.12.2015 № 2075 «Про
затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15.01.2015
за № 60/28190 (в редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47), у запечатаному конверті з описом підтвердних документів, а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмову
згоду керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформацію про претендента (додаток 5 до Положення); пропозиції щодо вартості надання
послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент
та строку виконання робіт (не більше 5 календарних днів), запечатаних в окремому конверті; документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки, складені за порядком згідно із заповненою
інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів (додаток 3 до
Положення), які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна
та підписання звіту про оцінку майна (загальний стаж професійної
діяльності з оцінки майна не менше ніж 3 роки, наявність кваліфіка-
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ційного свідоцтва за напрямом оцінки «Оцінка об’єктів в матеріальній формі», спеціалізація 1.1. «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових
прав на них»). Документи щодо практичного досвіду, які не будуть
складені за порядком, розглядатися не будуть.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з
описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта, на який подано
заяву про участь у конкурсі, та назву суб’єкта господарювання,
який подає заяву.
Конкурсна документація приймається за чотири робочих дні до
оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн. 222.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться в Регіональному відділенні Фонду в
Херсонській області, АРК та м. Севастополі за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн. 225 о 14.00 через 18 днів після опублікування цієї інформації, телефон для довідок (0552)
22-44-44.

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

 Назва об’єкта оцінки № 1: приміщення загальною площею
275,2 м2 (у т. ч. 1 – тамбур площею 3,7 м2; 2 – торговий зал площею 118,3 м2; 3 магазин площею 18,7 м2; 4 – тамбур площею
3,3 м2; 5 – приміщення площею 8,0 м2; 6 – приміщення площею
5,8 м2; 7 – приміщення площею 13,3 м2; 8 – приміщення площею 33,2 м2; 9 – приміщення площею 7,9 м2; 10 – приміщення
площею 27,4 м2; 11 – приміщення площею 10,7 м2; 12 – приміщення площею 2,9 м2; 13 – приміщення площею 9,4 м2; 14 –
приміщення площею 12,6 м2) у будівлі магазину.
Балансоутримувач – Вінницька філія Концерну «Військторгсервіс».
Місцезнаходження об’єкта: вул. Вокзальна, 93, м. Кам’янецьПодільський, Хмельницька обл.
Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору
оренди.
Телефон та електронна 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 – Регіональне відділення Фонду по Хмельницькій області.
Особа-платник робіт з оцінки – ФОП Герасимчук Ганна
Валер’янівна.
Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є
приміщення, частини будівель (торговельна нерухомість).
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2,2 тис. грн.
 Назва об’єкта оцінки № 2: приміщення загальною площею
73,5 м2 у будівлі магазину.
Балансоутримувач – Вінницька філія Концерну «Військторгсервіс».
Місцезнаходження об’єкта: вул. Вокзальна, 93, м. Кам’янецьПодільський, Хмельницька обл.
Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору
оренди.
Телефон та електронна 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 – Регіональне відділення Фонду по Хмельницькій області.
Особа-платник робіт з оцінки – ФОП Герасимчук Олександр
Дмитрович.
Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є
приміщення, частини будівель (торговельна нерухомість).
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2,2 тис. грн.
 Назва об’єкта оцінки № 3: частина приміщення коридору
площею 6,0 м2 на першому поверсі нежитлової будівлі.
Балансоутримувач – Старокостянтинівське управління Державної
казначейської служби України Хмельницької області.
Місцезнаходження об’єкта: пров. Подільський, 1, м. Старокостянтинів, Хмельницька обл.
Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди.
Телефон та електронна 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 – Регіональне відділення Фонду по Хмельницькій області.
Особа-платник робіт з оцінки – ФОП Горнік Валентина Степанівна.
Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є
частини будівель (адміністративна нерухомість, торговельна нерухомість).
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2,2 тис. грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075
(у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів СОД, якими передбачено провадження
практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів
у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1
«Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у т. ч.
земельних ділянок, та майнових прав на них».
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію, оформлену відповідно до п. 5 Розділу 2
Положення, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 4 до Положення), інформація про претендента
(додаток 5 до Положення);
2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та
підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення);
3) конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни надання послуг
з оцінки з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно з
законом, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а
також строку виконання робіт.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: каб. № 10,
вул. Соборна, 75, м. Хмельницький, 29013. Телефон для довідок
(0382) 72-09-45 (приймальня), 79-56-16.
Конкурсна документація подається до сектору управління персоналом, організаційно-документального, інформаційного забезпечення та роботи зі ЗМІ Регіонального відділення Фонду по Хмельницькій області (каб. № 1) за чотири робочих дні до оголошеної дати
проведення конкурсів (включно).
Конкурси відбудуться через 14 днів після опублікування інформації о 10.00 в Регіональному відділенні Фонду по Хмельницькій області за адресою: вул. Соборна, 75, м. Хмельницький, 29013.
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Продовження таблиці

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

 Найменування об’єкта оцінки: приміщення цокольного поверху нежитлової будівлі учбового корпусу (літ. А) загальною
площею 199,0 м2, що перебуває на балансі ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет».
Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого
оцінюється: 58001, м. Чернівці, вул. Богомольця, 2.
Мета проведення незалежної оцінки: передача в оренду.
Телефон замовника конкурсу (0372) 55-42-35. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 од.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів: 11737,55 грн станом на 30.04.2019.
Розмір земельної ділянки, усього: 0,2114 га.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): м. Чернівці,
вул. Богомольця, 2.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): для будівництва
та обслуговування будівель закладів освіти.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): право постійного
користування.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.04.2019.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075
(в редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47).
Замовником робіт для надання послуг з оцінки вищезазначеного
майна виступатиме Регіональне відділення Фонду по Чернівецькій
області.
Платником робіт для надання послуг з оцінки вищезазначеного
майна виступатиме юридична особа – мале приватне виробничокомерційне підприємство фірма «Слава».
До участі в конкурсі для проведення незалежної оцінки допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів
оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів
в матеріальній формі» та спеціалізаціями 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у т. ч. земельних ділянок та
майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі є наявність відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єкта оцінки, що мають
підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку ведення Державного реєстру
оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом
Фонду від 10.06.2013 № 796, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 13.08.2013 за № 637/23469.
Найбільша очікувана вартість надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 3,0 тис. грн, строк виконання робіт – не більше 5
календарних днів.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подавати конкурсну документацію, оформлену відповідно до п. 5 Розділу 2
Положення, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 4 до Положення), інформація про претендента (додаток 5 до Положення); 2) документи щодо практичного
досвіду виконання робіт з оцінки (відповідно до Розділу 1 Положення) разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна
та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення); 3)
конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і має містити пропозицію щодо ціни надання послуг з
оцінки з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із
законом,калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а
також строку виконання робіт.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є нерухоме майно (земельні поліпшення), а саме: приміщення, що за функціональним призначенням відносяться до торговельної нерухомості та нерухомості під
заклади громадського харчування.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці,
21а або безпосередньо до каб. № 5 Регіонального відділення Фонду
по Чернівецькій області за чотири робочих дні до оголошеної дати
проведення конкурсу. На конверті потрібно зробити відмітку «На
конкурс з відбору суб’єкта оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який
подає заяву.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів з дня публікації інформації про оголошення конкурсу о 10.00 у Регіональному відділенні Фонду по Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а. Телефон для довідок
(0372) 55-44-84.

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

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

Назва об’єкта
оцінки

1 Нерухоме майно,
а саме: нежитлові приміщення,
модульна автозаправна станція на
фундаменті, проїзди та проходи

Пло- Адреса об’єкта
ща, м2
оцінки

922,5 м. Київ, просп.
(у т.ч. Корольова, 1
28,0;
18,0;
876,5)

2 Частина нежитлового приміщення

2,0

3 Частина нежитлового приміщення

2,0

Балансоутримувач

Платник ро- Очікувана
біт з оцінки найбільша
об’єкта
ціна послуг
з оцінки/
грн

ДП «ВО «Київп- ТОВ «ПК
рилад»
Укрпромпостач»

30.06.19

м. Київ,
вул. Фізкультури, 1, корпус
№1

Національний ТОВ «Перуніверситет
ша Чарівна
фізичного вихо- Скриня»
вання і спорту
України

30.06.19

м. Київ,
вул. Фізкультури, 1, корпус
№3

Національний ТОВ «Перуніверситет
ша Чарівна
фізичного вихо- Скриня»
вання і спорту
України

30.06.19

10000

4000

4000

Орієнтовна
дата оцінки
№
з/п

Назва об’єкта
оцінки

Пло- Адреса об’єкта
ща, м2
оцінки

4 Частина нежитлового приміщення

2,0

м. Київ,
вул. Фізкультури, 1, корпус
№4

5 Частина нежитлового приміщення

2,0

м. Київ,
вул. Фізкультури, 1, корпус
№6

6 Частина нежитлового приміщення

2,0

м. Київ,
вул. Фізкультури, 1, корпус
№7

7 Частина нежитлового приміщення

2,0

м. Київ, вул. Ділова (Димитрова), 8-10,
корпус № 8

8 Частина нежитлового приміщення

2,0

м. Київ, вул. Ділова (Димитрова), 14, корпус
№5

9 Частина нежитлового приміщення

2,0

м. Київ,
вул. Тургенєвська, 8/14

10 Нежитлове приміщення
11 Нежитлове приміщення

235,8 м. Київ, вул. Пирогова, 9
124,1 м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11

12 Частина нежитло- 14,0 м. Київ, пл.
вого приміщення
Львівська, 8

Платник ро- Очікувана
біт з оцінки найбільша
об’єкта
ціна послуг
з оцінки/
грн
Національний ТОВ «Пер30.06.19
університет
ша Чарівна
4000
фізичного вихо- Скриня»
вання і спорту
України
Національний ТОВ «Пер30.06.19
університет
ша Чарівна
4000
фізичного вихо- Скриня»
вання і спорту
України
Національний ТОВ «Пер30.06.19
університет
ша Чарівна
4000
фізичного вихо- Скриня»
вання і спорту
України
Національний ТОВ «Пер30.06.19
університет
ша Чарівна
4000
фізичного вихо- Скриня»
вання і спорту
України
Національний ТОВ «Пер30.06.19
університет
ша Чарівна
4000
фізичного вихо- Скриня»
вання і спорту
України
НПУ ім. М. П. ТОВ
30.06.19
Драгоманова «ВАТМІР-1»
4000
Балансоутримувач

НПУ ім. М. П.
Драгоманова
Державна регуляторна служба
України
Державна фіскальна служба
України

ТОВ
«ВАТМІР-1»
ТОВ «Ланцет
ХХІ сторіччя»

31.05.19
6000
31.05.19
5500

ДП «Сервісновидавничий
центр»

31.05.19
4000

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

№ Назва об’єкта Плоз/п
оцінки
ща, м2

1 Нежитлове
приміщення

3,5

2 Частина нежитлового
приміщення

4,0

3 Частина нежитлового
приміщення

4,0

4 Нежитлові
приміщення

1061,9

5 Нежитлові
приміщення

171,7

6 Частина нежитлового
приміщення

2,0

7 Частина нежитлового
приміщення
8 Частина нежитлового
приміщення
9 Нежитлове
приміщення

10,0
2,0
400,8

Орієнтовна
дата оцінки
Платник ро- Очікувана
Адреса об’єкта
Балансоутримувач біт з оцінки найбільша
оцінки
об’єкта
ціна послуг
з оцінки/
грн
м. Київ,
НТУУ «КПІ ім. І.
ТОВ «МПС
31.05.19
вул. Металіс- Сікорського»
«Постірай3500
тів, 7, гуртожиКа!»
ток № 12
м. Київ,
НТУУ «КПІ ім. І.
ТОВ «МПС
31.05.19
вул. Академіка Сікорського»
«Постірай3500
Янгеля, 5, гурКа!»
тожиток № 1
м. Київ,
НТУУ «КПІ ім. І.
ТОВ «МПС
31.05.19
вул. Академіка Сікорського»
«Постірай3500
Янгеля, 18/1,
Ка!»
гуртожиток
№6
м. Київ,
Київський держав- Київський
30.06.19
вул. Жмачен- ний коледж туриз- університет
8000
ка, 26
му та готельного туризму,
господарства
економіки і
права
м. Київ,
ДП «НСК «Олімпій- Національний 30.04.19
вул. Еспланад- ський»
комітет спор5500
на, 42
ту інвалідів
України
м. Київ, вул. С. Відокремлений
ПАТ «Держав- 30.04.19
Петлюри, 27 підрозділ «Укрений ощадний
4000
нергосервіс» ДП
банк України»
«НЕК «УКРЕНЕРГО»
м. Київ,
ДВНЗ «КНЕУ ім. В. ФОП Шквира 31.05.19
вул. Дегтярів- Гетьмана»
Т. А.
4000
ська, 49г
м. Київ, просп. КНУ ім. Т. ШевАТ КБ «ПРИ31.05.19
Академіка
ченка
ВАТБАНК»
4000
Глушкова, 2а
м. Київ, просп. ДВНЗ «Київський ФОП Крав31.05.19
Повітрофлот- електромеханічний ченко А. П.
6000
ський, 37
коледж»

Конкурси відбудуться 26 червня 2019 року о 15.00 в Регіональному відділенні Фонду по м. Києву за адресою: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г.
Документи приймаються до 12.30 20 червня 2019 року за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108.
Строк виконання робіт – до 5 календарних днів.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсна документація претендента подається в запечатаному
конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті,
на кожний об’єкт оцінки окремо. Претенденти, які подали документи
на конкурсний відбір СОД в одному конверті на всі об’єкти, до участі
в конкурсному відборі допущені не будуть.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, який відбудеться 26 червня 2019 року»,
а також зазначити назву об’єкта оцінки та найменування суб’єкта
оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення).
До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на
підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими
передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною спеціалізацією в
межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсу) передбачені пунктом 12 розділу ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання
містяться у Положенні, зокрема у пунктах 5, 6 розділу ІІ та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по м. Києву.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлові приміщення,
частини приміщень є: нерухоме майно, ознаки подібності якого наведені у пункті 4 додатка 2 до Положення.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – проїзди та проходи є:
майданчик.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, телефон для довідок 281-00-32.
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відомості
приватизації

підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
ІНФОРМАЦІЯ Регіонального відділення Фонду по Київській
області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди, від 25.04.2019
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової або
спеціальної вартості з метою укладення договору оренди, продовження договору оренди та внесення змін в договір оренди з урахуванням зменшеної площі орендованого майна.
Строк
робіт
(день)
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договору оренди
1 Приміщення № 48 площею 30,4 м2 на 2-му
ТОВ
2 240
4
поверсі будівлі пасажирського термінала «F»
«Консалтінгз швидкомонтуючих легких конструкцій (інв.
центр»
№ 47570) за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт, що перебуває на балансі ДП «МА
«Бориспіль» (код за ЄДРПОУ 20572069)
2 Приміщення № 146 площею 14,0 м2 на 1-му
ФОП Кравцо2 240
4
поверсі будівлі пасажирського термінала «F»
ва Л. І.
з швидкомонтуючих легких конструкцій (інв.
№ 47570) за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт, що перебуває на балансі ДП «МА
«Бориспіль» (код за ЄДРПОУ 20572069)
3 Приміщення № 68 площею 13,6 м2 на 1-му
ФОП Чеба2 700
2
поверсі будівлі пасажирського термінала «F»
ков Олексій
з швидкомонтуючих легких конструкцій (інв.
Іванович
№ 47570) за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт, що перебуває на балансі ДП «МА
«Бориспіль» (код за ЄДРПОУ 20572069)
4 Приміщення № 183 площею 6,9 м2 на 1-му
ПП «Бізнес2 240
4
поверсі будівлі пасажирського термінала «F»
консалтинг»
з швидкомонтуючих легких конструкцій (інв.
№ 47570) за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт, що перебуває на балансі ДП «МА
«Бориспіль» (код за ЄДРПОУ 20572069)
5 Приміщення № 47 площею 30,9 м2 на 2-му
ПП «ГАРАНТ2 700
2
поверсі будівлі пасажирського термінала «F»
ЕКСПЕРТ»
з швидкомонтуючих легких конструкцій (інв.
№ 47570) за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт, що перебуває на балансі ДП «МА
«Бориспіль» (код за ЄДРПОУ 20572069)
6 Частина приміщень № 2 площею 2,0 м2 на
ДП «Євро2 600
5
1-му поверсі пасажирського термінала «D» (інв. пейський
№ 47578) та частина приміщень № 2 площею
центр кон2,0 м2 на 1-му поверсі пасажирського термінала салтингу та
оцінки»
«D» (інв. № 47578) за адресою: Київська обл.,
м. Бориспіль, Аеропорт, що перебувають на
балансі ДП «МА «Бориспіль» (код за ЄДРПОУ
20572069)
7 Частина конференц-корпусу А7/1 загальною
ФОП Легар
2 500
3
площею 59,4 м2 за адресою: Київська обл.,
Ольга Васим. Ірпінь, вул. Університетська, 31, що перебуває лівна
на балансі Університету державної фіскальної
служби України
8 Приміщення № 59 площею 15,5 м2 на 2-му
ТОВ «Укра2 750
4
поверсі будівлі пасажирського термінала «F»
їнські інноз швидкомонтуючих легких конструкцій (інв.
ваційні кон№ 47570); приміщення № 184 площею 4,1 м2 на сультанти»
1-му поверсі будівлі пасажирського термінала
«F» з швидкомонтуючих легких конструкцій (інв.
№ 47570) за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт, що перебувають на балансі ДП
«МА «Бориспіль»
Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
9 Нежитлове приміщення корпусу № 1 загальною ТОВ «ЕКС1 880
7
площею 135,5 м2 за адресою: Київська обл.,
ПЕРТ – ІНм. Переяслав-Хмельницький, просп. Червоноар- ЖИНІРІНГ
мійців, 2, що перебуває на балансі ДП «Виробни- СЕРВІС»
че об’єднання «Київприлад»
10 Майданчик № 10 загальною площею 396,0 м2
ТОВ «ЕКС1 880
5
за адресою: Київська обл., м. ПереяславПЕРТ – ІНХмельницький, просп. Червоноармійців, 2, що
ЖИНІРІНГ
перебуває на балансі ДП «Виробниче об’єднання СЕРВІС»
«Київприлад»
Визначення вартості об’єкта з метою внесення змін в договір оренди з
урахуванням зменшеної площі орендованого майна
11 Дворівневе приміщення (теплиця) загальною
ТОВ «ІВ
4 500
5
площею 286,3 м2 за адресою: м. Київ, Столичне Груп»
шосе, 28-й км на території оздоровчого комплексу «Сокіл», що перебуває на балансі Державного
підприємства «Антонов»
№
з/п

Назва об’єктів

Переможець – СОД

Вартість

ІНФОРМАЦІЯ Регіонального відділення Фонду
по Чернівецькій області про підсумки конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання
послуг з оцінки майна від 08.05.2019
Конкурсною комісією Регіонального відділення Фонду по Чернівецькій області переможцями конкурсів визнано:
ФОП – Читайло Валентину Василівну на частину приміщення площею 1,0 м2 лінійно-апаратного залу (ЛАЗ) № 22 на першому поверсі
будівлі командно-диспетчерського пункту (КДП) (літ. А) Чернівецької
служби обслуговування повітряного руху Львівського регіонального
структурного підрозділу Державного підприємства обслуговування
повітряного руху України за адресою: м. Чернівці, вул. Чкалова, 30,
що перебуває на балансі Львівського регіонального структурного
підрозділу Державного підприємства обслуговування повітряного
руху України.
Мета проведення оцінки: передача в оренду.
Вартість та строк виконання робіт: 3000,0 (три тисячі) гривень та
5 (п’ять) календарних днів;
ТОВ «Оцінка – Інформ» на приміщення будівлі учбового корпусу
(літ. А) загальною площею 187,0 м2 (у т. ч. приміщення першого поверху площею 110,5 м2 та приміщення мансарди площею 76,5 м2)
за адресою: м. Чернівці, вул. Аксенина, 7, що перебуває на балансі
ДВНЗ «Чернівецький політехнічний коледж»
Мета проведення оцінки: передача в оренду.
Вартість та строк виконання робіт: 3000,0 (три тисячі) гривень та
5 (п’ять) календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ Регіонального відділення Фонду по Вінницькій
області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів державної власності, що відбувся 22.05.2019
За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Подільський центр судових
експертиз» щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових
вбудованих приміщень (част. № 1 (3,0 м2), част. № 2 (20,0 м2) загальною площею 23,0 м2 у прим. № 2 на 1-му поверсі 2-поверхової
будівлі (літ. № 1), що перебувають на балансі Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт», за
адресою: 23134, Вінницька обл., Жмеринський р-н, с. Мартинівка,
вул. М. Яжука, 20 (колишня Леніна, 1), з метою продовження строку
дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних
дні. Вартість надання послуг з оцінки – 2150 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «ЦЕБ «Капітал-Інвест» щодо
визначення вартості об’єкта оренди – нежитлового вбудованого приміщення площею 19,0 м2 окремо розташованого одноповерхового
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будинку побуту, що не увійшло під час приватизації до статутного капіталу ВАТ «Махаринецький цукровий завод», за адресою: Вінницька
обл., Козятинський р-н, с. Махаринці, вул. Центральна (колишня Леніна), б/н, з метою продовження строку дії договору оренди. Строк
надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2100 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця ФОП
Нікіфоренко Галину Арсентіївну щодо визначення вартості об’єкта
оренди – нежитлових вбудованих приміщень № 104– № 105 загальною площею 29,9 м2 на 1-му поверсі 3-поверхового навчального
корпусу (літ. А), що перебуває на балансі Барського коледжу транспорту та будівництва Національного транспортного університету,
за адресою: 23000, Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Героїв Майдану, 7/32, з метою продовження строку дії договору оренди.
Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання
послуг з оцінки – 2285 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця Прокопенко Світлану Михайлівну щодо визначення вартості об’єкта
оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення № 2 площею
4,0 м2 на 1-му поверсі адміністративної будівлі (літ. А), що перебуває
на балансі Вінницького окружного адміністративного суду, за адресою: 21000, м. Вінниця, вул. Брацлавська (колишня Островського),
14, з метою продовження строку дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 3 календарних дні. Вартість надання послуг з
оцінки – 1980 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця Попову Аліну Аркадіївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень одноповерхової адміністративної
будівлі, у т. ч. на 1-му поверсі – 224,12 м2 та у підвалі – 102,4 м2;
одноповерхова будівля гаража – 140,41 м2; одноповерхова будівля
віварію – 83,08 м2; одноповерхова будівля сараю – 60,5 м2, що перебувають на балансі Хмільницької міжрайонної державної лабораторії
Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів
та захисту споживачів, за адресою: 22300, Вінницька обл., Літинський
р-н, смт Літин, вул. Сосонське шосе, 18, з метою продовження строку
дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних
дні. Вартість надання послуг з оцінки – 4200 грн.
ІНФОРМАЦІЯ Регіонального 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 16.05.2019.
1. Назва об’єкта оцінки: державний пакет акцій приватного акціонерного товариства «Іста-Центр» (код за ЄДРПОУ 23073489) у кількості 552 478 (п’ятсот п’ятдесят дві тисячі чотириста сімдесят вісім)
шт. загальною номінальною вартістю 27 623 900,00 (двадцять сім
мільйонів шістсот двадцять три тисячі дев’ятсот) грн, що становить
21,5524 % статутного капіталу товариства.
Види економічної діяльності (коди КВЕД): 27.20 – виробництво
батарей і акумуляторів (основний); 72.19 – дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського
товариства: 128 171,0 тис. грн.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
приватизації шляхом викупу.
Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Дата оцінки: 30.04.2019.
Конкурс не відбувся відповідно до п. 8 розділу ІІІ Положення.
2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею 352,0 м2 (у т. ч. 39,7 м2 – площа загального користування).
Балансоутримувач: Дніпровський національний університет ім.
О. Гончара.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Наукова, 5.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ПП «Ліра ЛТД».
Переможець – ТОВ «Експерт-Сервіс».
Вартість послуг – 1900,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення гаражного боксу площею 42,1 м2.
Балансоутримувач: Управління поліції охорони в Дніпропетровській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Першотравенськ, вул. Кобзаря (Карла Маркса), 15.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати.
Дата оцінки – 02.04.2019.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ФОП Портретний О. Ф.
Переможець – ФОП Філічкіна І. М.
Вартість послуг – 2100,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею 17,69 м2.
Балансоутримувач: Дніпропетровський регіональний інститут державного управління «Національна академія державного управління
при Президентові України».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Гоголя, 29.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ТОВ «Міжнародна мовна школа «Глобус».
Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О.
Вартість послуг – 2000,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею 268,1 м2 (у т. ч. 24,4 м2 – площа загального користування).
Балансоутримувач: Дніпровський індустріальний коледж.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, просп. С. Нігояна, 55.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ТОВ підприємство «ДРІАНТ».
Переможець – ФОП Данильченко В. В.
Вартість послуг – 1900,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення площею 4,0 м2.
Балансоутримувач: Дніпропетровський державний університет
внутрішніх справ.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, просп. Гагаріна, 26.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ПАТ АБ «Укргазбанк».
Переможець – ТОВ «Южтрансінвест».
Вартість послуг – 2100,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
7. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення № 7
(у складі приміщень № 2, № 4) першого поверху будівлі літ. А, інв.

№ 2000177, реєстровий номер 38025346.1.ААББЕЖ894, загальною
площею 29,7 м2, що не увійшло до статутного капіталу ВАТ Завод
«Гамма» в процесі приватизації.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 62.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: ТОВ «МАССА ГРУПП».
Дата оцінки – 31.01.2019.
Переможець – ТОВ «Всеукраїнська експертна група».
Вартість послуг – 2150,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
8. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 2 (у складі приміщень № 12, 13, 14) загальною площею 85,3 м2 на першому поверсі
будівлі учбового корпусу № 2 (літ. А-4).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Глісерна,
24а.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди.
Балансоутримувач: Державний навчальний заклад «Запорізький
центр професійно-технічної освіти водного транспорту».
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: ФОП Соловей З. М.
Дата оцінки – 28.02.2019.
Переможець – ТОВ «Атлант плюс 2018».
Вартість послуг – 2150,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
9. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 18, № 19 загальною площею 40,3 м2, вбудовані в нежитлову будівлю (літ. А, інвентарний номер 01010004, реєстровий номер 05536478.1.ПМККР011).
Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Історична,
буд. 51.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди.
Балансоутримувач: Державний навчальний заклад «Запорізький
будівельний центр професійно-технічної освіти».
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: ФОП Балюкова О. М.
Дата оцінки – 28.02.2019.
Переможець – ФОП Жиров А.К.
Вартість послуг – 2150,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
10. Назва об’єкта оцінки: вбудована в сьомий поверх будівлі
гуртожитку № 4 (літера А-9) частина нежитлового приміщення сушильні № 2 (приміщення XCІ) загальною площею 4,0 м2 за адресою:
м. Запоріжжя, вул. Залізнична, буд. 24; вбудована в перший поверх
будівлі гуртожитку № 3 (літ. А-9) частина нежитлового приміщення
роздягальні № 44 загальною площею 4,0 м2 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Залізнична, буд. 22.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди.
Балансоутримувач: Запорізький національний університет.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: ФОП Ленда С. М.
Дата оцінки – 28.02.2019.
Переможець – ТОВ «Національна експертно-правова група».
Вартість послуг – 2150,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
11. Назва об’єкта оцінки: вбудовані в перший поверх будівлі пошти, реєстровий номер 21560045.800.АААЖЖБ265, нежитлові приміщення (літ. А; приміщення № 3, № 9, № 10, № 11 площею 82,5 м2,
частини приміщень коридорів № 1, № 2, № 14 площею 7,5 м2) загальною площею 90,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Вільнянськ,
вул. Соборна, (колишня назва Леніна), 41а.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди.
Балансоутримувач: Запорізька дирекція Українського державного
підприємства поштового зв’язку «Укрпошта».
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: ФОП Ткаченко О. В. Дата оцінки – 31.01.2019.
Переможець – ПП «Консалтингова фірма «Експоком».
Вартість послуг – 2380,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 5.
12. Назва об’єкта оцінки: частина бетонного замощення інв. № 58
площею 15,0 м2 та 1/3 металевої труби будівлі котельні, інв. № 57.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Кам’янкаДніпровська, вул. Набережна, 226а.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди.
Балансоутримувач: Кам’янське міжрайонне управління водного
господарства, ідентифікаційний код ЄДРПОУ 36238357.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: ПрАТ «ВФ Україна».
Дата оцінки – 31.03.2019.
Переможець – ТОВ «Южтрансінвест».
Вартість послуг – 2350,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
13. Назва об’єкта оцінки: вбудовані в другий поверх будівлі центру
електрозв’язку та пошти, літ. А-3, реєстровий номер 21560045.800.
АААЖЖБ261, нежитлове приміщення № 128 та частина приміщення
загального користування № 99 (площею 3,9 м2) загальною площею
15,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Вільнянськ,
вул. Бочарова,16.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну договору оренди.
Балансоутримувач: Запорізька дирекція Українського державного
підприємства поштового зв’язку «Укрпошта».
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: ФОП Трегуб К. В.
Дата оцінки – 31.01.2019.
Переможець – ФОП Перевай В. С.
Вартість послуг – 2150,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
14. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 45, 46 загальною площею 23,4 м2 другого поверху учбово-виробничого корпусу
(літ. Б-3), реєстровий номер 01038393.1.АААБГБ930.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь,
просп. 50-річчя Перемоги, 21.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продо-
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вження договору оренди, укладеного Мелітопольською технічною
школою Державного агентства водних ресурсів України з Державним
підприємством «Запорізький експертно-технічний центр держпраці»
за погодженням регіональним відділенням розміру орендної плати
Балансоутримувач: Мелітопольська технічна школа Державного
агентства водних ресурсів України.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: Державне підприємство «Запорізький експертнотехнічний центр держпраці».
Дата оцінки – 28.02.2019.
Переможець – ТОВ «Южтрансінвест».
Вартість послуг – 2150,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
15. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 322,72 м2 першого та другого поверхів будівлі їдальні (літ. А-2),
а саме: на першому поверсі будівлі: частини приміщень № 1 площею
1,25 м2, № 2 площею 12,3 м2, № 20 площею 14,5 м2 та частини сходової клітки № 21 площею 4,4 м2; на другому поверсі будівлі: нежитлові
приміщення з № 66 до № 70 включно площею 232,3 м2, з № 72 до 74
включно площею 7,9 м2, № 78 площею 10,9 м2, № 79 площею 12,1 м2,
частини коридору № 81 площею13,97 м2 та частини сходової клітки
№ 65 площею 13,1 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь,
вул. Чернишевського 54.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди.
Балансоутримувач: Мелітопольський державний педагогічний
університет ім. Б. Хмельницького.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: ФОП Єгорова Алла Михайлівна.
Дата оцінки – 31.03.2019.
Конкурс не відбувся відповідно до п. 8 розділу ІІІ Положення.
16. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення з № 21 до № 24
включно загальною площею 68,4 м2 першого поверху будівлі (літ. А-3).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь,
вул. Олександра Невського, 27.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди.
Балансоутримувач: Державний навчальний заклад «Мелітопольське вище професійне училище».
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: ФОП Єременко Георгій Миколайович.
Дата оцінки – 31.03.2019.
Конкурс не відбувся відповідно до п. 8 розділу ІІІ Положення.
17. Назва об’єкта оцінки: державне нерухоме майно загальною
площею 20,5 м2, а саме: частина покрівлі площею 18,0 м2 та частина
технічного поверху площею 2,5 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Соборний, 168.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди.
Балансоутримувач: Головне управління державної казначейської
служби України у Запорізької області.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: Управління поліції охорони в Запорізькій області.
Дата оцінки – 31.12.2018.
Переможець – ТОВ «Атлант плюс 2018».
Вартість послуг – 2350,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
18. Назва об’єкта оцінки: частина даху будівлі гуртожитку, реєстровий номер 04645768.7ЕЯТДГУ270, загальною площею 47,8 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Запорізькій
р-н, с. Широке, вул. Центральна (стара назва Радянська), 1.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди.
Балансоутримувач: Запорізький центр льотної підготовки імені
маршала авіації О. І. Покришкіна.

Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: ТОВ «лайфселл». Дата оцінки – 31.01.2019.
Конкурс не відбувся відповідно до п. 8 розділу ІІІ Положення.
19. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 9 та частини
приміщень спільного користування № 1, 2, 8 площею 4,1 м2 будівлі
студентського побутового павільйону (літ. А -1), реєстровий номер
00493698.3.БЕШСНП6258, загальною площею 26,4 м2.
Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь,
просп. Б. Хмельницького, буд. 20/1.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди.
Балансоутримувач: Таврійський державний агротехнологічний
університет.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: ФОП Клименко Віра Іванівна.
Дата оцінки – 30.04.2019.
Переможець – ТОВ «Всеукраїнська експертна група».
Вартість послуг – 2150,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
20. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення 1 підвального поверху будівлі (літ. А-5) у складі: приміщень № 1, 2, 3, 4, 8,
9, 10 загальною площею 95,9 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Зої
Космодем’янської, буд.10.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди.
Балансоутримувач: Державний навчальний заклад «Запорізький
професійний ліцей автотранспорту».
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: ФОП Шевчук Микола Степанович.
Дата оцінки – 31.03.2019.
Переможець – ФОП Жиров А. К.
Вартість послуг – 2150,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
21. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
15,8 м2.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Кіровоградській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Новоукраїнка, вул. Соборна, 68.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою розрахунку розміру орендної плати.
Дата оцінки – 30.04.2019.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: фізична особа – підприємець Грейніс В. О.
Переможець – ТОВ «Кіровоградський аукціонний центр».
Вартість послуг – 1950,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
22. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2.
Балансоутримувач: Центральноукраїнський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Полтавська, 37.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою розрахунку розміру орендної плати.
Дата оцінки – 30.04.2019.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: фізична особа – підприємець Тарадай Олександр Володимирович.
Переможець – ФОП Таран О. А.
Вартість послуг – 1920,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 5.
23. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2.
Балансоутримувач: Центральноукраїнський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Полтавська, 35.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою розрахунку розміру орендної плати.
Дата оцінки – 30.04.2019.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: фізична особа – підприємець Тарадай Олександр Володимирович.
Переможець – ТОВ «Кіровоградський аукціонний центр».
Вартість послуг – 1400,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 2.
24. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 3,0 м2.
Балансоутримувач: Центральноукраїнський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, Студентський бульвар, 19.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою розрахунку розміру орендної плати.
Дата оцінки – 30.04.2019.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: фізична особа – підприємець Тарадай Олександр Володимирович.
Переможець – ФОП Пєшкова С. В.
Вартість послуг – 1600,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 2.
25. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення вестибуля площею 2,0 м2.
Балансоутримувач: Центральноукраїнський національний технічний університет.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, просп. Університетський, 8.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою розрахунку розміру орендної плати.
Дата оцінки – 30.04.2019.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: АТ «Укрсоцбанк».
Переможець – ФОП Пєшкова С. В.
Вартість послуг – 1600,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 2.
26. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 45,0 м2.
Балансоутримувач: Управління поліції охорони в Кіровоградській
області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Михайла Грушевського, 7.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою розрахунку розміру орендної плати.
Дата оцінки – 30.04.2019.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: фізична особа – підприємець Ель Фадель Юлія Олексіївна. Переможець – ПП «Міжрегіональний консалтинговий центр
«Паритет».
Вартість послуг – 980,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 2.
ІНФОРМАЦІЯ Регіонального відділення Фонду по Київській
області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об`єктів приватизації, від 16.05.2019
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової або
спеціальної вартості для подальшої приватизації шляхом викупу або
продажу на аукціоні.
Строк виконання
робіт (дні)
Визначення вартості об’єкта для подальшої приватизації шляхом викупу
1 Окреме майно – магазин загальною площею 186,8 м2 ПП «Кон4700 3
за адресою: Київська обл., Баришівський р-н, с. Гри- салтингова
горівка, вул. Леніна, 16/1, балансоутримувачем якого агенція»
є СТОВ «Хмельовик» (код за ЄДРПОУ 00849942; у
стані припинення)
№
з/п

Назва об’єктів

Перемо- Варжець – СОД тість

прийнято рішення про приватизацію
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про внесення змін до наказу про прийняття рішення
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 30.05.2019 № 12/01-34 внесено зміни до наказу регіонального відділення від 24.01.2019 № 58 «Про прийняття рішення
про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна – комплексу будівель», а саме: слова «комплексу будівель, за
адресою: Кіровоградська обл., Маловисківський район, смт Смоліне, вул. Автобазівська, 6, що перебуває на балансі Державного
підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат», код
за ЄДРПОУ 14309787» замінено словами «комплексу нежитлових будівель з побутовими та допоміжними приміщеннями, блоком зимових ґрунтових теплиць, енергоблоком, вимощенням,
огорожами, розташованого за адресою: Кіровоградська обл.,
Маловисківський район, смт Смоліне, вул. Автобазівська, 6, що
перебуває на балансі Державного підприємства «Східний гірничозбагачувальний комбінат», код ЄДРПОУ 14309787».

ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Донецькій області від 30.05.2019 № 00420 прийнято
рішення про приватизацію об’єкта державної власності – окреме
майно – будівля телефонної станції літ. А-1 загальною площею
91,9 м2 за адресою: 85551, Донецька область, Великоновосілківський район, с-ще Урожайне, вул. Поштова 1. Балансоутримувач: Публічне акціонерне товариство «МАКСТРОЙ» (код ЄДРПОУ 05394759).

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Донецькій області від 10.06.2019 №00446 прийнято
рішення про приватизацію об’єкта державної власності: окреме
майно – будівля нежитлова (склад) за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Лавицького, 10б. Балансоутримувач:
ДП «Маріупольський морський торговельний порт» (код за ЄДРПОУ 01125755).

тел./факс (044) 200-35-81

!

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях від
10.06.2019 № 00131 прийнято рішення про приватизацію об’єкта
державної власності – об’єкта малої приватизації: окремого майна – нежитлова будівля загальною площею 230,7 м2 за адресою:
Львівська область, м. Городок, вул. Львівська, 38с, що перебуває
на балансі Городоцької районної державної адміністрації Львівської області, шляхом продажу на аукціоні з умовами.

миколаївська ОБЛАСТЬ

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

Газета «Відомості приватизації»
Розповсюдження Г. О. Деянова,

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Донецькій області від 10.06.2019 № 00447 прийнято
рішення про приватизацію об’єкта державної власності: окреме
майно – комплекс (передавальний радіоцентр) за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, просп. Нахімова, 13. Балансоутримувач: ДП «Маріупольський морський торговельний порт» (код за
ЄДРПОУ 01125755).

ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Миколаївській області від 25.01.2019 № 38-п прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на електронному
аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації – складу балонів та
карбіду кальцію, що перебуває на балансі ДП НАЕК «Енергоатом»
по ВП «Южноукраїнська АЕС» та розташований за адресою: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, Проммайданчик, 31.

ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про внесення змін до наказу про прийняття рішення
про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Полтавській та Сумській областях від 04.06.2019 № 204
внесено зміни до наказу від 23.01.2019 № 31 «Про приватизацію
об’єкта державної власності малої приватизації окремого май-

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

на» об’єкта державної власності малої приватизації – окремого
майна – прохідна, що розташована за адресою: Полтавська обл.,
м. Полтава, вул. Буровиків, 6 та перебуває на балансі ТОВ «Полтавський ремонтно-механічний завод» (код ЄДРПОУ 31966932),
шляхом продажу на аукціоні з умовами.

рівненська область
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняте рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Рівненській області від 11.06.2019 № 592 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності, окремого
майна – будівлі трансформаторної станції загальною площею
42,9 м2, що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Дубровицьке ВО «Райагротехсервіс», за адресою: 34100, Рівненська обл.,
м. Дубровиця, вул. Гагаріна, 88, балансоутримувач – відсутній,
шляхом продажу на електронному аукціоні з умовами.

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
про внесення змін до наказу про прийняття рішення
про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по м. Києву від 28.05.2019 № 404 внесено зміни до наказу
регіонального відділення «Про прийняття рішення про приватизацію
об’єкта малої приватизації – нежитлових приміщень окремо розташованої будівлі їдальні (м. Київ, вул. Васильківська, 34, літера Т)»,
а саме: назву об’єкта приватизації викладено в такій редакції: «Прийняти рішення про приватизацію окремого майна – нежитлових
приміщень окремо розташованої будівлі їдальні загальною площею
969,50 м2 за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 34, літера Т, що
перебувають на балансі ПАТ «Торговельно-підприємницький центр»
(код ЄДРПОУ 05414775)», шляхом викупу ТОВ ВФ «Астейс».

апарат фонду
ІНФОРМАЦІЯ про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Фонду державного майна України від 06 червня 2019
року № 546 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної
власності – державної частки розміром 40,00 % статутного капіталу ТОВ «Світ ласощів» (статутний капітал товариства становить
37 000 000,00 гривень).
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