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

мала приватизація
результати продажу об’єктів малої приватизації

ВІННИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта
малої приватизації, окремого майна
Об’єкт малої приватизації, окреме майно – протипожежна господарська мережа
за адресою: 24615, Вінницька обл., Крижопільський р-н, с. Городківка, вул. Благовіщенська, 103, що не увійшла до статутного капіталу ПАТ «Крижопільський цукровий
завод». Приватизовано шляхом продажу на електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій юридичною особою – ПрАТ «Продовольча компанія «Поділля» за ціною 481 126,94 грн
(чотириста вісімдесят одна тисяча сто двадцять шість грн 94 коп.), у т. ч. ПДВ – 80
187,82 грн (вісімдесят тисяч сто вісімдесят сім грн 82 коп.).

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта
малої приватизації
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівля гаража площею 23,8 м2 за
адресою: Кіровоградська обл., смт Онуфріївка, вул. Центральна, 17, що перебуває
на балансі Управління Державної казначейської служби України в Онуфріївському
районі Кіровоградської області (код ЄДРПОУ 37824388), приватизовано на електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій фізичною особою – Радченком Олександром Сергійовичем за 212,32 грн (двісті дванадцять гривень 32 копійки), у т. ч. ПДВ – 35,39 грн
(тридцять п’ять гривень 39 копійок).

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта
малої приватизації незавершеного будівництва
Об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво дільничної лікарні на 25
ліжок за адресою: Житомирська обл., Ємільчинський р-н, с. Мала Глумча, вул. Шевченка, 52. Приватизовано шляхом продажу на електронному аукціоні за методом
покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій фізичною особою – Зеленським Валерієм Вікторовичем за ціною 6630,00 грн,
у т. ч. ПДВ – 1105,00 грн.

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта
державної власності
Об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва – 52-квартирний
житловий будинок за адресою: Київська обл., Васильківський р-н, с. Плесецьке, вул.
Васильківська, 159, що під час приватизації не увійшов до статутного капіталу ВАТ
«Племінний завод «Дзвінкове» (правонаступник ПАТ «Дзвінкове»), приватизовано
шляхом продажу на аукціоні з умовами юридичною особою – ТОВ «ЮНІВЕРСАЛ
ІНДАСТРІ ЕНТЕРПРАЙЗ» (код ЄДРПОУ 42709684). Ціна продажу об’єкта становить
732 012,00 грн, у тому числі ПДВ – 122 002,00 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта
державної власності
Окреме майно – нежитлова будівля їдальні (літ. А) площею 129,7 м2, прибудови
(літ. а) площею 140,2 м2, ґанку (літ. а1), ґанку (літ. а2) за адресою: Київська обл.,
м. Березань, вул. Героїв Небесної Сотні, 27А, яка під час приватизації не увійшла
до статутного капіталу відкритого акціонерного товариства «Березанське» (правонаступник – ПАТ «Березанське»; код ЄДРПОУ 00849994) приватизовано шляхом
викупу балансоутримувачем – ПАТ «Березанське». Ціна продажу об’єкта становить
207 240,00 грн, у тому числі ПДВ – 34 540,00 грн.

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта
малої приватизації державної власності
Окреме майно – група інвентарних об’єктів у складі: одноповерхова будівля учбового корпусу літ. «Ж-1» площею 435,1 м2, одноповерхова будівля майстерні літ.
«В-1» площею 227,3 м2, навіс літ. «З-1» площею 102,5 м2, навіс літ. «І-1» площею
169,3 м2 за адресою: м. Львів, вул. Личаківська, 27а, що перебуває на балансі Українського державного підприємства по обслуговуванню іноземних та вітчизняних
автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс». Приватизовано шляхом викупу.
Покупець – юридична особа – Товариство з обмеженою відповідальністю «ТКД –
ПОСТАЧ», ціна продажу – 1 145 541,60 грн, у тому числі ПДВ – 190 923,60 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта
малої приватизації
Об’єкт малої приватизації державної власності – пакет акцій розміром 50,0055 %
статутного капіталу публічного акціонерного товариства «Оснастка» (код ЄДРПОУ
05797977; місцезнаходження: Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Луцька, 25)
приватизовано шляхом продажу на електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій. Покупець
об’єкта – ТОВ «ВОЛИНЬПРОДТОРГ» (код ЄДРПОУ 42087246). Ціна, за якою придбано об’єкт, становить 184823,31 грн (сто вісімдесят чотири тисячі вісімсот двадцять
три гривні 31 копійка) без ПДВ.

України

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта
малої приватизації
Об’єкт державної власності – державний пакет акцій розміром 38,0224 % у
статутному капіталі ПрАТ «Тюмень-Медико-Сміла» (код за ЄДРПОУ 31982410)
(20708, Черкаська обл., м. Сміла, вул. Мазура, 24/4) приватизовано юридичною
особою – Товариством з обмеженою відповідальністю «Виробничо-торгівельна
компанія «ГЕМОПЛАСТ» (код за ЄДРПОУ 40068132), що визнано переможцем
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій, за 43 024,76 (сорок три тисячі двадцять чотири гривні
76 копійок) без ПДВ.

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта
малої приватизації
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівлі та споруди пансіонату
«Буковина» (реєстраційний номер 81411187321) за адресою: вул. Озерна, 13,
с. Валя Кузьмина, Глибоцький р-н, Чернівецька обл., що перебуває на балансі ДП
«Управління справами Фонду державного майна України», приватизовано фізичною особою – підприємцем – Поповичем Павлом Івановичем, який єдиний подав
заяву на участь в електронному аукціоні з умовами. Ціна, за якою придбано об’єкт,
становить 6 682 200,00 грн (шість мільйонів шістсот вісімдесят дві тисячі двісті грн
00 коп.), у тому числі ПДВ – 1 113 700,00 грн (один мільйон сто тринадцять тисяч
сімсот грн 00 коп.).

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта
малої приватизації
Приватизовано шляхом продажу на електронному аукціоні об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво будівель культурно-спортивного призначення за адресою: Чернігівська обл., Куликівський р-н, с. Грабівка, вул. Шкільна,
2а. Покупець фізична особа – Ковальов Ю. А. за ціною 92 269,04 грн, у т. ч. ПДВ –
15 378,17 грн.

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта
малої приватизації – окремого майна
Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву від 18 червня 2019 року № 453 затверджено результати продажу об’єкта малої
приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі загальною площею 696,0 м2 за
адресою: м. Київ, вул. Олегівська, 32. Приватизовано шляхом викупу юридичною
особою – ТОВ «Охоронна компанія «Альфа Безпека» за ціною 14 685 600,00 гривень,
у тому числі ПДВ – 2 447 600,00 гривень.

продаж об’єктів малої приватизації

АПАРАТ ФОНДУ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонду державного майна України про продаж об’єкта
малої приватизації – єдиного майнового комплексу
державного підприємства «КИЇВМАШСЕРВІС»
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування підприємства: єдиний майновий комплекс
державного підприємства «КИЇВМАШСЕРВІС».
Місцезнаходження: 02222, м. Київ, вул. Пухівська, 4.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ – 36716107.
Середньооблікова чисельність працівників станом на 31.12.2018 – 6 осіб.
Основним видом діяльності відповідно до Статуту є надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.
Предметом діяльності відповідно до Статуту є:
виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій;
виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі;
виробництво інших меблів;
виробництво інших дерев’яних будівельних конструкцій і столярних виробів;
виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних послуг;
механічне оброблення металевих виробів;
надання в оренду офісних машин і устаткування, у т. ч. комп’ютери;
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надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;
різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю;
ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів;
ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення;
розподілення електроенергії;
оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та
санітарно-технічним обладнанням.
Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг), у тому
числі експортної (за наявності):
за п’ять місяців 2019 року – 2160,00 тис. грн, у т. ч. експортної –
0,00 тис. грн;
за 2018 рік – 2985,5 тис. грн, у т. ч. експортної – 0,00 тис. грн;
за 2017 рік – 678,1 тис. грн, у т. ч. експортної – 0,00 тис. грн;
дані за 2016 рік на підприємстві відсутні.
Основна номенклатура продукції (робіт, послуг):
ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення;
брошурувально-політурна діяльність і надання пов’язаних із нею
послуг;
технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів.
Основні показники господарської діяльності підприємства
за останніх три роки та за останній звітний період
№
Найменування показника
з/п
1 Балансовий прибуток (збиток), тис. грн
2 Величина чистого прибутку, тис. грн
3 Рентабельність, %
4 Вартість активів, тис. грн
5 Вартість власного капіталу, тис. грн
6 Дебіторська заборгованість, тис. грн,
у тому числі:
дебіторська заборгованість за продукцію,
товари, роботи, послуги
дебіторська заборгованість
за розрахунками з бюджетом
інша поточна заборгованість
7 Кредиторська заборгованість, тис. грн
(у т. ч. прострочена)

2016 рік 2017 рік 2018 рік I кв. 2019 року
0,00
0,00
0,00

-2246,5 -376,3
-2246,5 -376,3
0,00
0,00

-342,2
-342,2
0,00

9356,5 9371,7 8788,7 8640,7
11276,2 11276,2 11284,2 11284,2
9,7
46,4
1967,9 2164,6
0,00

0,00

96,0

55,5

0,00

0,00

0,00

0,00

9,7
794,9

46,4
373,6

1871,9 2109,1
0,00
0,00

Станом на 31.05.2019 не має заборгованості підприємства з виплати заробітної плати та заборгованості перед бюджетом.
Відомості про об’єкт: до складу об’єкта, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Пухівська, будинок 4, входять:
нежитлова будівля, Адміністративно-побутовий корпус, А – загальна площа 3297,1 м2;
нежитлова будівля, Тепловий перехід, Б – загальна площа
305,6 м2;
нежитлова будівля, Дослідно-експерементальний цех, В – загальна площа 4125, 1 м2;
нежитлова будівля, Будівля гаража, Г – загальна площа
213,4 м2;
нежитлова будівля, Будівля КПП, Д – загальна площа 69, 1 м2;
нежитлова будівля, Будівля складу ВКБ, Е – загальна площа
436,5 м2;
нежитлова будівля, Склад модульний «Ангар», Ж – загальна площа 532, 8 м2;
нежитлова будівля, Металевий склад, И – загальна площа
33,8 м2;
нежитлова будівля, Артезіанська свердловина 1, К – загальна
площа 3,6 м2;
нежитлова будівля, Теплопункт, М – загальна площа 49, 6 м2;
нежитлова будівля, Паливно-заправочний пункт, Н – загальна
площа 26,6 м2;
нежитлова будівля, Вузол обліку тепла, П – загальна площа
29,1 м2;
нежитлова будівля, Артезіанська свердловина 2, Л – загальна
площа 3,6 м2.
Право власності на єдиний майновий комплекс державного підприємства «КИЇВМАШСЕРВІС» зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно – 29.11.2018. Реєстраційний
номер: 1711316180000.
Інформація про земельні ділянки.
Земельна ділянка: місцезнаходження: 02222, м. Київ, вул. Пухівська, 4. Правовстановлюючі документи на земельну ділянку відсутні, кадастровий номер відсутній, відомості про земельну ділянку не
внесено до Державного земельного кадастру.
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє
природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація
про сплату екологічних зборів та платежів: викиди та скиди забруднюючих речовин підприємство не утворює та не розміщує, виплати
з екологічних зборів та платежів не здійснюються.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 05.08.2019.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон
ною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація єдиного майнового комплексу державного підприємства «КИЇВМАШСЕРВІС» здійснюється відповідно до вимог Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої
приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року
№ 432 (із змінами).
Покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства «КИЇВМАШСЕРВІС» повинен відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна».
Відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» у випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, покупець
зобов’язаний отримати дозвіл Антимонопольного комітету України
на безпосереднє або опосередковане придбання у власність активів
у вигляді єдиного майнового комплексу (далі – дозвіл на концентрацію). Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу на
концентрацію встановлюється законодавством про захист економічної конкуренції.
Відповідно до Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» покупець стає правонаступником всіх майнових
прав і обов’язків підприємства, крім права постійного користування
земельною ділянкою.
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 12 213 635,83 грн без ПДВ;
аукціону із зниженням стартової ціни – 6 106 817,92 грн без
ПДВ;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 6 106 817,92 грн без ПДВ.
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На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 1 221 363,58 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 610 681,79 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 610 681,79 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 834 гривні 60 копійок.
Умови продажу:
покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства
«КИЇВМАШСЕРВІС» зобов’язаний забезпечити:
недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи
нового власника чи уповноваженого ним органу протягом шести місяців з дня переходу до нього права власності;
погашення протягом шести місяців від дати переходу права
власності єдиного майнового комплексу боргів із заробітної плати
та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості у
розмірі, що складеться на день переходу права власності на єдиний
майновий комплекс (у разі наявності такої заборгованості).
4. Додаткова інформація
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Фонд державного майна України
Рахунок № 37183500900028 (для перерахування реєстраційного
внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний єдиний майновий комплекс).
Рахунок № 37316021000058 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 00032945
в іноземній валюті:
Одержувач: Фонд державного майна України
Адреса: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, Україна
Рахунок: 25206010023277
Банк одержувача: ПАТ «Державний експортно-імпортний банк
України»
Адреса: вул. Антоновича, 127, м. Київ, Україна
МФО 322313
Код за ЄДРПОУ: 00032945
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: The State Property Fund of Ukraine
Address: 18/9 General Almazov Street, Kyiv, Ukraine
Account: 25206010023277
Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import Bank
of Ukraine»
Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine
MFO 322313
SWIFT: EXBSUAUX
Code YeDRPOU: 00032945
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних внесків, розміщено
за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 16.00
за адресою: 02222, м. Київ, вул. Пухівська, 4. Телефон: (098) 102 62 98,
E-mail: dpkms.gov@gmail.com. Відповідальна особа: Степаненко Дмитро Олексійович.
Найменування особи організатора аукціону – Фонд державного майна України, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, адреса
веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/.
Телефони для довідок (044) 284 52 40, 200 34 08.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Фонду державного майна України від 26.06.2019 № 627.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2019-01-04-000043-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 33 календарні дні;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 33 календарні дні;
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 122 136,36 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 61 068,18 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 61 068,18 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-prozorroprodazhi-cbd2.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про приватизацію об’єкта державної власності – нежитлової
будівлі пивбару (літ. А-1, літ. А1-1) загальною площею
113,7 м2, що перебуває на балансі ПАТ «Криворізький
залізорудний комбінат» (код ЄДРПОУ 00191307) та
розташована за адресою: Дніпропетровська область,
м. Кривий Ріг, вул. Дишинського, 34а
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: нежитлова будівля
пивбару (літ. А-1, літ. А1-1) загальною площею 113,7 м2.
Місцезнаходження: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг,
вул. Дишинського, 34а.
Інформація про об’єкт: об’єкт являє собою нежитлову будівлю
пивбару літ. А-1 з прибудовою літ. А1-1 загальною площею 113,7 м2.
Має підведення систем комунікацій. Рік введення в експлуатацію –
1982. Об’єкт на даний час не експлуатується.
Інформація про земельну ділянку: право користування ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат» земельною ділянкою припинено.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: інформація відсутня.
Інформація про балансоутримувача: ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат» (код ЄДРПОУ 00191307), що знаходиться за адресою: 50029, м. Кривий Ріг, вул. Симбірцева, 1а.
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 травня 2018 року №432
(зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна» та довести відсутність ознак, передбачених
частиною 2 статті 8 цього закону.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 26 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 – 3 080,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 1 540,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 540,00 грн.
На ціну продажу об’єкта приватизації, що складеться за результатами аукціону, нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону у розмірі
10 % (десять відсотків) стартової ціни для кожного із способів:
продаж на аукціоні з умовами – 308,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 154,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 154,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
дотримання вимог та додаткових обмежень природоохоронного
законодавства щодо користування об’єктом, а саме: під час експлуатації об’єкта виконання усіх санітарних, протипожежних та інших
правил щодо утримання об’єкта, дотримання санітарно-екологічних
норм та забезпечення виконання вимог екологічної безпеки, охорони
навколишнього природного середовища відповідно до нормативноправових актів та законодавства України.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнахо
дження та номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
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, к. 36, з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00
до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, адреса веб-сайта: www.
spfu.gov.ua, (056) 744-11-41. Контактна особа організатора аукціону,
яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта, –
Олійник Наталія Георгіївна, тел. (056) 744-11-41, адреса електронної
пошти: reform_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 21.06.2019 № 12/01-86-РП.
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000077-1.
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 – 30,80 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 15,40 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 15,40 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/.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про приватизацію об’єкта державної власності – нежитлової
будівлі літ. А-1, з підвалом літ. А п/д, загальною площею
141,6 м2, навісом літ. а, що перебуває на балансі ПАТ
«Криворізький залізорудний комбінат» (код ЄДРПОУ
00191307) та розташована за адресою: Дніпропетровська
область, м. Кривий Ріг, вул. Січеславська (Кремлівська), 10б
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: нежитлова будівля
літ. А-1, з підвалом літ. А п/д, загальною площею 141,6 м2,
навісом літ. а.
Місцезнаходження: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг,
вул. Січеславська (Кремлівська), 10б.
Інформація про об’єкт: об’єкт являє собою одноповерхову нежитлову будівлю складу з підвалом. Рік побудови – 1968. На даний час
об’єкт не експлуатується, перебуває в незадовільному стані. Система
електропостачання в несправному стані.
Інформація про земельну ділянку: інформація відсутня.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: інформація відсутня.
Інформація про балансоутримувача: ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат» (код ЄДРПОУ 00191307), що знаходиться за адресою: 50029, м. Кривий Ріг, вул. Симбірцева, 1а.
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відомості
приватизації

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 травня 2018 року
№ 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна» та довести відсутність ознак, передбачених
частиною 2 статті 8 цього закону.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 26 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 – 1 975,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 987,50 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 987,50 грн.
На ціну продажу об’єкта приватизації, що складеться за результатами аукціону, нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону у розмірі
10 % (десять відсотків) стартової ціни для кожного із способів:
продаж на аукціоні з умовами – 197,50 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 98,75 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 98,75 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
дотримання вимог та додаткових обмежень природоохоронного
законодавства щодо користування об’єктом, а саме: під час експлуатації об’єкта виконання усіх санітарних, протипожежних та інших
правил щодо утримання об’єкта, дотримання санітарно-екологічних
норм та забезпечення виконання вимог екологічної безпеки, охорони
навколишнього природного середовища відповідно до нормативноправових актів та законодавства України.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнахо
дження та номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
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, к. 36, з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00
до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, адреса веб-сайта: www.
spfu.gov.ua, (056) 744-11-41. Контактна особа організатора аукціону,
яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта, –
Олійник Наталія Георгіївна, тел. (056) 744-11-41, адреса електронної
пошти: reform_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 21.06.2019 № 12/01-84-РП.
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000070-1.
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 – 19,75 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 9,88 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 9,88 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/.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про приватизацію об’єкта малої приватизації – господарської
будівлі літ. Б площею 65,2 м2 та гаража літ. В площею
28,8 м2, що розташований за адресою: Дніпропетровська
обл., Солонянський район, смт Солоне, вул. Гагаріна, 22 та
перебуває на балансі Управління державної казначейської
служби України у Солонянському районі Дніпропетровської
області (код за ЄДРПОУ 37916143)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: господарська будівля
літ. Б площею 65,2 м2 та гараж літ. В площею 28,8 м2.
Інформація про об’єкт: одноповерхова цегляна господарська
будівля літ. Б площею 65,2 м2. Рік побудови – 1966. Покрівля ши-
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ферна, підлога бетона. Одноповерхова цегляна будівля гаража
літ. В площею 28,8 м2. Рік побудови – 1994. Покрівля шиферна,
підлога бетонна.
Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 160661112250.
Інформація про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт:
земельна ділянка під об’єктом у розмірі 0,006 га згідно з Державним
актом на право постійного користування землею від 05.04.1993 № 37
належить Криворізькому міському відділу статистики.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: договори оренди відсутні.
Інформація про балансоутримувача: Управління державної казначейської служби України у Солонянському районі Дніпропетровської
області (код за ЄДРПОУ 37916143).
2. Інформація про аукціон
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електрон
них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта повинен відповідати вимогам статті 8 Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 30 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 – 4 839,66 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 2 419,83 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 2 419,83 грн.
На ціну продажу, що складеться за результатами аукціону, нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону у розмірі
10 % стартової ціни для кожного із способів:
продаж на аукціоні з умовами – 483,97 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 241,98 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 241,98 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу та/або експлуатації об’єкта приватизації:
дотримання вимог та додаткових обмежень природоохоронного
законодавства щодо користування об’єктом, а саме: під час експлуатації об’єкта виконання усіх санітарних, протипожежних та інших
правил щодо утримання об’єкта, дотримання санітарно-екологічних
норм та забезпечення виконання вимог екологічної безпеки, охорони
навколишнього природного середовища відповідно до нормативноправових актів та законодавства України.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнахо
дження та номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
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: з 9.00 до 16.00 за попередньою домовленістю в робочі дні за місцем розташування об’єкта.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях, 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6, адреса веб-сайта:
www.spfu.gov.ua, тел. (044) 744-11-41, час роботи служби з організації
аукціону – робочі дні з 9.00 до 18.00 (в п’ятницю та передсвяткові дні
з 9.00 до 16.45). Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта – Конопля
Людмила Григоріївна, тел. (044) 744-11-41, адреса електронної пошти: dkp_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 21.06.2019 № 12/01-85-РП.
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2019-03-06-000002-1.
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.
Мінімальний крок аукціону на рівні 1 % стартової ціни для
кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні з умовами – 48,40 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 24,20 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 24,20 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/.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Луганській області про продаж об’єкта малої
приватизації – окремого майна – павільйону за адресою:
Луганська область, смт Новоайдар, вул. Великий шлях, 170-в,
балансоутримувач – ВАТ «Новоайдарська птахофабрика»
(код за ЄДРПОУ 00851488)
1. Інформація про об’єкт приватизації
Місцезнаходження: Луганська обл., смт Новоайдар, вул. Великий шлях, 170-в.
Дані про об’єкт приватизації: загальна площа – 122,1 м2. Розташований на околиці населеного пункту в зоні з обмеженим доступом.
Павільйон в незадовільному стані: дах розібраний, стіни руйнуються,
металеві конструкції покриті корозією та містами зруйновані, скло у
вікнах відсутнє. Потребує капітального ремонту. Водопровід, телефонний зв’язок, електро- та газопостачання відсутні.
Балансоутримувач: Відкрите акціонерне товариство «Новоайдарська птахофабрика» (код за ЄДРПОУ 00851488), розташований за
адресою: Луганська обл., смт Новоайдар, ліквідатор – арбітражний
керуючий Єгоренков Кирило Олегович, мобільний телефон (099)
361-02-21.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата і час проведення аукціону: 01 серпня 2019 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон
ною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта приватизації
Приватизація об’єкта приватизації, окремого майна – павільйону
за адресою: Луганська область, смт Новоайдар, вул. Великий шлях,
170-в 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
КМУ від 10.05. 2018 № 432.
Покупець даного об’єкта має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 509,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 254,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 254,50 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 50,90 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 25,45 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 25,45 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу: без умов.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнахо
дження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних
внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти;
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
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
обл., смт Новоайдар, вул. Великий шлях, 170-в.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Луганській області: Луганська обл., м. Cєверодонецьк, бульвар Дружби Народів, 32а, к. 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 Фонду державного майна України по Луганській області від 20 червня
2019 року № 236.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2019-01-04-000009-3.

3 липня 2019 року
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відомості
приватизації

Період між аукціонами:
аукціон без умов – 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 без умов – 5,09 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 2,55 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 2,55 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Луганській області про продаж об’єкта малої приватизації,
окремого майна – громадського будинку – будівлі школи
(колишньої), що не увійшов до статутного капіталу
КП «Сєвєродонецький комбінат будівельних матеріалів
та конструкцій», код за ЄДРПОУ 001235811 за адресою:
Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Силікатна, 10-ш,
балансоутримувач – КП «Сєвєродонецький комбінат
будівельних матеріалів та конструкцій» (код за ЄДРПОУ
001235811)
1. Інформація про об’єкт приватизації
Місцезнаходження об’єкта приватизації: Луганська обл., м. Сєверодонецьк, вул. Силікатна, 10-ш.
Дані про об’єкт приватизації: окремо розташована одноповерхова будівля: загальна площа приміщень – 472,6 м2, площа забудови –
615,5 м2, висота приміщень – 3,5 м. Дерев’яні перекриття частково
прогнили та прийшли в непридатність. Двері, вікна та поли відсутні.
Віконні прорізи частково зруйновані. Будівля має незадовільний стан.
Як заклад освіти не використовується з 1996 року.
Балансоутримувач: КП «Сєвєродонецький комбінат будівельних
матеріалів та конструкцій» (код за ЄДРПОУ 01235811), ліквідатор –
арбітражний керуючий Борисович Євген Іванович.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата і час проведення аукціону: 26 липня 2019 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь: в електронному аукціоні без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон
ною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта приватизації, окремого майна – громадського будинку – будівлі школи (колишньої), що не увійшов до статутного
капіталу КП «Сєвєродонецький комбінат будівельних матеріалів та
конструкцій», код за ЄДРПОУ 001235811 за адресою: Луганська обл.,
м. Сєверодонецьк, вул. Силікатна, 10-ш 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 без умов – 4 565,62 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 2 282,81 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 2 282,81 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 456,56 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 228,28 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 228,28 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу: без умов.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнахо
дження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних
внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти;
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
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, м. Сєверодонецьк, вул. Силікатна, 10-ш.
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Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Луганській області, Луганська обл., м. Cєверодонецьк, бульвар Дружби Народів, 32а, к. 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 24
червня 2019 року № 246.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2019-05-30-000007-1.
Період між аукціонами:
аукціон без умов – 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 без умов – 45,66 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 22,83 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 22,83 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.

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Львівській, Закарпатській та Волинській
областях про проведення в електронній торговій системі
продажу на аукціоні без умов об’єкта малої приватизації:
окремого майна – групи інвентарних об’єктів у складі:
будівля електропідстанції площею 211,3 м2, обладнання
(передавальні пристрої), залізнична колія за адресою:
Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Гайдамацька, 22,
що перебуває на зберіганні Товариства з обмеженою
відповідальністю «Дрогобичавтокран»
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: об’єкт малої приватизації – окреме
майно – група інвентарних об’єктів у складі: будівля
електропідстанції площею 211,3 м2, обладнання
(передавальні пристрої), залізнична колія.
Місцезнаходження об’єкта: 82100, Львівська обл., м. Дрогобич,
вул. Гайдамацька, 22.
Відомості про об’єкт: будівля електричної підстанції площею
211,3 м2 розташована на території ПАТ «Дрогобицький завод автомобільних кранів». Рік побудови – 1972 рік. Фундамент – залізобетонні
плити; стіни цегляні; покрівля – руберойд; перекриття залізобетонне;
підлога – бетон; висота стін – 5,5 м. Обладнання, яке знаходиться в
будівлі, перебуває у приватній власності.
До складу передавальних пристроїв, які розташовані на відкритій
території, входять: розподільчий пристрій 6-10 Кв типу А2 – металеві шини ізоляторів, які з’єднюють трансформатори; розподільчий
пристрій 35 Кв типу 35-III – металеві шини з ізоляторами з’єднання
трансформаторів; фундамент трансформаторів – залізобетонні
конструкції; кабельні лотки – залізобетонні лотки із залізобетонними кришками; ремонтна площадка з фундаментами під інвентарний
пристрій вантажопідіймальністю 25 т для ревізії трансформаторів – огороджена площадка обладнана рейками для викочування
трансформаторів під ремонт; маслоуловлювач V=13 м3 – мережа
трубопроводів та резервуар V=13 м3 для вловлювання масла при
аварійних ситуаціях.
Залізнична колія довжиною 1600 пог. м проходить по території
ПАТ «Дрогобицький завод автомобільних кранів». За межами території ПАТ «Дрогобицький завод автомобільних кранів» колія частково
демонтована. Не використовується.
Зберігач: Товариство з обмеженою відповідальністю «Дрогобичавтокран». Код ЄДРПОУ 35286242. Адреса зберігача: 82100, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Гайдамацька, 22. Контактна особа – Коваленко Сергій Олексійович, директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Дрогобичавтокран», тел. (067) 674-88-77.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Аукціон в електронній формі буде проведено 02 серпня 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 та визначення додаткових умов продажу, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432
(зі змінами).
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться
відповідно до вимог ч. 7 ст. 14 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна» та Порядку проведення електрон
них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон
ною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
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.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація окремого майна – групи інвентарних об’єктів у складі: будівля електропідстанції площею 211,3 м2, обладнання (передавальні пристрої), залізнична колія за адресою: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Гайдамацька, 22, що перебуває на зберіганні Товариства
з обмеженою відповідальністю «Дрогобичавтокран», здійснюється
відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів
для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна».

Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону без умов – 229 167,06 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 114 583,53 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 114 583,53 грн ПДВ;
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 22 916,71 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 11 458,35 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 11 458,35 грн.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви
на участь в аукціоні): 834,60 грн.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість
в розмірі 20 %.
4. Додаткова інформація
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 Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Рахунок № 37187500157855
Банк одержувача – Державна казначейська служба України, 01601,
м. Київ, вул. Бастіонна, 6
ЄДРПОУ 42899921, МФО 820172;
для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Рахунок № 37314031057855
Банк одержувача – Державна казначейська служба України, 01601,
м. Київ, вул. Бастіонна, 6
ЄДРПОУ 42899921, МФО 820172
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.
Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення
Фонду по Львівській, Закарпатській та Волинській областях. Адреса:
79007 м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, тел. (032) 299-91-07, телефон для довідок: (032) 261-62-14. Час роботи регіонального відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня
перерва з 13.00 до 13.45. Адреса ел.пошти: lviv@spfu.gov.ua.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото
розміщується на сайті Регіонального відділення Фонду: http://www.
spfu.gov.ua/ua/regions/lviv.html, у розділі «Каталог об’єктів».
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час
публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в
електронній торговій системі: UA-AR-P-2019-03-14-000008-1.
Період між аукціоном:
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 без умов – 2 291,67 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 145,83 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 145,83 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Львівській, Закарпатській та Волинській
областях про проведення в електронній торговій системі
продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації:
окремого майна – групи інвентарних об’єктів у складі:
внутрішньоквартальні мережі, внутрішня телефонна мережа
за адресою: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Гайдамацька,
22, що перебуває на зберіганні Товариства з обмеженою
відповідальністю «Дрогобичавтокран»
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: об’єкт малої приватизації – окреме майно –
група інвентарних об’єктів у складі: внутрішньоквартальні
мережі, внутрішня телефонна мережа.
Місцезнаходження об’єкта: 82100, Львівська обл., м. Дрогобич,
вул. Гайдамацька, 22.
Відомості про об’єкт: внутрішньоквартальні мережі введені в
експлуатацію в 1975 році. До складу входять: телефонна кабельна
лінія, яка прокладена по телефонній каналізації міста кабелем ТПП
20x2x0,5, довжина якого 400 пог. м для з’єднання телефонної мережі
міста та заводської АТС. Дана мережа розташована поза територією
ПАТ «Дрогобицький завод автомобільних кранів».
Внутрішня телефонна мережа введена в експлуатацію в 1975 році,
складається з: шафа розподільна телефонна ШР-1200 – 1 шт.; колодязь телефонний ревізійний – 3 шт.; бокс телефонний 100x2 – 7 шт.;
кабель ТПП 10 x 20 x 0,4 – 1000 пог. м; кабель ТПП 20x20x0,4 – 300
пог. м; привід ПРППМ 1 x 2x 0,8 – 1500 пог. м; привід ТРП 2x04 – 1300
пог. м. Дана мережа розташована на території ПАТ «Дрогобицький
завод автомобільних кранів», не використовується.
Зберігач: Товариство з обмеженою відповідальністю «Дрогобич
автокран». Код ЄДРПОУ 35286242. Адреса зберігача: 82100, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Гайдамацька, 22. Контактна особа –
Коваленко Сергій Олексійович, директор Товариства з обмеженою
відповідальністю «Дрогобичавтокран», тел. (067) 674-88-77.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 02 серпня 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 та визначення додаткових умов продажу, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432
(зі змінами).
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться
відповідно до вимог ч. 7 ст. 14 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна» та Порядку проведення електрон
них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон
ною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
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відомості
приватизації

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.
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.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація окремого майна – групи інвентарних об’єктів у складі:
внутрішньоквартальні мережі, внутрішня телефонна мережа за адресою: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Гайдамацька, 22, що перебуває
на зберіганні Товариства з обмеженою відповідальністю «Дрогобичавтокран», здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення
електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна».
Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 21 500,00 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 10 750,00 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 10 750,00 грн ПДВ;
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 2 150,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 075,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 075,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви
на участь в аукціоні): 834,60 грн.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість
в розмірі 20 %.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Покупець компенсує Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях грошові кошти, пов’язані із виконанням заходів з оцінки об’єкта,
в сумі 1 960,00 грн (одна тисяча дев’ятсот шістдесят гривень 00 коп.)
без ПДВ на рахунок органу приватизації № 35210063057855 в ДКСУ,
одержувач – Регіональне відділення Фонду по Львівській, Закарпатській та Волинській областях, ЄДРПОУ 42899921, банк одержувача – Державна казначейська служба України, МФО 820172, адреса:
01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6 протягом 30 днів з дня підписання
договору купівлі-продажу об’єкта.
4. Додаткова інформація
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 Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Рахунок № 37187500157855
Банк одержувача – Державна казначейська служба України, 01601,
м. Київ, вул. Бастіонна, 6
ЄДРПОУ 42899921, МФО 820172
для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Рахунок № 37314031057855
Банк одержувача – Державна казначейська служба України, 01601,
м. Київ, вул. Бастіонна, 6
ЄДРПОУ 42899921, МФО 820172
Посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора ДП
«ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ», на яких зазначені реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними
покупцями гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.
sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення
Фонду по Львівській, Закарпатській та Волинській областях. Адреса:
79007, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, тел. (032) 299-91-07, телефон для довідок: (032) 261-62-14. Час роботи регіонального відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня
перерва з 13.00 до 13.45. Адреса ел.пошти: lviv@spfu.gov.ua.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото
розміщується на сайті регіонального відділення Фонду: http://www.
spfu.gov.ua/ua/regions/lviv.html, у розділі «Каталог об’єктів».
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2019-03-14-000009-1.
Період між аукціоном:
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 – 215,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 107,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 107,50 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.

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про приватизацію об’єкта малої приватизації – будівлі
та споруди бази УМР, що перебуває на балансі
ДП НАЕК «Енергоатом» по ВП «Южно-Українська АЕС»
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: будівлі та споруди
бази УМР. Місцезнаходження об’єкта: Миколаївська обл.,
м. Южноукраїнськ, Гідрокомплекс, 22.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких
розташований об’єкт: будівлі та споруди бази УМР: адміністративнопобутовий корпус (1259,6 м2), виробничий корпус (1584,0 м 2),
контрольно-пропускний пункт (31,4 м2), матеріальний склад зі сторожкою (841,1 м2), гараж (65,1 м2). Бетонне замощення (17710, 9 м2).
Відомості про земельну ділянку відсутні.
На цей час діють договори оренди, укладені Регіональним відділенням Фонду по Миколаївській області, на частину об’єктів нерухомого майна державної власності, що входять до складу об’єкта
приватизації, а саме:
договір оренди від 20.03.2014 на нежитлові приміщення № 9-10
виробничого корпусу, бетонне замощення, місця загального ко-
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ристування. Орендар – товариство з обмеженою відповідальністю
«Юг-Спецгідроенергомонтаж», орендована площа – 2201,9 м2, розмір місячної орендної плати – 3890,17 грн (без ПДВ), термін дії договору – до 16.03.2020;
договір оренди від 17.09.2018 на приміщення № 3, № 4 матеріального складу зі сторожкою з ґанком, бетонне замощення № І,
місця загального користування. Орендар – фізична особа – підприємець Савінков С. В., орендована площа – 1660,5 м2, розмір місячної орендної плати – 2350,81 грн (без ПДВ), термін дії договору – до
15.09.2021.
Згідно з ч. 4 ст. 18 Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна» договір оренди зберігає чинність для нового
власника приватизованого майна, а в разі, якщо покупцем переданого в оренду об’єкта державного майна є орендар, дія відповідного
договору припиняється з дня, за яким об’єкт оренди переходить у
його власність.
Найменування балансоутримувача: ДП НАЕК «Енергоатом» по
ВП «Южно-Українська АЕС» Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ,
ЄДРПОУ 24584661.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, телефони: (044) 287-26-61; (05136)
4-22-22, e-mail: office@sunpp.atom.gov.ua.
Фотографічне зображення об’єкта: додається.
2. Інформація про електронний аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 02 серпня 2019 року,
електронний аукціон починається в період з 9.00 до 18.00, в час,
що визначений в електронній торговій системі.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами,
аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних
пропозицій) встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в 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 ЕТС для кожного електронного аукціону
окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електрон
ного аукціону.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом
можна в робочі дні за місцем його розташування за адресою: м. Южноукраїнськ, Гідрокомплекс, 22. Для можливості огляду та ознайомлення з документами, що стосуються об’єкта, потенційним покупцям
необхідно звертатися до Регіонального відділення Фонду державного майна України по Миколаївській області за адресою: м Миколаїв,
вул. Чкалова, 20 в робочі дні з 9.00 до 16.00. Телефони для довідок:
(0512) 47-04-16, (0512) 47-04-25; e-mail: mykolaiv@spfu.gov.ua.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні з
умовами: 2 534 858,77 грн (два мільйони п’ятсот тридцять чотири
тисячі вісімсот п’ятдесят вісім гривень 77 копійок).
Розмір гарантійного внеску: 253485,88 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні із
зниженням стартової ціни: 1 267 429,39 грн (один мільйон двісті
шістдесят сім тисяч чотириста двадцять дев’ять гривень 39 копійок).
Розмір гарантійного внеску: 126742,94 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за
методом покрокового зниження ціни та подальшого подання
цінових пропозицій: 1 267 429,39 грн (один мільйон двісті шістдесят
сім тисяч чотириста двадцять дев’ять гривень 39 копійок).
Розмір гарантійного внеску: 126742,94 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується
ПДВ, відповідно до вимог чинного законодавства.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу:
сплатити ціну продажу об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ,
який нараховується на остаточну ціну продажу об’єкта, протягом
30 днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівліпродажу;
договори оренди, укладені до нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу об’єкта приватизації, зберігають чинність для
покупця;
подальше відчуження покупцем об’єкта приватизації в період чинності зобов’язань покупця, зазначених у договорі купівлі-продажу,
здійснюється виключно за згодою органу приватизації.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду по Миколаївській області, м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, тел.: (0512) 47-56-40,
47-04-16, web-сайт: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/mykolaiv.html.
Час роботи служби з організації аукціону: з 8.00 до 17.00, понеділок – четвер; п’ятниця з 8.00 до 16.00, контактна особа від Регіональ
ного відділення Фонду по Миколаївській області, яка є відповідальною
за забезпечення можливості огляду об’єкта: Заболонкова Ірина Василівна, тел. (0512) 47-04-16, e-mail: zabolonkova2015@gmail.com.
4. Додаткова інформація
Сплата реєстраційного внеску, а також гарантійного внеску в розмірі 10 відсотків стартової ціни здійснюється з рахунка потенційного
покупця, відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють
у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом), на рахунки оператора електронного майданчика, відкриті для
сплати реєстраційного внеску та гарантійного внеску, розміщені на
веб-сторінці адміністратора: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2
Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок № 37188068016233 в Державній казначейській службі України м. Київ, МФО 820172, одержувач: Регіональне відділення
Фонду по Миколаївській області, код ЄДРПОУ 20917284, суми сплачених учасниками аукціону реєстраційних внесків протягом п’яти
робочих днів з дня проведення електронного аукціону.
Призначення платежу: реєстраційний внесок за участь в аукціоні.
Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок № 37315068016233, в Державній казначейській службі
України, м. Київ, МФО 820172, одержувач: Регіональне відділення
Фонду по Миколаївській області, код ЄДРПОУ 20917284, сплачений
гарантійний внесок переможця електронного аукціону протягом п’яти
робочих днів з дня опублікування договору купівлі-продажу об’єкта
приватизації в електронній торговій системі в рахунок оплати ціни
продажу об’єкта приватизації переможцем.
Призначення платежу: гарантійний внесок в рахунок оплати ціни
продажу об’єкта приватизації.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Миколаївській області від 21.06.2019 № 354-п «Про затвердження
умов продажу та стартових цін об’єкта малої приватизації» – будівлі та споруди бази УМР, що перебуває на балансі ДП НАЕК «Енергоатом» по ВП «Южно-Українська АЕС» код ЄДРПОУ 24584661 та
розташований за адресою: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ,
Гідрокомплекс, 22.
Унікальний код об’єкта: UA-AR-P-2019-01-03-000001-2.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням
стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів
Крок аукціону на аукціоні з умовами на рівні 1% стартової
ціни, що становить 25348,59 грн.
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та
аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого
подання цінових пропозицій на рівні 1% стартової ціни, що становить 12674,29 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 укладає відповідний договір: https://prozorro.
sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про приватизацію об’єкта малої приватизації – майстерня
хімічного покриття зі службово-побутовим корпусом,
що перебуває на балансі ДП НАЕК «Енергоатом»
по ВП «Южно-Українська АЕС»

1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: майстерня хімічного
покриття зі службово-побутовим корпусом.
Місцезнаходження об’єкта: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ,
Проммайданчик, 38.
Найменування балансоутримувача: ДП НАЕК «Енергоатом» по
ВП «Южно-Українська АЕС», Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ,
ЄДРПОУ 24584661.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, телефони: (044) 287-26-61; (05136)
4-22-22, e-mail: office@sunpp.atom.gov.ua.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких
розташований об’єкт: майстерня хімічного покриття зі службовопобутовим корпусом: будівля службово-побутового корпусу
(1934,5 м2), склад (92,4 м2), будівля охоронного посту (6,2 м2), навіс
(8,2 м2), огорожа (163,1 м2), огорожа (196,6 м2), щогла освітлення,
бетонне замощення (4268,5 м2).
Відомості про земельну ділянку відсутні.
Відповідно до рішення Южноукраїнської міської ради від
24.10.1990 № 299 встановлено санітарно-захисну зону АЕС (ЮжноУкраїнська АЕС) радіусом 2,5 км від центру площадки АЕС. Пунктом
2.2 рішення в зоні санітарного режиму забороняються всі види будівництва, господарська діяльність, що не має відношення до експлуатації АЕС.
Об’єкт приватизації розташований в межах санітарно-захисної
зони Южно-Української АЕС.
Відповідно до статті 45 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», статті 32 Закону України «Про
землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних
об’єктів» у санітарно-захисній зоні забороняється розміщення жилих
будинків та громадських споруд, дитячих та лікувально-оздоровчих
установ, а також промислових підприємств, об’єктів громадського
харчування, допоміжних та інших споруд, не пов’язаних з діяльністю ядерної установки або об’єкта, призначеного для поводження з
радіоактивними відходами.
Фотографічне зображення об’єкта: додається.
2. Інформація про електронний аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 02 серпня 2019 року,
електронний аукціон починається в період з 9.00 до 18.00, в час,
що визначений в електронній торговій системі.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами,
аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних
пропозицій) встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в 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 ЕТС для кожного електронного аукціону
окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електрон
ного аукціону.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом
можна в робочі дні за місцем його розташування за адресою: м. Южноукраїнськ, Проммайданчик, 38. Для можливості огляду та ознайомлення з документами, що стосуються об’єкта, потенційним покупцям
необхідно звертатися до Регіонального відділення Фонду державного майна України по Миколаївській області за адресою: м Миколаїв,
вул. Чкалова, 20 в робочі дні з 9.00 до 16.00. Телефони для довідок:
(0512) 47-04-16, (0512) 47-04-25; e-mail: mykolaiv@spfu.gov.ua.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні з
умовами: 330214,00 грн (триста тридцять тисяч двісті чотирнадцять
гривень 00 копійок).
Розмір гарантійного внеску: 33021,40 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні із
зниженням стартової ціни: 165107,00 грн (сто шістдесят п’ять тисяч сто сім гривень 00 копійок).
Розмір гарантійного внеску: 16510,70 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за
методом покрокового зниження ціни та подальшого подання
цінових пропозицій: 165107,00 грн (сто шістдесят п’ять тисяч сто
сім гривень 00 копійок).
Розмір гарантійного внеску: 16510,70 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується
ПДВ, відповідно до вимог чинного законодавства.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу:
сплатити ціну продажу об’єкта з урахуванням ПДВ, який нараховується на остаточну ціну продажу об’єкта, протягом 30 днів з моменту
нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу;
сплатити кошти в сумі 6900,00 (шість тисяч дев’ятсот) гривень
за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації протягом
10 банківських днів з моменту нотаріального посвідчення договору
купівлі-продажу
враховуючи обмеження, встановлені Законами України «Про
землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних
об’єктів» та «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», розібрати об’єкт приватизації та привести земельну ділянку, на
якій він розташований, в придатний для використання стан протягом
2 років з моменту підписання акта приймання-передачі;
подальше відчуження покупцем об’єкта в період чинності
зобов’язань покупця, зазначених у договорі купівлі-продажу, здійснюється виключно за згодою органу приватизації.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду по Миколаївській області, м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, тел.: (0512) 47-56-40,
47-04-16, web-сайт: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/mykolaiv.html.
Час роботи служби з організації аукціону: з 8.00 до 17.00, понеділок – четвер; п’ятниця з 8.00 до 16.00, контактна особа від Регіональ
ного відділення Фонду по Миколаївській області, яка є відповідальною
за забезпечення можливості огляду об’єкта: Заболонкова Ірина Василівна, тел. (0512) 47-04-16, e-mail: zabolonkova2015@gmail.com.
4. Додаткова інформація
Сплата реєстраційного внеску, а також гарантійного внеску в розмірі 10 відсотків стартової ціни здійснюється з рахунка потенційного
покупця, відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють
у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом), на рахунки оператора електронного майданчика, відкриті для
сплати реєстраційного внеску та гарантійного внеску, розміщені на
веб-сторінці адміністратора: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок № 37188068016233 в Державній казначейській службі України м. Київ, МФО 820172, одержувач: Регіональне відділення
Фонду по Миколаївській області, код ЄДРПОУ 20917284, суми сплачених учасниками аукціону реєстраційних внесків протягом п’яти
робочих днів з дня проведення електронного аукціону.
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Призначення платежу: реєстраційний внесок за участь в аукціоні.
Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок № 37315068016233, в Державній казначейській службі
України, м. Київ, МФО 820172, одержувач: Регіональне відділення
Фонду по Миколаївській області, код ЄДРПОУ 20917284 сплачений
гарантійний внесок переможця електронного аукціону протягом п’яти
робочих днів з дня опублікування договору купівлі-продажу об’єкта
приватизації в електронній торговій системі в рахунок оплати ціни
продажу об’єкта приватизації переможцем.
Призначення платежу: гарантійний внесок в рахунок оплати ціни
продажу об’єкта приватизації.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Миколаївській області від 21.06.2019 № 355-п «Про затвердження
умов продажу та стартових цін об’єкта малої приватизації» – майстерня хімічного покриття зі службово-побутовим корпусом, що перебуває на балансі ДП НАЕК «Енергоатом» по ВП «Южно-Українська АЕС»
код ЄДРПОУ 24584661 та розташований за адресою: Миколаївська
обл., м. Южноукраїнськ, Проммайданчик, 38.
Унікальний код об’єкта: UA-AR-P-2019-01-04-000021-1.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів
Крок аукціону на аукціоні з умовами на рівні 1% стартової
ціни, що становить 3302,14 грн.
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та
аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого
подання цінових пропозицій на рівні 1% стартової ціни, що становить 1651,07 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 укладає відповідний договір: https://prozorro.
sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про приватизацію об’єкта малої приватизації –
база будівельної дільниці № 6, що перебуває на балансі
ДП НАЕК «Енергоатом» по ВП «Южно-Українська АЕС»
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: база будівельної
дільниці № 6. Місцезнаходження об’єкта: Миколаївська
обл., м. Южноукраїнськ, Гідрокомплекс, 23.
Найменування балансоутримувача: ДП НАЕК «Енергоатом» по
ВП «Южно-Українська АЕС», Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ,
ЄДРПОУ 24584661.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, телефони: (044) 287-26-61; (05136)
4-22-22, e-mail: office@sunpp.atom.gov.ua.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на
яких розташований об’єкт: база будівельної дільниці № 6: одноповерхова будівля складу (46,8 м2), одноповерхова будівля майстерні
(32,1 м2), диспетчерська (51,5 м2), склад (25,4 м2), бетонне замощення (1835,6 м2).
Відомості про земельну ділянку відсутні.
Фотографічне зображення об’єкта: додається.
2. Інформація про електронний аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 02 серпня 2019 року,
електронний аукціон починається в період з 9.00 до 18.00, в час,
що визначений в електронній торговій системі.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами,
аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних
пропозицій) встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в 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 ЕТС для кожного електронного аукціону
окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електрон
ного аукціону.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом
можна в робочі дні за місцем його розташування за адресою: м. Южноукраїнськ, Гідрокомплекс, 23. Для можливості огляду та ознайомлення з документами, що стосуються об’єкта, потенційним покупцям
необхідно звертатися до Регіонального відділення Фонду державного майна України по Миколаївській області за адресою: м Миколаїв,
вул. Чкалова, 20 в робочі дні з 9.00 до 16.00. Телефони для довідок:
(0512) 47-04-16, (0512) 47-04-25; e-mail: mykolaiv@spfu.gov.ua.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні з
умовами: 77268,00 грн (сімдесят сім тисяч двісті шістдесят вісім
гривень 00 копійок).
Розмір гарантійного внеску: 7726,80 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні
із зниженням стартової ціни: 38634,00 грн (тридцять вісім тисяч
шістсот тридцять чотири гривні 00 копійок).
Розмір гарантійного внеску: 3863,40 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за
методом покрокового зниження ціни та подальшого подання
цінових пропозицій: 38634,00 грн (тридцять вісім тисяч шістсот
тридцять чотири гривні 00 копійок).
Розмір гарантійного внеску: 3863,40 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується
ПДВ відповідно до вимог чинного законодавства.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу:
сплатити ціну продажу об’єкта з урахуванням ПДВ, який нараховується на остаточну ціну продажу об’єкта, протягом 30 днів з моменту
нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу;
сплатити кошти в сумі 6900,00 (шість тисяч дев’ятсот) гривень
за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації протягом
10 банківських днів з моменту нотаріального посвідчення договору
купівлі-продажу;
подальше відчуження покупцем об’єкта в період чинності
зобов’язань покупця, зазначених у договорі купівлі-продажу, здійснюється виключно за згодою органу приватизації.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду по Миколаївській області, м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, тел. (0512) 47-56-40,
47-04-16, web-сайт: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/mykolaiv.html.
Час роботи служби з організації аукціону: з 8.00 до 17.00, понеділок – четвер; п’ятниця з 8.00 до 16.00, контактна особа від Регіональ
ного відділення Фонду по Миколаївській області, яка є відповідальною
за забезпечення можливості огляду об’єкта: Заболонкова Ірина Василівна, тел. (0512) 47-04-16, e-mail: zabolonkova2015@gmail.com.
4. Додаткова інформація
Сплата реєстраційного внеску, а також гарантійного внеску в розмірі 10 відсотків стартової ціни здійснюється з рахунка потенційного
покупця, відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють
у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом), на рахунки оператора електронного майданчика, відкриті для
сплати реєстраційного внеску та гарантійного внеску, розміщені на
веб-сторінці адміністратора:https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок № 37188068016233 в Державній казначейській службі України м. Київ, МФО 820172, одержувач: Регіональне відділення
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Фонду по Миколаївській області, код ЄДРПОУ 20917284, суми сплачених учасниками аукціону реєстраційних внесків протягом п’яти
робочих днів з дня проведення електронного аукціону.
Призначення платежу: реєстраційний внесок за участь в аукціоні.
Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок № 37315068016233, в Державній казначейській службі
України, м. Київ, МФО 820172, одержувач: Регіональне відділення
Фонду по Миколаївській області, код ЄДРПОУ 20917284, сплачений
гарантійний внесок переможця електронного аукціону протягом п’яти
робочих днів з дня опублікування договору купівлі-продажу об’єкта
приватизації в електронній торговій системі в рахунок оплати ціни
продажу об’єкта приватизації переможцем.
Призначення платежу: гарантійний внесок в рахунок оплати ціни
продажу об’єкта приватизації.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Миколаївській області від 21.06.2019 № 356-п «Про затвердження умов продажу та стартових цін об’єкта малої приватизації» – база
будівельної дільниці №6, що перебуває на балансі ДП НАЕК «Енергоатом» по ВП «Южно-Українська АЕС» код ЄДРПОУ 24584661 та
розташований за адресою: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ,
Гідрокомплекс, 23.
Унікальний код об’єкта: UA-AR-P-2019-01-04-000002-1.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
Крок аукціону на аукціоні з умовами на рівні 1% стартової
ціни, що становить 772, 68 грн.
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та
аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого
подання цінових пропозицій на рівні 1% стартової ціни, що становить 386,34 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 укладає 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 медпункту загальною площею 63,6 м2,
що знаходиться за адресою: 35600, Рівненська область,
м. Дубно, вул. Грушевського,184 та перебуває на балансі
ПрАТ «Дакор Вест», код за ЄДРПОУ 03118357
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: будівля медпункту загальною
площею 63,6 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 35600, Рівненська область, м. Дубно,
вул. Грушевського,184.
Бал анс оу тр имувач: ПрАТ «Дакор Вест», код за ЄДРПОУ
03118357.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 35600,
Рівненська область, м. Дубно, вул. Грушевського,184, тел. (03656)
331-84, факс (03656) 333-32.
Відомості про об’єкт приватизації: одноповерхова, цегляна, окремо розташована будівля медпункту загальною площею 63,6 м2. Об’єкт
приватизації розташований в периферійній частині населеного пункту. Будівля складається з двох приміщень, тривалий час не експлуатується, обладнання відсутнє, стан утримання незадовільний.
Будівля медпункту розташована на земельній ділянці, яка належить майновому комплексу ПАТ «Дакор Вест» на підставі державного акта ЯК № 257152 від 02.04.2012. Кадастровий номер земельної
ділянки 5610300000:02:001:3445.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: електронний аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 29 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 електрон
ного аукціону.
Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти
участь у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви
на участь в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної
форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та гарантійний внески. У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні, не продано, проводиться повторний
аукціон зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків.
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 – 141170,00 грн (сто сорок
одна тисяча сто сімдесят грн 00 коп.) без урахування ПДВ.
Розмір гарантійного внеску 14 117,00 грн (чотирнадцять тисяч
сто сімнадцять грн 00 коп.).
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні зі
зниженням стартової ціни – 70 585,00 грн (сімдесят тисяч п’ятсот
вісімдесят п’ять гривень 00 коп.).
Розмір гарантійного внеску – 7 058,50 (сім тисяч п’ятдесят вісім грн 50 коп.).
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 70 585,00 грн (сімдесят тисяч п’ятсот
вісімдесят п’ять грн 00 коп).
Розмір гарантійного внеску – 7 058,50 грн (сім тисяч п’ятдесят
вісім грн 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.

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 %, здійснюэться 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 копійок) 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.
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: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172, м. Рівне
для перерахування гарантійного внеску:
Рахунок № 37314029008805 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України
м. Київ,
МФО 820172
2. Посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора ДП
«ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ», на яких зазначені реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними
покупцями гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.
sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
3. Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування, звернувшись до організатора аукціону.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Рівненській області. Адреса:
33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77, тел. (0362) 26-25-56, 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
розміщується на сайті Регіонального відділення Фонду: http://www.
spfu.gov.ua/ua/regions/rivne.html у розділі «Каталог об’єктів».
4. Розмір плати за участь в електронному аукціоні, який підлягатиме внесенню учасником у разі визнання його переможцем
електронного аукціону, встановлюється в договорі між Оператором
електронного майданчика та учасником з урахуванням положень абзацу першого пункту 114 Порядку проведення електронних аукціонів
для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).
Плата за участь в електронному аукціоні вноситься переможцем
електронного аукціону протягом трьох робочих днів з дня опублікування органом приватизації договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом Регіо
нального відділення Фонду по Рівненській області від 21 червня
2019 р. № 608 протокол № 47 зсідання 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-2019-01-03-000016-1.
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 – 1 411,70 грн
(одна тисяча чотириста одинадцять гривень 70 копійок);
аукціону із зниженням стартової ціни – мінімальний крок аукціону
становить 1 % (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації –
705,85 грн (сімсот п’ять гривень 85 копійок);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій мінімальний крок аукціону становить 1% (один відсоток) – 705,85 (сімсот п’ять гривень 85
копійок).
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, гаража загальною площею 23,3 м2 за адресою:
Рівненська область, м. Дубровиця, вул. Уляни та Анастасії
Гольшанських, 2
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: об’єкт окремого майна – будівля, гараж
загальною площею 23,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 34100, Рівненська область, м. Дубровиця, вул. Уляни та Анастасії Гольшанських, 2.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Рівненській
області, код за ЄДРПОУ 02362061.
Місцез нах од ження та контактні дані бал анс оу тр имувача:
33028, м. Рівне, вул. Короленка, 7. Контактні дані: тел./факс (0362)
26-68-04, 26-59-27
Відомості про об’єкт приватизації: гараж являє собою одноповерхову цегляну будівлю загальною площею 23,3 м2, висота – 2,5 м,
об’єм – 69 м3. Фундамент кам’яний, бетонний, стіни цегляні, перекриття дерев’яне, підлога бетонна, покрівля – лист шиферний.
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відомості
приватизації

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка під гаражем є у складі земельної ділянки з кадастровим номером
5621810100:01:005:0114 площею 0,0852 га, що перебуває у постійному користуванні Головного управління статистики у Рівненській
області відповідно до державного акта на право постійного користування земельною ділянкою серія ЯЯ №259267 від 25.12.2006, категорія земель – землі житлової та громадської забудови, вид земельних угідь – забудовані землі, у тому числі землі громадського
призначення.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: електронний аукціон без умов.
Аукціон в електронній формі буде проведено 29 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 з умовами,
аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних
пропозицій) встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжках часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню
проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону
окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електрон
ного аукціону.
Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти
участь у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви
на участь в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної
форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та гарантійний внески. У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні, не продано, проводиться повторний
аукціон зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків.
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 без умов – 893,98 грн (вісімсот дев’яносто
три гривні 98 копійок).
Розмір гарантійного внеску – 89,40 грн (вісімдесят дев’ять
гривень 40 копійок).
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні зі
зниженням стартової ціни – 446,99 грн (чотириста сорок шість
гривень 99 копійок).
Розмір гарантійного внеску – 44,70 грн (сорок чотири гривні
70 копійок).
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 446,99 грн (чотириста сорок шість
гривень 99 копійок).
Розмір гарантійного внеску – 44,70 грн (сорок чотири гривні
70 копійок).
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.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону
на остаточну ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану
вартість у розмірі 20 відсотків.
Функціональне використання об’єкта приватизації покупець визначає самостійно.
Період між аукціонами з умовами та аукціоном із зниженням
стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни
та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів
від дати аукціону (опублікування інформаційного повідомлення про
приватизацію об’єкта).
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: Державна казначейська служба України,
м. Київ,
МФО 820172
для перерахування гарантійного внеску:
Рахунок № 37314029008805 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України
м. Київ
МФО 820172
2. Посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора ДП
«ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ», на яких зазначені реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними
покупцями гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.
sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
3. Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування, звернувшись до організатора аукціону.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській області. Адреса: 33028,
м. Рівне, вул. 16 Липня, 77, тел. (0362) 26-25-56, телефон для довідок:
(0362) 63-58-19, 62-33-18. Час роботи регіонального відділення з 8.00
до 17.15 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва
з 13.00 до 14.00. Адреса електронної пошти: rivne@spfu.gov.ua.
Контактна особа: Владова Марія Олімпіївна.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото
розміщується 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.
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5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі ID: UA-AR-P-2018-07-25-000101-1.
Період між аукціоном:
Період між аукціонами з умовами та аукціоном із зниженням
стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження
ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних
днів від дати аукціону (опублікування інформаційного повідомлення
про приватизацію об’єкта).
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 – 8,94 грн (вісім
гривень 94 копійки);
аукціону із зниженням стартової ціни – мінімальний крок аукціону
становить 1% (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації –
4,47 грн (чотири гривні 47 копійки);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій мінімальний крок аукціону становить 1 % (один відсоток) – 4,47 грн (чотири гривні 47 копійки).
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 –
гаража загальною площею 20,1 м2 за адресою: 34600,
Рівненська область, м. Березне, вул. Київська, 5а/4
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: об’єкт окремого майна –
гараж загальною площею 20,1 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 34600, Рівненська область, м. Березне, вул. Київська, 5а/4.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Рівненській
області, код за ЄДРПОУ 02362061.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 33028,
м. Рівне, вул. Короленка, 7. Контактні дані: тел./факс: (0362)
26-68-04, 26-59-27.
Відомості про об’єкт приватизації: гараж являє собою вбудоване
приміщення загальною площею 20,1 м2 одноповерхової будівлі гаражів. Технічний стан будівлі – задовільний. Фізичний знос основних
конструктивних елементів – 37 %. Стан опорядження приміщення в
задовільному стані. З інженерних мереж наявне електроосвітлення.
Висота приміщення – 2,95 м. Наявна оглядова яма.
Відомості про земельну ділянку: межі, площа, місце розташування,
правовий режим земельної ділянки під гаражем не встановлені. Орієн
товно земельна ділянка перебуває у землях запасу, категорія земель –
землі житлової та громадської забудови, вид земельних угідь – забудовані землі, у тому числі землі громадського призначення.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: електронний аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 29 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 з умовами,
аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних
пропозицій) встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжках часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню
проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону
окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електрон
ного аукціону.
Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти
участь у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви
на участь в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної
форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та гарантійний внески. У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні, не продано, проводиться повторний
аукціон зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків.
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 – 34901,00 грн (тридцять
чотири тисячі дев’ятсот одна гривня 00 копійок).
Розмір гарантійного внеску – 3490,10 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні зі
зниженням стартової ціни – 17450,50 грн (сімнадцять тисяч чотириста п’ятдесят гривень 50 копійок).
Розмір гарантійного внеску – 1745,05 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 17450,50 грн (сімнадцять тисяч чотириста п’ятдесят гривень 50 копійок).
Розмір гарантійного внеску – 1745,05 грн.
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 2019 року.
Умови продажу:
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону
на остаточну ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану
вартість у розмірі 20 % протягом 30 днів з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
Переможець аукціону відшкодовує Регіональному відділенню
Фонду по Рівненській області вартість послуг суб’єкта оціночної діяльності за проведення незалежної оцінки в сумі 3450,00 грн (три

тисячі чотириста п’ятдесят гривень 00 копійок) протягом 30 днів з
дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
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: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
для перерахування гарантійного внеску:
Рахунок № 37314029008805 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України
м. Київ
МФО 820172
2. Посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора ДП
«ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ», на яких зазначені реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними
покупцями гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.
sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
3. Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування, звернувшись до організатора аукціону.
Найменування організатора аукціону:
Регіон альн е відділення Фонду державного майна України
по Рівненській області. Адреса: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня,
77, тел. (0362) 26-25-56, телефон для довідок: (0362) 63-58-19,
62-33-18. Час роботи регіонального відділення з 8.00 до 17.15 (крім
вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 13.00 до
14.00. Адреса електронної пошти: rivne@spfu.gov.ua.
Контактна особа: Владова Марія Олімпіївна.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото
розміщується 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
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі ID: UA-AR-P-2018-07-25-000098-1.
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 – 349,01 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – мінімальний крок аукціону становить 1 % (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – 174,51 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій мінімальний крок аукціону
становить 1% (один відсоток) – 174,51 грн.
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.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Харківській області про проведення продажу
на аукціоні об’єкта малої приватизації – Єдиний майновий
комплекс державного підприємства «Орган з сертифікації
автоматизованих та автоматичних систем управління
та умов процесу перевезень на залізничному транспорті»,
код ЄДРПОУ 23460862, за адресою: м. Харків, майдан
Фейєрбаха, 7
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: Єдиний майновий комплекс державного
підприємства «Орган з сертифікації автоматизованих
та автоматичних систем управління та умов процесу
перевезень на залізничному транспорті».
Місцезнаходження об’єкта: 61050, м. Харків, майдан Фейєрбаха, 7.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 23460862.
Середньооблікова чисельність працівників: станом на 31.12.2018 –
9 осіб; станом на 31.03.2019 – 8 осіб.
Обсяг та номенклатура продукції: основним видом діяльності
відповідно до Статуту є дослідження й експериментальні розробки
в галузі інших природних і технічних наук (основний КВЕД – 72.19).
Чистий дохід від реалізації продукції склав: 2016 рік – 1486,3 тис. грн,
2017 рік – 1654,1 тис. грн, 2018 рік – 2334,5 тис. грн, І квартал 2019
року – 271,0 тис. грн.
Основні показники господарської діяльності за останні три
роки та за останній звітний період
№
з/п
1
2
3
4
5

Найменування показника
Необоротні активи, тис. грн
Оборотні активи, тис. грн
Величина чистого прибутку, тис. грн
Вартість активів, тис. грн
Вартість власного капіталу, тис. грн

2016 рік 2017 рік 2018 рік І квартал 2019 року
4,4
675,4
134,3
679,8
355,9

0,00
1016,2
72,1
1016,2
374,0

0,00
742,3
-7,4
742,3
336,1

0,00
234,6
-344,1
234,6
-8,00


3 липня 2019 року
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Продовження таблиці
№
Найменування показника
2016 рік 2017 рік 2018 рік І квартал 2019 року
з/п
6 Дебіторська заборгованість, тис. грн
423,4 766,00 507,7
91
7 Кредиторська заборгованість, тис. грн 323,9 642,2
406,2
242,6

Інформація про об’єкт: у складі Єдиного майнового комплексу
державного підприємства «Орган з сертифікації автоматизованих
та автоматичних систем управління та умов процесу перевезень на
залізничному транспорті» відсутнє нерухоме майно. Підприємство
розміщується в орендованих приміщеннях згідно з договором оренди нежитлового приміщення від 01.01.2019 № А – 230 (кімн.713),
укладеного з власником нерухомого майна ПрАТ «Хардіпротранс»
терміном на 1 рік. Станом на 30.04.2019 на балансі підприємства
обліковується 5520 (п’ять тисяч п’ятсот двадцять) бланків («Сертифікатів, що підтверджують рівень знань у працівників суб’єктів перевезення небезпечних вантажів»). Свідоцтво про визначення органу,
уповноваженого проводити перевірку знань працівників суб’єктів
перевезення небезпечних вантажів, видане Міністерством інфраструктури України 26.03.2015 № UA МІУ- 006-2015. Термін дії: до 25
березня 2020 року.
Інформація про земельні ділянки: земельна ділянка відсутня.
Інформація про обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин:
викиди та скиди забруднювальних речовин у навколишнє природне
середовище не здійснюються.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 30 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 електронному аукціоні
з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон
ною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація Єдиного майнового комплексу державного підприємства «Орган з сертифікації автоматизованих та автоматичних
систем управління та умов процесу перевезень на залізничному
транспорті» здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432
(зі змінами).
Покупець Єдиного майнового комплексу Державного підприємства «Орган з сертифікації автоматизованих та автоматичних систем
управління та умов процесу перевезень на залізничному транспорті»
повинен відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна».
Відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» у випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, покупець
зобов’язаний отримати дозвіл Антимонопольного комітету України
на безпосереднє або опосередковане придбання у власність активів
у вигляді єдиного майнового комплексу (далі – дозвіл на концентрацію). Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу на
концентрацію встановлюється законодавством про захист економічної конкуренції.
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту
цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту призначення дати аукціону електронною торговою системою до закінчення кінцевого строку прийняття заяв/закритих цінових пропозицій.
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 742300,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 371150,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 371150,00 грн.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість
у розмірі 20 відсотків.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 74230,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 37115,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 37115,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
збереження основних видів діяльності підприємства на термін дії
«Свідоцтва про визначення органу, уповноваженого проводити перевірку знань працівників суб’єктів перевезення небезпечних вантажів»,
але не більше ніж п’ять років з моменту укладення договору купівліпродажу об’єкта приватизації;
недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи
покупця чи уповноваженого ним органу протягом 6 місяців від дати
переходу права власності на об’єкт;
погашення кредиторської заборгованості підприємства, в тому
числі: із заробітної плати; перед бюджетом та Пенсійним фондом
в сумі, яка складеться на дату укладення договору купівлі-продажу
об’єкта відповідно до офіційної інформації податкового органу та
Пенсійного фонду; іншої заборгованості протягом 6 місяців з дня
підписання договору купівлі-продажу;
протягом 1 (одного) року після переходу права власності на об’єкт
приватизації припинити юридичну особу – Державне підприємство
«Орган з сертифікації автоматизованих та автоматичних систем
управління та умов процесу перевезень на залізничному транспорті»,
код ЄДРПОУ 23460862, за адресою: м. Харків, майдан Фейєрбаха, 7
відповідно до вимог чинного законодавства.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнахо
дження та номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти;
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна України по Харківській області
Банк одержувача: ГУДКСУ у Харківській області
Рахунок № 37186053901203 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
МФО 820172 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Рахунок № 37310053001203 (для перерахування гарантійного
внеску)
МФО 820172 (для перерахування гарантійного внеску)

3 липня 2019 року

Код ЄДРПОУ 23148337
в іноземній валюті:
Реквізити для розрахунку у вільноконвертованій валюті (долари
США)
Payment in foreign currency (USD):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Харківській області
Адреса: UA 61057, Харківська обл., місто Харків, Київський район,
майдан Театральний, будинок 1
Account: 25203052100344
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»
Address:1D Hrushevskoho Str., Kyiv, 01001,Ukraine
MFO: 351533
SWIFT: PBANUA2X
Code YeDRPOU: 23148337Purpose of payment: (please, indicate
without fail the purpose of payment)
Реквізити для розрахунку у вільноконвертованій валюті (євро)
Payment in foreign currency (Euro):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Харківській області
Адреса: UA 61057, Харківська обл., місто Харків, Київський район,
майдан Театральний, будинок 1
Account: 25208052100479
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»
Address:1D Hrushevskoho Str., Kyiv, 01001,Ukraine
MFO: 351533
SWIFT: PBANUA2X
Code YeDRPOU: 23148337
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Розрахунок за придбаний об’єкт у вільноконвертованій валюті проводиться за курсом Національного банку України на день сплати:
Payment for the purchased object in foreign currency According to
exchange rate of National Bank of Ukraine on the date of the payment
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом
приватизації можна в робочі дні за місцем його розташування.
Особа, відповідальна за забезпечення можливості огляду
об’єкта, – Усенко В. М., тел. (057) 700-77-69, адреса електронної
пошти: kharkiv@spfu.gov.ua.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській області, Україна,
м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса веб-сайта: http://www.spfu.
gov.ua/ua/regions/kharkiv.html, телефони для довідок (057) 700-75-60,
700-77-69.
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 Харківській області від 19.06.2019
№ 1215.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-11-02-000005-3.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30
(тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 7423,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 3711,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 3711,50 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.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ,
АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про приватизацію об’єкта малої приватизації «Будівля
профілакторію», який розташований за адресою:
м. Херсон, вул. Перекопська, 169
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: «Будівля
профілакторію».
Місцезнаходження об’єкта: м. Херсон, вул. Перекопська, 169.
Найменування балансоутримувача: відсутній.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: інформація відсутня.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких
розташований об’єкт: об’єкт являє собою двоповерхову окремо розташовану нежитлову будівлю з цегли. Перекриття – залізобетонні
плити, покрівля м’яка рулонна, наявне внутрішнє оздоблення. До
складу будівлі входять огорожа та мостіння.
Будівля профілакторію має такі інженерні мережі: електропостачання, водопостачання, каналізація, теплопостачання та вентиляція. Основні конструктивні елементи будівлі знаходяться в задовільному стані.
Під’їзні шляхи мають асфальтобетонне покриття. У пішохідній досяжності від об’єкта розташовані декілька промислово-складських
баз, житлові будинки приватного сектору, декілька магазинів, зупинка
громадського транспорту.
Об’єкт розташований на земельній ділянці: інформація відсутня.
Фотографічне зображення об’єкта: додається.
2. Інформація про електронний аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі буде проведено 02.08.2019. Час проведення аукціону визначається електронною торговою системою автоматично.
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електрон
них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (із 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».
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється ЕТС для кожного
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня,
що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону
окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електрон
ного аукціону.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом
можна в робочі дні за місцем його розташування за адресою:
м. Херсон, вул. Перекопська, 169.
Для можливості огляду та ознайомлення з документами, що стосуються об’єкта, потенційним покупцям необхідно звертатися в робочі
дні до Регіонального відділення Фонду державного майна України

в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі
за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, 47.
Телефони для довідок: (0552) 22-44-44; e-mail: prodaga_65@
spfu.gov.ua.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні без
умов: 3 833 795,00 грн (три мільйони вісімсот тридцять три тисячі
сімсот дев’яносто п’ять гривень 00 копійок).
Розмір гарантійного внеску: 383 379,50 грн (триста вісімдесят
три тисячі триста сімдесят дев’ять гривень 50 копійок).
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні із
зниженням стартової ціни: 1 916 897,50 грн (один мільйон дев’ятсот
шістнадцять тисяч вісімсот дев’яносто сім гривень 50 копійок).
Розмір гарантійного внеску: 191 689,75 грн (сто дев’яносто одна
тисяча шістсот вісімдесят дев’ять гривень 75 копійок).
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за
методом покрокового зниження ціни та подальшого подання
цінових пропозицій: 1 916 897,50 грн (один мільйон дев’ятсот шістнадцять тисяч вісімсот дев’яносто сім гривень 50 копійок).
Розмір гарантійного внеску: 191 689,75 грн (сто дев’яносто одна
тисяча шістсот вісімдесят дев’ять гривень 75 копійок).
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість
у розмірі 20 відсотків.
Документ, що додається потенційним покупцем до заяви на участь
у приватизації, повинен підтверджувати сплату ним гарантійного
внеску в розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка потенційного
покупця, відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у
сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом),
на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації.
Не допускається сплата гарантійного внеску шляхом внесення
готівки на банківський рахунок оператора електронного майданчика
через касу відділення банку.
Умови продажу: аукціон з умовами.
1. Покупець сплачує на відповідний поточний рахунок органу приватизації ціну продажу об’єкта приватизації з урахуванням податку
на додану вартість на ціну, що склалася за результатом аукціону,
не пізніше ніж протягом 30 днів з дня підписання договору купівліпродажу.
2. Покупець зобов’язаний зберігати профіль діяльності об’єкта.
3. Покупець зобов’язаний не допускати руйнування об’єкта приватизації та підтримувати його в належному стані.
4. Покупець зобов’язаний компенсувати витрати, пов’язані із
проведенням оцінки об’єкта приватизації в процесі приватизації,
на рахунок державного органу приватизації в розмірі 4 500 гривень
у 30-денний термін після підписання договору купівлі-продажу.
5. Покупець зобов’язаний дотримуватись вимог та додаткових обмежень законодавства України щодо користування об’єктом, а саме:
під час експлуатації об’єкта виконання усіх санітарних, протипожежних та інших правил щодо утримання об’єкта приватизації.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна в Херсонській області, АРК та м. Севастополі, просп. Ушакова,
47, 2-й поверх, м. Херсон, 73000, тел. (0552) 22-44-44.
Час роботи служби з організації аукціону: контактна особа від
Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській
області, АРК та м. Севастополі, яка є відповідальною за забезпечення
можливості огляду об’єкта: Тищенко Оксана Анатоліївна, тел. (0552)
22-44-44, e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua.
4. Додаткова інформація
Рахунки ОЕМ, відкриті для сплати реєстраційного внеску та гарантійного внеску: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2
в національній валюті:
Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок № 37184000001233
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21295778
суми сплачених учасниками аукціону реєстраційних внесків протягом п’яти робочих днів з дня проведення електронного аукціону.
Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок № 37317082001233 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21295778
сплачений гарантійний внесок переможця електронного аукціону
протягом п’яти робочих днів з дня опублікування договору купівліпродажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок оплати ціни продажу об’єкта приватизації переможцем.
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна в
Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі
Адреса: м. Херсон, проспект Ушакова, 47
Рахунок: 25305218539400
Банк одержувача: Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк»
Адреса: вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, Україна
МФО 351005
Код ЄДРПОУ: 21295778
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: State Property Fund of Ukraine by Kherson region
Address: Ushakova avenue, 47, Kherson, Ukraine
Account: 25305218539400
Bank of receiver: Public Company Ukrsibbank
Address: Andriivska Street 2/12, Kyiv, Ukraine
MFO 351005
SWIFT: KHABUA2K
Code YeDRPOU: 21295778
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Наказ Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, АРК та м. Севастополі від 24.06.2019 № 341 «Про
затвердження умов продажу об’єкта малої приватизації державної
власності – «Будівля профілакторію», який розташований за адресою:
м. Херсон, вул. Перекопська, 169.
Унікальний код об’єкта: UA-AR-P-2018-07-26-000080-3.
Період між аукціоном без умов та аукціоном із зниженням стартової ціни, аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від дати
аукціону (опублікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта).
Крок аукціону на аукціоні без умов: 38 337,95 грн (тридцять вісім
тисяч триста тридцять сім гривень 95 копійок).
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аукціоні
за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 19 168,98 грн (дев’ятнадцять тисяч сто шістдесят
вісім гривень 98 копійок).
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з
якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/
info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
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відомості
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
№
з/п

Назва органу
управління

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

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

1 Міністерство
08733794, Медичний реабілітаційний
внутрішніх справ центр МВС України «Південний Буг»,
України
22000, Вінницька обл., Хмільницький
р-н, м. Хмільник, вул. Шевченка, 25
2 Державне аген- 25592421, Державне підприємство
ство рибного
«Укрриба», 04050, м. Київ, вул. Тургосподарства
генєвська, 82а, тел. (044) 486-07-91
України

найменування
Нерухоме майно – майданчик (№  5)

Нерухоме майно – гідротехнічні споруди:
контурна дамба №  1 виросного ставу №  2 (інв.№  1177/1)
роздільна дамба виросного ставу №  2 (інв.№  1177/2)
водонапуск №  1 виросного ставу №  2 (інв.№  1177/3)
водовипуск №  1 виросного ставу №  2 (інв.№  1177/4)
скидний канал №  1 виросного ставу №  2 (інв.№  1177/5)
скидний канал №  2 виросного ставу №  2 (інв.№  1177/6)
водовипуск №  2 виросного ставу №  2 (інв.№  1177/7)
водонапуск №  2 виросного ставу №  2 (інв.№  1177/8)
контурна дамба №  2 виросного ставу №  2 (інв.№  1177/9)
контурна дамба виросного ставу №  3 (інв.№  1177/10)
водонапуск №  1 виросного ставу №  3 (інв.№  1177/11)
водонапуск №  2 виросного ставу №  3 (інв.№  1177/12)
водовипуск виросного ставу №  3 (інв.№  1177/13)
скидний канал виросного ставу №  3 (інв.№  1177/14)
контурна дамба виросного ставу №  4 (інв.№  1177/15)
роздільна дамба виросного ставу №  4 (інв.№  1177/16)
водонапуск виросного ставу №  4 (інв.№  1177/17)
водовипуск виросного ставу №  4 (інв.№  1177/18)
скидний канал виросного ставу №  4 (інв.№  1177/19)
контурна дамба №  1 виросного ставу №  5 (інв.№  1177/20)
контурна дамба №  2 виросного ставу №  5 (інв.№  1177/21)
роздільна дамба виросного ставу №  5 (інв.№  1177/22)
водовипуск №  1 виросного ставу №  5 (інв.№  1177/23)
водонапуск №  1 виросного ставу №  5 (інв.№  1177/24)
водовипуск №  2 виросного ставу №  5 (інв.№  1177/25)
водонапуск №  2 виросного ставу №  5 (інв.№  1177/26)
скидний канал №  1 виросного ставу №  5 (інв.№  1177/27)
скидний канал №  2 виросного ставу №  5 (інв.№  1177/28)
контурна дамба виросного ставу №  6 (інв.№  1177/29)
водонапуск виросного ставу №  6 (інв.№  1177/30)
водовипуск виросного ставу №  6 (інв.№  1177/31)
скидний канал виросного ставу №  6 (інв.№  1177/32)
контурна дамба №  1 зимувального ставу №  1 (інв.№  1177/33)
контурна дамба №  2 зимувального ставу №  1 (інв.№  1177/34)
роздільна дамба зимувального ставу №  1 (інв.№  1177/35)
водонапуск зимувального ставу №  1 (інв.№  1177/36)
водовипуск зимувального ставу №  1 (інв.№  1177/37)
скидний канал зимувального ставу №  1 (інв.№  1177/38)
контурна дамба №  1 зимувального ставу №  2 (інв.№  1177/39)
контурна дамба №  2 зимувального ставу №  2 (інв.№  1177/40)
роздільна дамба зимувального ставу №  2 (інв.№  1177/41)
водонапуск зимувального ставу №  2 (інв.№  1177/42)
водовипуск зимувального ставу №  2 (інв.№  1177/43)
скидний канал зимувального ставу №  2 (інв.№  1177/44)
контурна дамба №  1 зимувального ставу №  3 (інв.№  1177/45)
контурна дамба №  2 зимувального ставу №  3 (інв.№  1177/46)
роздільна дамба зимувального ставу №  3 (інв.№  1177/47)
водонапуск зимувального ставу №  3 (інв.№  1177/48)
водовипуск зимувального ставу №  3 (інв.№  1177/49)
скидний канал зимувального ставу №  3 (інв.№  1177/50)
контурна дамба №  1 зимувального ставу №  4 (інв.№  1177/51)
контурна дамба №  2 зимувального ставу №  4 (інв.№  1177/52)
роздільна дамба зимувального ставу №  4 (інв.№  1177/53)
водонапуск зимувального ставу №  4 (інв.№  1177/54)
водовипуск зимувального ставу №  4 (інв.№  1177/55)
скидний канал зимувального ставу №  4 (інв.№  1177/56)
контурна дамба №  1 зимувального ставу №  5 (інв.№  1177/57)
контурна дамба №  2 зимувального ставу №  5 (інв.№  1177/58)
роздільна дамба зимувального ставу №  5 (інв.№  1177/59)
водонапуск зимувального ставу №  5 (інв.№  1177/60)
водовипуск зимувального ставу №  5 (інв.№  1177/61)
скидний канал зимувального ставу №  5 (інв.№  1177/62)
контурна дамба зимувального ставу №  6 (інв.№  1177/63)
роздільна дамба зимувального ставу №  6 (інв.№  1177/64)
водонапуск зимувального ставу №  6 (інв.№  1177/65)
водовипуск зимувального ставу №  6 (інв.№  1177/66)
скидний канал зимувального ставу №  6 (інв.№  1177/67)
верховинна споруда водопостачального ставка (інв.№  1177/68)
підпірна гребля водопостачального ставка (інв.№  1177/69)
шлюз-регулятор водопостачального ставка (інв.№  1177/70)
водопостачальний канал №  1 (інв.№  1177/71)
підпірна споруда №  1 водопостачального каналу №  1 (інв.№  1177/72)
водонапуск водопостачального каналу №  1 (інв.№  1177/73)
підпірна споруда №  2 водопостачального каналу №  1 (інв.№  1177/74)
підпірна споруда №  3 водопостачального каналу №  1 (інв.№  1177/75)
водопостачальний канал №  2 (інв.№  1177/76)
підпірна споруда №  1 водопостачального каналу №  2 (інв.№  1177/77)

реєстровий номер майна
08733794.1.ГБВЧНР004

25592421.32.ЧВБИВЧ837
25592421.32.ЧВБИВЧ838
25592421.32.ЧВБИВЧ839
25592421.32 ЛВБИВЧ840
25592421.32.ЧВБИВЧ841
25592421.32.ЧВБИВЧ842
25592421.32.ЧВБИВЧ843
25592421.32.ЧВБИВЧ844
25592421.32.ЧВБИВЧ845
25592421.32.ЧВБИВЧ846
25592421.32.ЧВБИВЧ847
25592421.32 ЛВБИВЧ848
25592421.32.ЧВБИВЧ849
25592421.32.ЧВБИВЧ850
25592421.32 ЛВБИВЧ851
25592421.32.ЧВБИВЧ852
25592421.32.ЧВБИВЧ853
25592421.32.ЧВБИВЧ854
25592421.32.ЧВБИВЧ855
25592421.32.ЧВБИВЧ856
25592421.32.ЧВБИВЧ857
25592421.32.ЧВБИВЧ858
25592421.32.ЧВБИВЧ859
25592421.32 ЛВБИВЧ860
25592421.32.ЧВБИВЧ861
25592421.32.ЧВБИВЧ862
25592421.32 ЛВБИВЧ863
25592421.32.ЧВБИВЧ864
25592421.32.ЧВБИВЧ865
25592421.32 ЛВБИВЧ866
25592421.32.ЧВБИВЧ867
25592421.32.ЧВБИВЧ868
25592421.32.ЧВБИВЧ869
25592421.32.ЧВБИВЧ870
25592421.32 ЛВБИВЧ871
25592421.32 ЛВБИВЧ872
25592421.32ЛВБИВЧ873
25592421.32 ЛВБИВЧ874
25592421.32 ЛВБИВЧ875
25592421.32 ЛВБИВЧ876
25592421.32 ЛВБИВЧ877
25592421.32 ЛВБИВЧ878
25592421.32 ЛВБИВЧ879
25592421.32.ЧВБИВЧ880
25592421.32.ЧВБИВЧ881
25592421.32 ЛВБИВЧ882
25592421.32.ЧВБИВЧ883
25592421.32 ЛВБИВЧ884
25592421.32.ЧВБИВЧ885
25592421.32.ЧВБИВЧ886
25592421.32.ЧВБИВЧ887
25592421.32.ЧВБИВЧ888
25592421.32 ЛВБИВЧ889
25592421.32.ЧВБИВЧ890
25592421.32.ЧВБИВЧ891
25592421.32.ЧВБИВЧ892
25592421.32.ЧВБИВЧ893
25592421.32.ЧВБИВЧ894
25592421.32.ЧВБИВЧ895
25592421.32.ЧВБИВЧ896
25592421.32.ЧВБИВЧ897
25592421.32.ЧВБИВЧ898
25592421.32.ЧВБИВЧ899
25592421.32 ЛВБИВЧ900
25592421.32 ЛВБИВЧ901
25592421.32 ЛВБИВЧ902
25592421.32 ЛВБИВЧ903
25592421.32 ЛВБИВЧ904
25592421.32.ЧВБИВЧ905
25592421.32.ЧВБИВЧ906
25592421.32.ЧВБИВЧ907
25592421.32.ЧВБИВЧ908
25592421.32 ЛВБИВЧ909
25592421.32.ЧВБИВЧ910
25592421.32.ЧВБИВЧ911
25592421.32 ЛВБИВЧ912
25592421.32 ЛВБИВЧ913

місцезнаходження
22000, Вінницька обл., Хмільницький р-н, м.Хмільник, вул. Шевченка, 25

Вінницька область, Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 241
Вінницька область, Бершадський р-н, територія Великокиріївкої с/р
Вінницька область, Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 228
Вінницька область, Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 219
Вінницька область, Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 263
Вінницька область, Бершадський р-н, с.Велика Киріївка, вул. Шевченка, 265
Вінницька область, Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 220
Вінницька область, Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 230
Вінницька область, Бершадський р-н, с.Велика Киріївка, вул. Шевченка, 247
Вінницька область, Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 239
Вінницька область, Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 229
Вінницька область, Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 231
Вінницька область, Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 218
Вінницька область, Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 262
Вінницька область, Бершадський р-н, с. Устя, вул. Набережна, 91
Вінницька область, Бершадський р-н, с. Устя, вул. Набережна, 96
Вінницька область, Бершадський р-н, с. Устя, вул. Набережна, 86
Вінницька область, Бершадський р-н, с. Устя, вул. Набережна, 82
Вінницька область, Бершадський р-н, с. Устя, вул. Набережна, 98
Вінницька область, Бершадський р-н, с. Устя, вул. Набережна, 93
Вінницька область, Бершадський р-н, с. Устя, вул. Набережна, 94
Вінницька область, Бершадський р-н, с. Устя, вул. Набережна, 97
Вінницька область, Бершадський р-н, с. Устя, вул. Набережна, 84
Вінницька область, Бершадський р-н, с. Устя, вул. Набережна, 88
Вінницька область, Бершадський р-н, с. Устя, вул. Набережна, 85
Вінницька область, Бершадський р-н, с. Устя, вул. Набережна, 89
Вінницька область, Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 264
Вінницька область, Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 266
Вінницька область, Бершадський р-н, с. Устя, вул. Набережна, 92
Вінницька область, Бершадський р-н, с. Устя, вул. Набережна, 87
Вінницька область, Бершадський р-н, с. Устя, вул. Набережна, 83
Вінницька область, Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 267
Вінницька область, Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 242
Вінницька область, Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 248
Вінницька область, Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 256
Вінницька область, Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 232
Вінницька область, Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 221
Вінницька область, Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 268
Вінницька область, Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 243
Вінницька область, Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 249
Вінницька область, Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 257
Вінницька область, Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 233
Вінницька область, Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 222
Вінницька область, Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 269
Вінницька область, Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 244
Вінницька область, Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 250
Вінницька область, Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 258
Вінницька область, Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 234
Вінницька область, Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 223
Вінницька область, Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 270
Вінницька область, Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 245
Вінницька область, Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 251
Вінницька область, Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 259
Вінницька область, Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 235
Вінницька область, Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 224
Вінницька область, Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 271
Вінницька область, Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 246
Вінницька область, Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 252
Вінницька область, Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 260
Вінницька область, Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 236
Вінницька область, Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 225
Вінницька область, Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 272
Вінницька область, Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка,240
Вінницька область, Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 261
Вінницька область, Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 237
Вінницька область, Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 226
Вінницька область, Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 273
Вінницька область, Бершадський р-н, територія Великокиріївської с/р
Вінницька область, Бершадський р-н, територія Великокиріївської с/р
Вінницька область, Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 274
Вінницька область, Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 238
Вінницька область, Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 253
Вінницька область, Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 227
Вінницька область, Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 254
Вінницька область, Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 255
Вінницька область, Бершадський р-н, с. Устя, вул. Набережна, 90
Вінницька область, Бершадський р-н, с. Устя, вул. Набережна, 94

загаль- вартість майна максимально
на пло- за незалежною можливий мета використання
ща, м2 оцінкою, грн строк оренди
90,66
160 547,00
2 роки
Розміщення кафе,
11 місяців яке не здійснює
продаж товарів підакцизної групи
2 роки
11 місяців Прісноводне риб158 092,00
ництво (аквакуль77 049,00
тура)
10 342,00
9 007,00
1 461,00
1 461,00
20 016,00
10 342,00
158 092,00
477 075,00
10 342,00
10 342,00
20 016,00
361,00
424 767,00
128 402,00
6 894,00
10 962,00
406,00
165 569,00
165 569,00
72 843,00
20 016,00
10 342,00
20 016,00
10 342,00
789,00
789,00
114 030,00
10 342,00
20 016,00
403,00
20 434,00
20 434,00
60 969,00
10 342,00
20 016,00
625,00
20 434,00
20434,00
60 969,00
10 342,00
10 962,00
577,00
20 434,00
20 434,00
60 969,00
10 342,00
10 962,00
451,00
20 434,00
20 434,00
60 969,00
10 342,00
10 962,00
415,00
20 434,00
20 434,00
60 969,00
10 342,00
10 962,00
487,00
20 434,00
60 969,00
10 342,00
10 962,00
325,00
1 674,00
171 057,00
13 344,00
419 593,00
7 361,00
77 920,00
7 361,00
7 361,00
290 678,00
77920

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, тел. (0432) 67-52-17, факс 56-24-65, Регіональ
не 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
№
з/п

Назва органу
управління

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

реєстровий номер
найменування
майна
1 Міністерство регіональ 02497789, ДП «Дніпропетровський державний проектний інститут житлового і Нежитлове вбудова- Інформація відсутня
ного розвитку, будівни- цивільного будівництва «Дніпроцивільпроект», 49600, м. Дніпро, вул. Січеслав- не приміщення
цтва та ЖКГ України
ська Набережна, 29, тел. (056) 745-01-12
2 Державне космічне
агентство України
3 Міністерство охорони
здоров’я України

24228794, Національний центр аерокосмічної освіти молоді ім. О. М. Макарова, Частина нежитлоІнформація відсутня
49005, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 26, а/с № 503, тел. (056) 713-57-56
вого вбудованого
приміщення
02010681, «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я Нежитлові вбудовані
–
України», м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 9, тел. (056) 713-52-57
приміщення

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. Дніпро, вул. Січеславська
13,23
123 895,00
2 роки 11 місяців Розміщення суб’єктів господарюванНабережна, 29
ня, що здійснюють проектні, проектновишукувальні, проектно-конструкторські
роботи
м. Дніпро, вул. Полігон150,0
480 750,00
2 роки 11 місяців Розміщення складу
на, 21д
м. Дніпро, вул. Севастопольська, 17

143,9

1 057 121,00

2 роки 11 місяців

Розміщення навчального закладу, що фінансується з місцевого бюджету

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

№ 27 (1255)

3 липня 2019 року

10

відомості
приватизації

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

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

Назва органу
управління

найменування

реєстровий номер майна

1 Міністерство енерге- 33839081, ВП «Шахта «5/6» ДП «Мирноградвугілля», 85320, Нежитлове приміщення 1-го по- 32087941.54.
тики та вугільної про- Донецька обл., м. Мирноград, вул. Гірнична, 2 тел. (062)
верху будівлі адміністративно- УЧЖШМЧ103
мисловості України
354-29-99
побутового комбінату

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
Донецька обл., м. Мирно30,3
110 000,00
2 роки 260 днів Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побуград, вул. Гірнична, 2
тове обслуговування населення (розміщення перукарні)
місцезнаходження

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

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

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

1 Міністерство освіти 39904577, ДНЗ «Центр легкої промисловості та побутового облсугову- Гаражі
і науки України
вання населення м. Житомир», 10014, м. Житмир, мкр-н Перемоги, 2,
тел. (0412) 41-85-37

реєстровий номер майна

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

мета використання

м. Житомир, вул. Чуднівська, 102а

46,3

38 015,00

2 роки 364 дні

Розміщення майстерні з ремонту автомобілів

м. Житомир, вул. Перемоги, 71

77,4

272 450,00

2 роки 364 дні

Організація торгівлі непродовольчими товарами

3 Міністерство охоро- 38499986, ДУ «Житомирський обласний лабораторний центр Міністер- Нежитлові приміщен- 38499986.1.НЧИЮЦЛ2681 Житомирська обл., Руни здоров’я України ства охорони здоров’я України, м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, ня в будівлі (літ. А-2)
жинський р-н, смт Ружин,
64, тел./факс 34-04-08
вул. О. Бурди, 53

67,9

129 412,00

2 роки 364 дні

Організація торгівлі уживаними товарами

4 Міністерство освіти 02543516, Житомирський професійний політехнічний ліцей, 10003,
і науки України
м. Житомир, вул. Старовільська, 9а, тел. (0412) 42-62-56

161,3

548 420,00

2 роки 364 дні

Для виробничих потреб (обробка металу) із залученням учнів для проходження виробничої практики

2 Міністерство освіти 02543516, Житомирський професійний політехнічний ліцей,10003,
і науки України
м. Житмир, вул. Старовільська, 9а, тел.(0412) 42-62-56

03566009.2.АААБИД229

місцезнаходження

Нежитлові приміщен- 02543516.2.АААБИБ933
ня майстерні (літ. В)

Нежитлові приміщен- 02543516.2.АААБИБ933
ня майстерні (літ. Г)

м. Житомир,
вул. Перемоги,71

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, ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ та ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ
про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
Назва органу управління
з/п
1 Державна казначейська
служба України

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

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

37951998, Головне Управління Державної казначейської служ- Підвальне приміщення в
би України в Івано-Франківській області
адмінбудівлі

реєстровий номер майна

місцезнаходження

37951998.1.БВУММВ021 м. Івано-Франківськ,
вул. Дністровська, 14

загальна вартість майна за неза- максимально можлиплоща, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
35,5

429 266,00
станом на 31.03.2019

2 роки 11 місяців

мета використання
Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів
підакцизної групи

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, Регіональне відділення Фонду
по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях, відділ оренди, тел./факс (0342) 55-25-97. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право
оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№ Назва органу
з/п управління

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

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

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

реєстровий
номер майна

найменування
Приміщення № 59 на 2-му поверсі будівлі пасажирського термінала «F» зі швидкомонтуючих легких конструкцій (інв. № 47570); приміщення № 184 на 1-му поверсі будівлі пасажирського термінала «F» зі швидкомонтуючих легких конструкцій (інв. № 47570)

2 Міністерство
20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Борис- Частина твердого покриття (зона 10 під віадуком термінала «D» (інв. № 47834) біля пасаінфраструктури піль», 08307, Київська обл., м. Бориспіль, тел.: жирського термінала «D»
України
(044) 281-74-96, 281-70-22

місцезнахо
дження

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

мета використання

–

Київська обл.,
м. Бориспіль,
Аеропорт

15,5;
4,1

1 172 900,00;
362 900,00

2 роки 11 місяців

Розміщення кімнати відпочинку; розміщення каси

–

Київська обл.,
м. Бориспіль,
Аеропорт

6,0

204 000,00

1 рік

Розміщення об’ємнопросторової конструкції «KYIV»

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 50, Регіональне відділення Фонду по Київській
області, тел. 200-25-26. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один
об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ЛЬВІВСЬКІЙ, ЗАКАРПАТСЬКІЙ та ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ
про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за не- максимально можнайменування
реєстровий номер майна місцезнаходження
мета використання
площа, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Міністерство
02403452, ДП «Проектно-конструкторське технологічне
Нежитлове вбудоване приміщення
02403452.1.АААДДЛ545 м. Львів, вул. Збо135,6
787 100,00
2 роки 364 дні
Розміщення виробництва фондового та виставкового
культури України бюро»,79007, м. Львів, вул. Д. Данилишина, 4, тел. (032) 261-62-21 № 11 на 1-му поверсі будівлі «А3-2»
їща, 15
станом на 31.03.2019
обладнання для музеїв, інших закладів культури та кінематографії

№
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: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, Регіональне відділення Фонду по Львівській, Закарпатській та Волинській областях. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і
більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
Управління забезпечення реалізації повноважень у ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
№
з/п

Назва органу
управління

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

1 Міністерство осві- 02125102, Східноєвропейський національний університет імені Лесі
ти і науки України Українки, 43025, м. Луцьк, просп. Волі, 13, тел. (0332) 77-48-40

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
Частина навчального кор- 02125102.1.ЮДКДОС 003 43005, Волинська обл., м. Луцьк,
120,9
1 025 100,00
2 роки 364 дні
Для розміщення їдальні, що не здійснює пропусу № 5 (спорткомплекс)
просп. Президента Грушевського, 2б
даж товарів підакцизної групи, у навчальному
закладі
найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн. 807, Управління
забезпечення повноважень у Волинській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох
і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
Управління забезпечення реалізації повноважень у ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ
№ Назва органу
з/п управління

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

найменування

1 Міністерство 03077585, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і Частина сходової (поз.1-45) – 2,0 м2 підвалу будівлі
освіти і науки природокористування України «Мукачівський аграрний коледж», Закарпатська літ. А адмінкорпусу літ. А-А* та частина коридору (поз.
України
обл., м. Мукачево, вул. Макарика Томаша, 32, тел.: (03131) 2-22-20, 2-21-98 3-7) – 2,0 м2 1-го поверху будівлі ветлікарні літ. Д-Д*

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
–
Закарпатська обл., м. Му4,0
25 780,00
35 місяців
Розміщення торговельних автокачево, вул. Масарика Томатів, що відпускають продовольчі
маша (Матросова), 32
товари (двох вендингових апаратів)

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, Управління
забезпечення реалізації повноважень у Закарпатській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У
разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та
комунального майна».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по Миколаївській 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

1 Державна судова
02892675, Апеляційний суд МиколаївБудівля трансформаторної підстанції
адміністрація України ської області, м. Миколаїв, вул. Садова, 2а,
тел. (0512) 50-17-20
2 Міністерство енерге- 20915546, ДП «НАЕК «Енергоатом», ВП
тики та вугільної про- «Южно-Українська АЕС», 55000, Миколаївська Частина приміщень № 4-50, № 63-73, № 76-114 їдальні на 500 місць;
мисловості України
обл., м. Южноукраїнськ, тел. (05136) 4-22-22

реєстровий номер майна
–

місцезнаходження
м. Миколаїв, вул. 68 Десантників, 2

24584661.4.ДЯМХКШ1544 Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, Проммайданчик, 1, літ. 1-Б/8
приміщення № 218, № 218а, № 218б, № 218в, № 218г, № 218д, № 218е,
24584661.8.ДЯМХКШ1549 Миколаївська обл., м. Южноукра№ 218ж, № 146 та місця загального користування будівлі ІЛК/буфет № 35;
їнськ, Проммайданчик, 1, літ. 1-Б/7
приміщення № 217, № 217/1 та місця загального користування центральної
24584661.8.ДЯМХКШ1555 Миколаївська обл., м. Южноукраремонтної майстерні/буфет № 25;
їнськ, Проммайданчик, 1, літ. 1-Г/2
приміщення № 201, № 202, № 203, № 204, № 204/1, № 205, № 206, та місця
24584661.8.ДЯМХКШ1551 Миколаївська обл., м. Южноукразагального користування ЦДП корпусу «А»/буфет № 8;
їнськ, Проммайданчик 3
приміщення № 2, № 3, № 4 та місця загального користування будівлі гідроцеху/ 24584661.7.ДЯМХКШ1547 Миколаївська обл., м. Южноукрабуфет № 17;
їнськ, Проммайданчик, 2
приміщення № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28 та місця загального корис- 24584661.9.ДЯМХКШ1557 Миколаївська обл., м. Южноукратування, адміністративно-побутової споруди Управління виробничо-технічної
їнськ, Проммайданчик, 19
комплектації/ буфет № 16;
приміщення № 26, № 27, № 28, № 29, № 30 та місця загального користування, 24584661.9.ДЯМХКШ1559 Миколаївська обл., м. Южноукратимчасової бази трест майданчика АГЕБ/буфет № 3;
їнськ, Комунальна зона 19/2
частина приміщень № 234, № 235, № 237 та місця загального користування,
24584661.8.ДЯМХКШ1553 Миколаївська обл., м. Южноукраслужбово-виробничого корпусу зі сходами та ліфтовим блоком/буфет ГЕС-ГАЕС
їнськ, Гідрокомплекс,1, літ. 1-Г

загальна вартість майна максимально
пло- за незалежною можливий
мета використання
ща, м2
оцінкою, грн строк оренди
72,5
128 422,00
10 років Виконання функцій оператора системи розподілу електричної енергії
2 972,5: 2 198 540,00: 2 роки 364 дні Організація лікувальнопрофілактичного хар2 258,0; 1 640 663,00;
чування персоналу ВП
«Южно-Українська АЕС»
113,5;
105 023,00;
25,6;

18 248,00;

244,4;

197 329,00;

60,3;

40 865,00;

128,5;

91 453,00;

66,5;

34 194,00;

75,7

70 765,00

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».

3 липня 2019 року

№ 27 (1255)
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відомості
приватизації

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

Назва органу управління

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

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

найменування

реєстровий номер майна

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

місцезнаходження

мета використання

1 Міністерство внутрішніх
справ України

40112139, Регіональний сервісний центр в Одеській області, 65114,
м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 5

Частина нежитлового приміщення 1-го поверху адміністративної будівлі

40112139.1.БИЕЖЦО008 Одеська обл., м. Болград,
пров. Лісний, 2

2,0

31 000,00

2 роки 11 місяців Розміщення платіжного термінала самообслуговування

2 Міністерство внутрішніх
справ України

40112139, Регіональний сервісний центр в Одеській області, 65114,
м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 5

Частина нежитлового приміщення 2-го поверху адміністративної будівлі

40112139.1.БИЕЖЦО005 Одеська обл., м. Роздільна,
вул. Кишинівська, 2

2,0

46 000,00

2 роки 11 місяців Розміщення платіжного термінала самообслуговування

3 Міністерство внутрішніх
справ України

40112139, Регіональний сервісний центр в Одеській області, 65114,
м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 5

Частина нежитлового приміщення 1-го поверху адміністративної будівлі

40112139.1.БИЕЖЦО007 Одеська обл., м. Березівка,
вул. Пушкінська, 27

2,0

27 000,00

2 роки 11 місяців Розміщення платіжного термінала самообслуговування

4 Міністерство внутрішніх
справ України

40112139, Регіональний сервісний центр в Одеській області, 65114,
м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 5

Частина нежитлового приміщення 2-го поверху адміністративної будівлі

40112139.1.БИЕЖЦО006 Одеська обл., м. Подільськ,
вул. Соборна, 202б

2,0

52 000,00

2 роки 11 місяців Розміщення платіжного термінала самообслуговування

5 Міністерство регіонального 02497938, ДП «УКРПІВДЕНБУДРОЗВІДУВАННЯ», 65070, м. Одеса,
розвитку, будівництва та
вул. Інглезі, 1а
житлово-комунального господарства України

Нежитлові приміщення будівлі (літ. А), нежитлові приміщення будівлі (літ. Б), нежитлові приміщення будівлі (літ. Г), нежитлові
приміщення будівлі (літ. ЕЕ1)

02497938.2.ХВЮЯШЖ413 м. Одеса, вул. Інглезі, 1а

982,2

4 578 997,00

6 Міністерство освіти і науки
України

Частина покрівлі гуртожитку, корпус № 1-А

10,0

347 727,00

01127777, Одеський національний морський університет, 65029,
м. Одеса, вул. Мечникова, 34

–

м. Одесса, вул. Старопортофранківська, 59

2 роки 11 місяців Розміщення офіса

2 роки 11 місяців Розміщення обладнання
стільникового зв’язку

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, Регіональне відділення Фонду
по Одеській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт
оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по РІВНЕНСЬКІЙ 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)

1 Національна поліція 40108908, Управління поліції охорони в Рівненській області, 33023,
України
Рівненська обл., м. Рівне, вул. С. Бандери, 58

найменування

реєстровий
номер майна

Частина приміщення адмінбудівлі

–

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

місцезнаходження
Рівненська обл., м. Радивилів,
вул. Почаївська, 25

13,2

мета використання

2 роки 11 місяців Розміщення: 10,0 м2 – перукарні; 3,2 м2 –
татуаж та покраска брів

34 589,00

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 33028, м. Рівне, вул.16 Липня, 77, Регіональне відділення Фонду по Рівненській
області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. За додатковою інформацією слід звертатися за тел. (0362)
26-66-75. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного
та комунального майна».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ХАРКІВСЬКІЙ 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
реєстровий
місцезнахозагальна
вартість майна за незанайменування
номер майна
дження
площа, м2
лежною оцінкою, грн
Нежитлові приміщення – кімн. № 46а, 46б та частина кімн. № 44
–
м. Харків,
18,4
124 100,00
на цокольному поверсі 6-поверхового адміністративного будинку,
просп. Науки, 9
ІІІ
інв. № 73477/81783, літ. «А -5», «А-6»

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

1 Міністерство економіч- 31632168, Державне підприємство «Український науковоного розвитку і торгівлі технічний центр металургійної промисловості «Енергосталь»,
України
61166, м. Харків, просп. Науки, 9, тел. (057) 702-17-31

максимально можмета використання
ливий строк оренди
2 роки 11 місяців Розміщення технічних засобів, які
надають телекомунікаційні послуги

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів та документи (відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна») приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, Регіональне відділення Фонду по Харківській області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить
конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№ Назва органу
з/п управління

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

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

1 Міністерство
34838822, Головне територіальне управління юстиції України
юстиції України у Хмельницькій області, вул. Володимирська, 91, м. Хмельницький,
29013, тел. (0382) 76-57-49

найменування

реєстровий номер майна

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

місцезнаходження

Частина холу на 1-му повер- 34838822.1.БЮДТЦЖ021 вул. Тернопільська, 13/2,
сі адміністративної будівлі
м. Хмельницький, 29000

3,0

16 425,00

2 роки 11 місяців

мета використання
Розміщення банкомата на площі 2,0 м2 та розміщення
інформаційно-платіжного термінала на площі 1,0 м2

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

Назва органу
управління

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

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

реєстровий номер майна

1 Державна служба 2357999, Головне управління статистики у Черкаській області, вул. О. Приміщення 1-го поверху (кімн. 3-2) адмінбудівлі
статистики України Дашковича , 39, м. Черкаси, тел. (0472) 36-16-75

місцезнаходження

02357999.1. АААДЕЖ381 вул. Новоселівська,1,
м. Золотоноша, Черкаська обл.

загальна вартість майна за неза- максимально можплоща, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
4,2

16 310,00

2 роки 364 дні

мета використання
Побутове обслуговування населення та
інші види діяльності, що можливо розмістити в офісних приміщеннях

2 Міністерство еконо- 02568360, Державне підприємство «Черкаський науково-виробничий
мічного розвитку і центр стандартизації, метрології та сертифікації», вул. Гоголя, 278,
торгівлі України
м. Черкаси, тел. (0472) 37-31-49

Вісім антено-місць на висоті 36,0 м на покрівлі
будівлі та місце для встановлення шафи з телекомунікаційним обладнанням

–

вул. Гоголя, 278,
м. Черкаси

12,0

357 414,78

2 роки 11 місяців Розміщення технічних засобів і антен
операторів телекомунікацій

3 Міністерство еконо- 02568360, Державне підприємство «Черкаський науково-виробничий
мічного розвитку і центр стандартизації, метрології та сертифікації», вул. Гоголя, 278,
торгівлі України
м. Черкаси, тел. (0472) 37-31-49

Місце встановлення телекомунікаційної настінної
шафи, яка розташована в надбудові на покрівлі
будівлі (розміри 1000 ммх540 мм х480 мм) та три
антено-місця на висоті 36,3 м на покрівлі будівлі

–

вул. Гоголя, 278,
м. Черкаси

3,0

291 222,39

2 роки 11 місяців Розміщення технічних засобів і антен
операторів телекомунікацій

4 Міністерство еконо- 00209160, Державне підприємство «Черкаський державний науково- Частина сходової клітки 3-го поверху 4-поверхової
мічного розвитку і дослідний інститут техніко-економічної інформації в хімічній промисло- адмінбудівлі
торгівлі України
вості», бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, тел. (0472) 33-68-95

–

бульв. Шевченка, 205,
м. Черкаси

1,0

8 900,00

2 роки 364 дні

Розміщення технічних засобів провайдерів телекомунікацій, які надають
послуги доступу до Інтернету

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

Назва органу
управління

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

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

реєстровий номер
майна

місцезнаходження

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

мета використання

1 Національна поліція 40108616, Головне управління Національної поліції у Київській області,
України
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 15, тел.: (044) 271-60-02

Нерухоме майно – частина даху будівлі 40108616.10.ФХПТХО191 04116, м. Київ,
вул. ДовнарЗапольського, 10а

6,0

483 540,00
станом на 30.04.2019

2 роки 11 місяців Розміщення технічних засобів на площі 2,0 м2 та 5
антен на площі 4,0 м2 оператора телекомунікацій,
який надає послуги з рухомого (мобільного) зв’язку

2 Державна служба 21680000, Головне управління регіональної статистики, 01601, м. Київ,
статистики України вул. Еспланадна, 4-6, тел. (044) 287-60-35; факс (044) 246-68-58

Нерухоме майно – нежитлові приміщення (на 7-му поверсі будівлі, кімн.
№ 705, № 706)

44,4

1 143 000,00
станом на 30.04.2019

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

3 Міністерство освіти 02070921, Національний технічний університет України «Київський поліі науки України
технічний інститут імені Ігоря Сікорського», 03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37, тел. (044) 204-82-82,
факс (044) 204-97-88

Нерухоме майно – нежитлове приміщення (частина вестибуля цокольного
поверху навчального
корпусу № 7)

–

02090, м.Київ,
просп. Перемоги, 37к

3,0

60 300,00
станом на 30.04.2019

2 роки 11 місяців Розміщення банкомата

4 Міністерство освіти 02070921, Національний технічний університет України «Київський полі- Нерухоме майно – нежитлове приміі науки України
технічний інститут імені Ігоря Сікорського», 03056, м. Київ, просп. Пере- щення (частина вестибуля цокольного
моги, 37, тел. (044) 204-82-82, факс (044) 204-97-88
поверху навчального корпусу № 18)

–

02090, м.Київ, вул.
Політехнічна, 41

3,0

60 300,00
станом на 30.04.2019

2 роки 11 місяців Розміщення банкомата

5 Міністерство освіти 02070944, Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
і науки України
01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, тел. (044) 239-32-94

–

м. Київ, вул. Ломоносова, 59

106,8

2 376 000,00
станом на 30.04.2019

2 роки 11 місяців Розміщення поштового відділення з обмеженням по
вазі до 30 кг

6 Міністерство освіти 02125295, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгома- Нерухоме майно – частина нежитлового
і науки України
нова, 01601, м.Київ, вул. Пирогова, 9, тел. (044) 234-11-08
приміщення (1-й поверх будівлі гуманітарного корпусу)

–

м. Київ, вул. Тургенєвська, 8/14,
літ. «А»

384,0

8 081 650,00
станом на 30.04.2019

1 рік

Розміщення їдальні без права продажу товарів підакцизної групи у навчальному закладі

7 Міністерство освіти 02125295, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгома- Нерухоме майно – частина нежитлового
і науки України
нова, 01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9, тел. (044) 234-11-08
приміщення (6-й поверх будівлі гуманітарного корпусу)

–

м. Київ, вул. Тургенєвська, 8/14,
літ. «А»

66,1

1 420 000,00
станом на 30.04.2019

1 рік

Розміщення буфету без права продажу товарів підакцизної групи у навчальному закладі

661,0

6624500,00
станом на 30.04.2019

до 5 років

Здійснення професійно-технічного навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації працюючих
робітників та незайнятого населення

Нерухоме майно – нежитлові приміщення (у корпусі гуртожитку № 6)

21680000.1.АААДЕЖ528 м. Київ,
вул. Еспланадна, 4-6

8 Міністерство освіти 03069699, Київський професійний ліцей будівництва і комунального
і науки України
господарства, м. Київ, вул. Клавдіївська, 21, тел. 294-69-04, тел./факс
294-69-00

Нерухоме майно – нежитлове приміщення

9 Міністерство
внутрішніх справ
України

Нерухоме майно – нежитлові примі00032684.1.СЖТАЧХ038 м. Київ, вул. Богощення на 1-му поверсі адміністративної
мольця, 10
будівлі № 1

132,5

3 981 780,00
станом на 30.04.2019

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

Нерухоме майно – нежитлові приміщення на 2-му поверсі будівлі корпусу № 5

65,2

1 106 400,00
станом на 30.04.2019

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

00032684, Міністерство внутрішніх справ України, 01024, м. Київ,
вул. Богомольця, 10, тел. (044) 256-03-33

10 Державне космічне 14309669, ДП «Виробниче об’єднання «Київприлад», м. Київ, вул. Гарагентство України матна, 2, тел. (044) 456-38-48

03069699.54АААБИД293 03164, м. Київ,
вул. Клавдіївська, 21

ОБРННР220

м. Київ, вул. Гарматна, 2

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

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Київській області
про підсумки конкурсу на право оренди нерухомого
державного майна
За результатами засідання конкурсної комісії, що відбулося
19.06.2019, щодо визначення переможця конкурсу з використанням
відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону на право оренди державного майна, а саме: частини нежитлового приміщення територіального сервісного центру № 3249 загальною площею 5,7 м2 за адресою: Київська обл., Ставищенський р-н,
с. Винарівка, вул. Лісова, 39, що перебуває на балансі Регіонального
сервісного центру МВС України у Київській області, прийнято рішення
укласти договір оренди з єдиним учасником конкурсу – Акціонерним
товариством «Комерційний Індустріальний Банк» (ідентифікаційний
номер 21580639).
За результатами засідання конкурсної комісії, що відбулося
19.06.2019, щодо визначення переможця конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом
аукціону на право оренди державного майна, а саме: частини нежитлового приміщення територіального сервісного центру № 3243
загальною площею 9,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Бровари,
вул. Броварської сотні, 4а, що перебуває на балансі Регіонального
сервісного центру МВС України у Київській області, прийнято рішення
укласти договір оренди з єдиним учасником конкурсу – Акціонерним
товариством «Комерційний Індустріальний Банк» (ідентифікаційний
номер 21580639).
За результатами засідання конкурсної комісії, що відбулося
19.06.2019, щодо визначення переможця конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом
аукціону на право оренди державного майна, а саме: частини нежитлового приміщення територіального сервісного центру № 3241
загальною площею 9,3 м2 за адресою: Київська обл., м. Баришівка,
вул. Польова, 3, що перебуває на балансі Регіонального сервісного
центру МВС України у Київській області, прийнято рішення укласти
договір оренди з єдиним учасником конкурсу – Акціонерним товариством «Комерційний Індустріальний Банк» (ідентифікаційний номер 21580639).
За результатами засідання конкурсної комісії, що відбулося
24.06.2019, щодо визначення переможця конкурсу з використанням
відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону на право оренди: частина твердого покриття «Внутрішньопортові дороги» (інв. № 21509) площею 3000,0 м2 за адресою: Київська
обл., м. Бориспіль, Аеропорт, що перебуває на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», прийнято рішення укласти договір
оренди з єдиним учасником конкурсу – ТОВ «ІНТЕРАВІА» (ідентифікаційний номер 33240887).
За результатами засідання конкурсної комісії, що відбулося
24.06.2019, щодо визначення переможця конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону на право оренди: 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 за адресою: Київська обл.,
м. Бориспіль, Аеропорт, прийнято рішення укласти договір оренди
з єдиним учасником конкурсу – ТОВ «ЛЮКС КРАЇНА» (ідентифікаційний номер 39237508).
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Харківській області
про підсумки конкурсу на право оренди державного майна,
що відбувся 20.06.2019
За результатами засідання конкурсної комісії прийнято рішення
щодо укладення Регіональним відділенням Фонду по Харківській області договору оренди державного майна: 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 Науководослідного 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 перебуває на балансі Харківського національного медичного
університету, з єдиним претендентом, що взяв участь у конкурсі та
пропозиції якого відповідають оголошеним умовам його проведення, – ТОВ «ФАРМАДІМ».

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

ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м. Львова про проведення конкурсу на право оренди
нерухомого військового майна
Назва та місце розташування органу, що проводить конкурс: КЕВ
м. Львова, адреса: 79007, м. Львів, вул. Батуринська, 2.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлові приміщення загальною площею 654,5 м2 в центральному матеріальному складі (інв. № 62) та частина технічного майданчика № 11
з асфальтобетонним покриттям площею 1800,0 м2 військового
містечка № 288 за адресою: м. Львів, вул. Луганська, 3.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до
чинного законодавства України, становить 45 503,23 грн (без ПДВ)
за базовий місяць оренди – травень 2019 року.
У подальшому орендна плата підлягає щомісячному корегуванню на індекс інфляції згідно з вимогами чинного законодавства
України.
Основні вимоги до умов договору та експлуатації об’єкта:
1. Найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно
з орендною платою, визначеною за базовий місяць, не нижче, ніж на
аналогічних об’єктах інших форм власності.
2. Використання нерухомого військового майна для розміщення
складів та розміщення та складування матеріалів та обладнання (інше
використання нерухомого майна).
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.
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7. Зобов’язання не зберігати і не використовувати в орендованому приміщенні токсичні, вибухові, наркотичні, радіоактивні речовини
і матеріали, забезпечити протипожежну безпеку об’єкта оренди.
8. Зобов’язання встановлення приладів обліку комунальних
послуг за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих
договорів з постачальними організаціями (до моменту укладення
прямих договорів відшкодовувати витрати орендодавцю за комунальні послуги).
9. Зобов’язання щодо дотримання належних умов експлуатації
об’єкта оренди, запобігання його пошкодженню та псуванню, утримувати майно в належному стані, не гіршому ніж на момент передачі
його в оренду.
10. Забезпечення зобов’язань орендаря зі сплати орендної плати
внесенням завдатку у розмірі, не меншому ніж три місячні орендні
плати за базовий місяць, який вноситься протягом 10 днів з моменту підписання договору оренди в рахунок плати за останні три
місяці оренди.
11. Заборона суборенди, приватизації та переходу права власності на орендоване майно.
12. Мета і предмет господарської діяльності, визначені в установчих документах суб’єкта господарювання, який здійснює господарську діяльність на базі орендованого майна, не можуть суперечити
умовам договору оренди.
Документи для участі у конкурсі та конкурсні пропозиції подаються
в конверті з написом «На конкурс», запечатаному печаткою учасника
конкурсу. Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 5
календарних днів до дати проведення конкурсу.
Конкурс буде проведено о 10.00 на 21-й календарний день
після публікації цієї інформації в приміщенні актового залу КЕВ
м. Львова.
Телефон для довідок з питань конкурсу (032) 255-74-80.
Для участі в конкурсі учасник подає на розгляд конкурсної
комісії:
заяву про участь у конкурсі та такі документи:
а) для учасників, які є юридичними особами: посвідчені нотаріусом
копії установчих документів; належним чином оформлену довіреність,
видану представнику юридичної особи з наданням повноважень, та
документ, що посвідчує представника юридичної особи; завірену
належним чином копію звiту про фiнансовi результати учасника конкурсу з урахуванням дебіторської i кредиторської заборгованості за
останній рік; довiдку вiд учасника конкурсу про те, що стосовно нього
не порушено справу про банкрутство.
б) для учасникiв, якi є фiзичними особами: посвідчену нотаріусом
копію свідоцтва про реєстрацію фізичної особи як суб’єкта підприємницької діяльності; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином копію
декларацiї про доходи або завiрену в установленному порядку копiю
звiту суб’єкта малого пiдприємництва – фiзичної особи – платника
єдиного податку; належним чином оформлену довіреність, видану
представнику фізичної особи з наданням повноважень, та копію документа, що посвідчує представника фізичної особи;
в) для всіх учасників: техніко-економічне обґрунтування оренди –
зобов’язання (пропозицiї) щодо виконання умов конкурсу та забезпечення виконання зобов’язання щодо сплати орендної плати (завдатку
та гарантії); додатковi пропозицiї до договору оренди; повiдомлення
про засоби зв’язку з учасником конкурсу.
ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м. Чернівці про проведення конкурсу на право укладення
договору оренди державного (військового) майна
Орган управління – Міністерство оборони України.
Балансоутримувач – КЕВ м. Чернівці (код ЄДРПОУ 08179180).
 Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: частина даху
площею 15,0 м2 будівлі (літ. А) Гарнізонного будинку офіцерів
(інв. № 4) військового містечка № 101 за адресою: м. Чернівці,
пл. Театральна, 6.
Вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку
становить 460 982,00 грн (чотириста шістдесят тисяч дев’ятсот вісімдесят дві гривні) без ПДВ.
Розмір плати за оренду державного (військового) майна за
базовий місяць (квітень 2019 року) при використанні об’єкта з метою розміщення технічних засобів і антен оператора телекомунікації,
який надає послуги рухомого (мобільного) зв’язку та послуги доступу
до Інтернету – орендна ставка 18 %, визначено відповідно до вимог
чинного законодавства і становить 6983,88 грн (без ПДВ).
Основні умови конкурсу:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати
за використання зазначеного об’єкта порівняно з розміром орендної
плати за базовий місяць.
2. Своєчасна сплата орендної плати (щомісяця до 15 числа, наступного за звітним місяця).
3. Належне утримання та використання об’єкта оренди за цільовим призначенням.
4. Строк оренди – 2 роки 11 місяців із можливістю продовження
терміну дії договору за умови виконання орендарем всіх обов’язків
за договором оренди, за наявності згоди балансоутримувача та погодження органу, уповноваженого управляти об’єктом оренди. Продовження договору у визначеному вище порядку можливе за умови
якщо інше не буде встановлено законодавством на момент закінчення
строку дії договору. У разі, якщо на момент продовження договору
оренди остання оцінка об’єкта оренди була зроблена більш як три
роки тому, для продовження договору оренди провадиться нова
оцінка об’єкта оренди.
5. Страхування орендованого майна протягом 1 місяця з дати
укладення договору оренди на суму, не меншу ніж зазначена в звіті
про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством України.
6. Дотримання заходів протипожежної безпеки орендованого
майна.
7. Зобов’язання щодо дотримання належних умов експлуатації
об’єкта оренди, запобігання його пошкодженню та псуванню, утримувати майно у належному стані, не гіршому ніж на момент передачі
його в оренду.
8. Виконання поточного ремонту орендованого майна за рахунок
орендаря без компенсації витрат на його здійснення.
9. Зобов’язання орендаря зі сплати орендної плати забезпечуються у вигляді завдатку в розмірі, не меншому ніж трикратний
розмір орендної плати за базовий місяць оренди, який вноситься
протягом 10 днів з моменту укладення договору оренди в рахунок
плати за останні місяці оренди, а у разі не внесення завдатку договір розривається.
10. Зобов’язання встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів з постачальними організаціями.
11. Зобов’язання орендаря не зберігати і не використовувати
в орендованому приміщенні токсичні, хімічні, вибухові, наркотичні,
радіоактивні та легкозаймисті матеріали і речовини.
12. Заборона суборенди та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб.
13. Компенсація переможцем конкурсу витрат іншого учасника на
здійснення незалежної оцінки об’єкта оренди протягом 10 робочих
днів з моменту оголошення результатів конкурсу.
14. Компенсація орендодавцю податку на землю під об’єктом
оренди та за прилеглу територію.

15. Мета і предмет господарської діяльності, визначені в установчих документах суб’єкта господарювання, який здійснює господарську діяльність на базі орендованого майна, не можуть суперечити
умовам договору оренди.
16. Сплата гарантійного внеску відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 31.08.2011 № 906 (із змінами).
17. Підписання переможцем конкурсу проекту договору оренди
нерухомого військового майна у 5-денний термін після його проведення.
Основним критерієм визначення переможця конкурсу є запропонований найбільший розмір орендної плати у разі обов’язкового
забезпечення виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії:
заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання умов
конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого
вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним; документи, що підтверджують сплату
гарантійного внеску, який становить шість стартових орендних плат.
Гарантійний внесок повинен бути здійснений шляхом перерахування
коштів на реквізити: КЕВ м. Чернівці, код за ЄДРПОУ 08179180, код
банку 820172 в ДКСУ м. Київ, р/р № 35223240005673;
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження
представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірену належним чином копію витягу з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
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 виписки або 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; довідку від
учасника конкурсу про те, що відносно нього не порушено справу
про банкрутство;
додаткові пропозиції.
Пропозиції учасників конкурсу мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та чинному законодавству
України.
Зазначені документи (крім пропозиції щодо розміру орендної
плати) подаються в запечатаному конверті з написом «На конкурс» із
зазначенням назви учасника конкурcу, найменування та місцезнахо
дження об’єкта оренди, підписаному учасником конкурсу з відбитком
печатки претендента (за наявності).
Кінцевий термін подання заяв та документів для участі в конкурсі – за 3 робочих дні до дати проведення конкурсу за адресою: 58002,
м.Чернівці, вул. Українська, 43, кімн. 3.
Конкурс відбудеться об 11.00 на 21-й календарний день
після дати опублікування цієї інформації у газеті «Відомості
приватизації» за адресою: м. Чернівці, вул. Українська, 43,
кімн. 11.
Конкурсні пропозиції щодо розміру орендної плати за перший/
базовий місяць оренди подаються учасниками або уповноваженими особами в запечатаному непрозорому конверті на засіданні
конкурсної комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до початку проведення
конкурсу (кімн. 11).
Додаткову інформацію можна отримати в КЕВ м. Чернівці
за тел. (0372) 52-88-03.
ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м. Хмельницький про проведення конкурсу на право
оренди нерухомого військового майна
Назва i місце розташування органу, що проводить конкурс: КЕВ
м. Хмельницький, адреса: 29006, м. Хмельницький, вул. Героїв
АТО, 3/1.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлові приміщення загальною площею 171,6 м2 в будівлі № 231 у військовому містечку № 25 за адресою: Хмельницька обл., Славутський
р-н, с. Цвітоха, вул. Сонячна, 14, що перебуває на балансі КЕВ
м. Хмельницький.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до
вимог чинного законодавства, становить 1289,27 грн (без ПДВ)
за базовий місяць оренди – квітень 2019 року.
Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання
об’єкта:
найбільший розмір орендної плати; використання нерухомого майна з метою розміщення торговельного об’єкта з продажу
продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи (150,6 м2) та
торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів (21,0 м2); компенсація орендодавцю
податку на землю під об’єктом оренди та за прилеглу територію;
страхування об’єкта оренди на суму, не меншу ніж зазначена у
звіті про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача; виконання ремонту орендованого майна за власний рахунок орендаря;
компенсація витрат за виконання незалежної оцінки майна; встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок власних
коштів орендаря та укладення прямих договорів з постачальними
органiзацiями; дотримання вимог експлуатації об’єкта, заборона
суборенди; своєчасна сплата орендної плати (до 15 числа місяця,
наступного за звітним); забезпечення зобов’язання орендаря зі
сплати орендної плати внесенням завдатку в розмiрi, не менше
ніж одна місячна орендна плата; термін дії договору оренди – 35
(тридцять п’ять) місяців.
Основним критерієм визначення переможця є максимальний
розмір орендної плати та обов’язкове забезпечення виконання інших умов конкурсу.
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.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: по завершенні
20 календарних днів після опублікування цієї інформації.
Конкурс буде проведено через 20 календарних днів з дати
публікації цієї інформації у газеті «Вiдомостi приватизації»
у КЕВ м. Хмельницький за адресою: 29006, м. Хмельницький,
вул. Героїв АТО, 3/1.
Конкурсні пропозиції подаються в окремому конверті з написом
«На конкурс» запечатаному печаткою учасника конкурсу (за наявності).
Тел./факс для довідок (0382) 64-71-84.
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КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
АПАРАТ ФОНДУ
ІНФОРМАЦІЯ
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності
 Найменування об’єкта оцінки: приміщення площею 10,0 м2,
розташоване за адресою: Музейний провулок, 12, м. Київ, 01008,
що обліковується на балансі Управління адміністративних будинків
Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету
Міністрів України.
Місцез нах од ження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: Музейний провулок, 12, м. Київ, 01008;
тел.: 256-61-81, 253-44-68.
Мета проведення незалежної оцінки: продовження договору
оренди.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним
обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): одне
приміщення.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів (приміщення площею 10,0 м2 ) станом на 30.06.2019,
тис. грн: 55,960.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.06.2019.

ВІнницЬКА ТА ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Вінницькій
та Хмельницькій областях про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
державної власності

 1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – єдиний
майновий комплекс державного підприємства «Тульчинське
виробниче підприємство по племінній справі в тваринництві»
(код за ЄДРПОУ 00692239) за адресою: 23609, Вінницька обл.,
Тульчинський р-н, с. Нестерварка, вул. Леонтовича, 62.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами.
Замовник-платник робіт з оцінки – Регіонального відділення
Фонду по Вінницькій та Хмельницькій областях (67-26-08, vinnytsia@
spfu.gov.ua).
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 24 од. будівель та
споруд; транспортні засоби: 6 автомобілів, 1 трактор; обладнання,
інвентар, сировина, продукція, права. ЄМК розташований на земельній ділянці площею 112,2913 га. Розмір статутного фонду (власного
капіталу) господарського товариства – 277344,05 грн.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів станом на 31.12.2018: 217940,20 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: ЄМК у повному складі активів
і зобов’язань.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки:
16,7 тис. грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.06.2019.
Послідовність визначення переможця конкурсу щодо зазначеного об’єкта буде визначатися як для об’єктів оцінки другого рівня
складності.
 2. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації, окреме
майно – будівля колишнього клубу загальною площею 210,1 м2
за адресою: 23600, Вінницька обл., м. Тульчин, вул. Заводська, 2в,
що перебуває на зберіганні ТОВ «Тульчинський консервний завод»,
код за ЄДРПОУ 33414908.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами.
Замовник-платник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по Вінницькій та Хмельницькій областях (67-26-08, vinnytsia@
spfu.gov.ua).
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів – вартість об’єкта згідно з експертною оцінкою без ПДВ станом на 30.09.2005: 22822,00 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за функціональним призначенням.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 3,2 тис. грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.06.2019.
 3. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації, окреме
майно – адміністративний корпус загальною площею 1974,2 м2
за адресою: 23600, Вінницька обл., м. Тульчин, вул. Заводська, 2б,
що перебуває на зберіганні ТОВ «Тульчинський консервний завод»,
код за ЄДРПОУ 33414908.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами.
Замовник-платник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по Вінницькій та Хмельницькій областях (67-26-08, vinnytsia@
spfu.gov.ua).
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів – вартість об’єкта згідно з експертною оцінкою без ПДВ станом на 30.09.2005: 171181,00 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за функціональним призначенням.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 3,2 тис. грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.06.2019.
 4. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації, окреме
майно – прохідна загальною площею 72,1 м2, яка розташована
за адресою: 23600, Вінницька обл., м. Тульчин, вул. Заводська, 2А,
що перебуває на зберіганні ТОВ «Тульчинський консервний завод»,
код за ЄДРПОУ 33414908.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою приватизації, шляхом продажу на аукціоні з умовами.
Замовник-платник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по Вінницькій та Хмельницькій областях (67-26-08, vinnytsia@
spfu.gov.ua).

№ 27 (1255)

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

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 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47) (далі –
Положення), та з урахуванням умов цієї інформації.
Замовник послуг з оцінки – Фонд державного майна України.
Платник послуг з оцінки – Товариство з обмеженою відповідальністю «Лайфсел».
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна
України, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта
оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1. «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією
в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових
прав на них».
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).
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.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення, частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 10 000,00 грн.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, в
який вкладено окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією, шляхом поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ,
вул. Генерала Алмазова, 18/9 або безпосередньо до поштової
скриньки для кореспонденції Фонду державного майна України (вул.
Генерала Алмазова, 18/9, фойє) до 17.30 11 липня 2019 року.
На конверті потрібно 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.
Телефон для довідок (044) 200-36-36.
Конкурс відбудеться 17 липня 2019 року о 14.00 у Фонді
державного майна України (01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303).

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів – вартість об’єкта згідно з експертною оцінкою без ПДВ станом на 30.09.2005: 13317,00 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за функціональним призначенням.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 3,2 тис. грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.06.2019.
 5. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації, окреме
майно – будівля лазні загальною площею 174,7 м2, що не увій
шла до статутного капіталу ВАТ «Скоморошківський цукровий завод»,
код за ЄДРПОУ 00371771, за адресою: 22615, Вінницька обл., Оратівський р-н, с. Скоморошки, вул. Центральна, 12а.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами.
Замовник-платник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по Вінницькій та Хмельницькій областях (67-26-08, vinnytsia@
spfu.gov.ua).
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів станом на 01.10.1995: залишкова – 269,00 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за функціональним призначенням.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 3,0 тис. грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.06.2019.
 6. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації, окреме
майно – приміщення лазні з № 2-1 до № 2-7 загальною площею
50,0 м2 в будівлі літ. «З, З1, з», що не увійшли до статутного капіталу СВАТ «Комсомольське», код за ЄДРПОУ 05527692, за адресою:
22133, Вінницька обл., Козятинський р-н, с. Садове, вул. Бригадна,
7, що перебувають на зберіганні ТОВ «Агромир і Ко», код за ЄДРПОУ
05527692.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами.
Замовник-платник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по Вінницькій та Хмельницькій областях (67-26-08, vinnytsia@
spfu.gov.ua).
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): –.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів станом на 01.06.2019: 1,273 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 3,0 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’єктам оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації,
порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні,
зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій
зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням
усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом; документів
щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності
та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення); підтвердних документів (заява про участь у конкурсі з
відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою
(додаток 4 до Положення); інформація про претендента (додаток
5 до Положення).
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та
(або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.

Строк виконання робіт не повинен перевищувати 15 календарних днів від дати підписання договору на проведення незалежної
оцінки майна.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 або безпосередньо до приймальні регіонального відділення
до 17.00 11.07.2019 (включно).
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкта оцінки
та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться 17.07.2019 об 11.00 у Регіональному
відділенні Фонду по Вінницькій та Хмельницькій областях за
адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для довідок 67-26-08.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Вінницькій та
Хмельницькій областях про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до
проведення незалежної оцінки об’єктів державної власності

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення
будівлі спортзалу з гаражними боксами (літ. В) загальною площею 475,5 м2, у т. ч.: на 2-му поверсі – 374,3 м2 (№ 3 – № 11), на
3-му поверсі – 101,2 м2 (№ 12 – № 15), що перебувають на балансі
Головного управління Національної поліції у Вінницькій області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 22100, Вінницька обл., Козятинський р-н, м. Козятин, вул. Героїв Майдану (колишня Леніна), 30.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою укладення договору оренди.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по Він
ницькій та Хмельницькій областях (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.
gov.ua).
Платник робіт з оцінки – Комунальний позашкільний навчальний
заклад «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа Козятинської
міської ради Вінницької області».
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 13 приміщень.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів станом на 30.04.2019: відновна – 1799130,12 грн; залишкова – 107767,89 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: нежитлове вбудоване приміщення
площею 19,7 м2 в будівлі ФАПу, що не увійшло під час приватизації до статутного (складеного) капіталу СВАТ «Мир» та перебуває на
позабалансовому рахунку Митківської сільської ради.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Вінницька обл., Барський р-н,
с. Киянівка, вул. Л. Українки, 27б.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою продовження строку дії договору оренди.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по Він
ницькій та Хмельницькій областях (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.
gov.ua).
Платник робіт з оцінки – ФОП Романюк Л. В.
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 31.12.2018: відновна – 24257,64 грн; залишкова –
7305,13 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.
 3. Назва об’єкта оцінки: гребля (дамба) земляна з водовипуском, орієнтовна довжина – 118 м, що не увійшла під час приватизації до статутного (складеного) капіталу СВАТ «Писарівське».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Вінницька обл., Вінницький
р-н, с. Писарівка.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою укладення договору оренди.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по Він
ницькій та Хмельницькій областях (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.
gov.ua).
Платник робіт з оцінки – ФОП Присяжнюк А. М.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 гідроспоруда.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів: інформація відсутня.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: споруди, зокрема, аналогічного
функціонального призначення.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 5,5 тис. грн.
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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 в конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації,
порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні,
зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій
зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням
усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом; документів
щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності
та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення); підтвердних документів (заява про участь у конкурсі з
відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою
(додаток 4 до Положення); інформація про претендента (додаток
5 до Положення).
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або)
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та
підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних
днів від дати підписання договору на проведення незалежної оцінки майна.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 або безпосередньо до приймальні регіонального відділення
до 17.00 11.07.2019 (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 у конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться 17.07.2019 о 10.00 у Регіональному
відділенні Фонду по Вінницькій та Хмельницькій областях за
адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для довідок 67-26-08.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Вінницькій та
Хмельницькій областях про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до
проведення незалежної оцінки об’єктів державної власності

 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого
приміщення № 12 площею 6,0 м2 на 1-му поверсі аудиторського
корпусу (літ. Г), що перебуває на балансі Вінницького державного
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21001, м. Вінниця, вул. Острозького, 32.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою укладення договору оренди.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по Він
ницькій та Хмельницькій областях (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.
gov.ua).
Платник робіт з оцінки – ФОП Поліщук О. В.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 частина
приміщення.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів станом на 01.04.2019: відновна – 2422,62 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.
 2. Назва об’єкта оцінки: будівля котельні (літ. Б) площею
91,6 м2, що перебуває на балансі Державного професійно-технічного
навчального закладу «Козятинське міжрегіональне вище професійне
училище залізничного транспорту».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 22100, Вінницька обл., Козятинський р-н, м. Козятин, вул. О. Кошового, 42.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою укладення договору оренди.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по Він
ницькій та Хмельницькій областях (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.
gov.ua).
Платник робіт з оцінки – ТОВ «Вінниця-Облтеплоенерго».
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 будівля.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів станом на 01.01.2019: відновна – 102763,00 грн; залишкова – 0,00 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за функціональним призначенням.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 3,0 тис. грн.
Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2019.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення: у
прим. № 2 – 216,8 м2 (№ 1, № 2); у прим. № 3 – 532,7 м2 (№ 1);
у прим. № 4 – 96,3 м2 (№ 1 – № 8) загальною площею 845,8 м2
на 1-му поверсі 2-поверхової будівлі складу (літ. В), що перебувають на балансі Державного підприємства «Державний фонд
геопросторових даних України».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21000, м. Вінниця, вул. 600річчя, 19.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою продовження строку дії договору оренди.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по Він
ницькій та Хмельницькій областях (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.
gov.ua).
Платник робіт з оцінки – ФОП Щерба О. М.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 11 приміщень.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
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активів станом на 01.04.2019: відновна – 718084,43 грн; залишкова – 717486,02 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.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення
(№ 1-3 – 23,1 м2, № 1-4 – 10,6 м2, № 1-5 – 45,2 м2, № 1-6 –
74,4 м2) загальною площею 153,3 м2 будівлі майстерень з котельнею (літ. З), що перебувають на балансі ПрАТ «Глуховецький
гірничо-збагачувальний каоліновий комбінат».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 22130, Вінницька обл., Козятинський р-н, смт Глухівці, вул. Заводська, 4.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою відображення у бухгалтерському обліку.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по Він
ницькій та Хмельницькій областях (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.
gov.ua).
Платник робіт з оцінки – ПрАТ «Глуховецький гірничо-збагачу
вальний каоліновий комбінат».
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 4 приміщення.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів станом на 01.01.2019: відновна – 146343,00 грн; залишкова – 89794,00 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,5 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 в конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації,
порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні,
зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій
зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням
усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом; документів
щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності
та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення); підтвердних документів (заява про участь у конкурсі з
відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою
(додаток 4 до Положення); інформація про претендента (додаток
5 до Положення).
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або)
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та
підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних
днів від дати підписання договору на проведення незалежної оцінки майна.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 або безпосередньо до приймальні регіонального відділення
до 17.00 11.07.2019 (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 17.07.2019 о 10.00 у Регіональному
відділенні Фонду по Вінницькій та Хмельницькій областях за
адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для довідок 67-26-08.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
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: нежитлові приміщення площею
43,1 м2 (у т. ч. 5,7 м2 – площа загального користування).
Балансоутримувач: Головне управління Національної поліції в
Дніпропетровській області
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Січеславська
Набережна, 18а.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ФОП Полуносова Н. Б.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
129,46 м2 (у т. ч. 14,26 м2 – площа загального користування).
Балансоутримувач: Дніпропетровський технікум зварювання та
електроніки ім. Є. О. Патона.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. В. Моссаковського, 2а.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ТОВ «Придніпровський АЦНК і ТД».
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
129,17 м2.
Балансоутримувач: Дніпропетровський технікум зварювання та
електроніки ім. Є. О. Патона.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. В. Моссаковського, 2а.

Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ФОП Колеснік Н. М.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
61,6 м2 (у т. ч. 1,5 м2 – площа загального користування).
Балансоутримувач: Національна металургійна академія України.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, просп. Гагаріна,
13 – 15.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ПП «Профіт-Лайт».
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
136,2 м2 (у т. ч. 35,9 м2 – площа загального користування).
Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет
залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2,
гуртожиток № 1.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ПП «Інтерміст».
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
30,0 м2.
Балансоутримувач: ДПТНЗ «Дніпровський регіональний центр
професійно-технічної освіти».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Краснопільська, 8.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ТОВ «Промислово-комерційне підприємство «Вікторія».
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 7. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 (у т. ч. 1,0 м2 – площа загального користування).
Балансоутримувач: Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2,
корпус № 1.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ФОП Буряк С. Ю.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 8. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 2,0 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,
корпус № 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 Буряк С. Ю.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 9. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 3,0 м2 (у т. ч. 1,0 м2 – площа загального користування).
Балансоутримувач: Дніпровський технікум зварювання та електроніки ім. Є. О. Патона.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. В. Моссаковського, 2а, корпус № 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 Босий С. П.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 10. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
247,62 м2 (у т. ч. 25,74 м2 – площа загального користування).
Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізкий національний університет».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Кривий Ріг, просп. Гагаріна, 57.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ТОВ «НВО «Ракурс».
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 11. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
1612,0 м2 (у т. ч. 455,0 м2 – площа загального користування).
Балансоутримувач: Нікопольський технікум Національної металургійної академії України.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Нікополь, просп. Трубників, 18.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – КЗ «НМШМ № 1» управління гуманітарної політики Нікопольської міської ради.
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Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 12. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
71,0 м2 (у т. ч. 5,0 м2 – площа загального користування).
Балансоутримувач: НТУ «Дніпровська політехніка».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, просп. Гагаріна, 59.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ФОП Кіселевський В. Й.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 13. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
26,0 м2 (у т. ч. 4,0 м2 – площа загального користування).
Балансоутримувач: Дніпровський державний коледж будівельномонтажних технологій та архітектури.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Столярова, 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 Калантарова Н. О.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 14. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
14,0 м2 (в т. ч. 1,2 м2 – площа загального користування).
Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет
залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2,
гуртожиток № 1.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ФОП Радченко Л. М.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 15. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
285,55 м2 (у т. ч. 4,9 м2 – площа загального користування).
Балансоутримувач: Нікопольський технікум Національної металургійної академії України.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Нікополь, просп. Трубників, 18.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ФОП Окішор О. І.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 16. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею
91,0 м2 та замощення площею 128,0 м2.
Балансоутримувач: Головне управління Національної поліції в
Дніпропетровській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, пров. Січовий, 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 Говоруха О. В.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель,
майданчики (замощення).
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 17. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею
239,4 м2.
Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби
України у Криворізькому районі Дніпропетровської області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Кривий Ріг, просп. Поштовий, 3.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – АТ КБ «ПриватБанк».
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 18. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
40,0 м2 (у т. ч. 6,0 м2 – площа загального користування).
Балансоутримувач: Інгулецький коледж ДВНЗ «Криворізький національний університет».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Кривий Ріг, вул. Каткова, 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 Кривенко І. Є.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 19. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 (у т. ч. 1,0 м2 – площа загального користування).
Балансоутримувач: Криворізький державний педагогічний університет.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Кривий Ріг, просп. Гагаріна, 54.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ФОП Коринська А. В.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 20. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 (у т. ч. 1,0 м2 – площа загального користування).
Балансоутримувач: Криворізький державний педагогічний університет.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Кривий Ріг, вул. Героїв
АТО, 79а.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати.
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Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ФОП Коринська А. В.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
21. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 (у т.ч. 1,0 м2 – площа загального користування).
Балансоутримувач: Криворізький державний педагогічний університет.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Кривий Ріг, вул. Мистецька, 9.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ФОП Коринська А.В.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 22. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 (у т. ч. 1,0 м2 – площа загального користування).
Балансоутримувач: Криворізький державний педагогічний університет.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Кривий Ріг, 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 – ФОП Коринська А. В.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 23. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею
48,97 м2.
Балансоутримувач: ДП «НВО «Павлоградський хімічний завод».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Заводська, 44/34.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ТОВ «Українська бронетехніка».
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3,12 тис. грн.
 24. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
23,45 м2.
Балансоутримувач: ДП «НВО «Павлоградський хімічний завод».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Заводська, 44.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод».
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3,12 тис. грн.
 25. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
31,4 м2 (у т. ч. 2,0 м2 – площа загального користування).
Бал анс оу тр имувач: Дніпровський національний університет
ім. О. Гончара.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, просп. Гагаріна, 38.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ПП «ВІС-Медик».
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 26. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
60,0 м2 (у т. ч. 6,0 м2 – площа загального користування).
Бал анс оу тр имувач: Дніпровський національний університет
ім. О. Гончара.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Макарова, 27.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ФОП Лиховід Р. В.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 27. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення (горище) площею 10,5 м2 та частина даху площею 15,0 м2.
Балансоутримувач: ДП «Криворізький державний цирк».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Кривий Ріг, вул. В. Матусевича, 10.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ПрАТ «Київстар».
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель, дах та частина даху.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 28. Назва об’єкта оцінки: частина даху площею 20,23 м2.
Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький національний університет».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Кривий Ріг, вул. В. Матусевича, 11.
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».
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: дах та частина даху.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 29. Назва об’єкта оцінки: частина даху площею 24,0 м2.
Балансоутримувач: ДПТНЗ «Апостолівський центр підготовки та
перепідготовки робітничих кадрів».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Апостолове, вул. Мічуріна, 8.
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».
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: дах та частина даху.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 30. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на даху
площею 21,0 м2 (корисна площа – 18,0 м2, площа загального
користування – 3,0 м2).
Балансоутримувач: ДПТНЗ «Кам’янський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Кам’янське, вул. Медична, 2.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ПрАТ «ВФ Україна».
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 31. Назва об’єкта оцінки: державне майно площею 30,6 м2
(у т. ч. площа загального користування – 3,0 м2) (частина даху
площею 13,0 м2 та нежитлове приміщення площею 17,6 м2).
Балансоутримувач: Економічний коледж Дніпровського державного технічного університету.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Кам’янське, 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 – ПрАТ «ВФ Україна».
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 32. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
129,5 м2.
Балансоутримувач: Дніпровський регіональний інститут державного управління Національної академії 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 – ФОП Лупашко Р. М.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 33. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
10,5 м2 (у т. ч. 1,0 м2 – площа загального користування).
Балансоутримувач: Університет митної справи та фінансів.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Володимира
Вернадського, 2/4.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ФОП Щербина О. М.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 34. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 4,5 м2 (у т. ч. 1,0 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 Сенюта О. І.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 35. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 6,0 м2 (в т. ч. 0,75 м2 – площа загального користування).
Балансоутримувач: Дніпровський державний коледж будівельномонтажних технологій та архітектури.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Столярова, 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 Кузьменко С. В.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 36. Назва об’єкта оцінки: частина мостіння площею
945,0 м2.
Балансоутримувач: ДП «ВО ПМЗ ім. О. М. Макарова».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Криворізьке
шосе, 35д.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ФОП Варнавський С. В.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: майданчик (замощення).
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 37. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
7,5 м2 (у т. ч. 2,2 м2 – площа загального користування).
Балансоутримувач: Автотранспортний коледж ДВНЗ «Криворізький національний університет».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Кривий Ріг, вул. Едуарда
Фукса, 26а.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ФОП Олійник О. В.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 38. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
5,0 м2 (у т. ч. 2,0 м2 – площа загального користування).
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Балансоутримувач: Національна металургійна академія України.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Вільногірськ, вул. Центральна, 33.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ФОП Біба Т. В.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 39. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
22,1 м2 (у т. ч. 4,42 м2 – площа загального користування).
Балансоутримувач: Український політехнічний технікум.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Кривий Ріг, просп. Поштовий, 66.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ФОП Чуєшкова А. В.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 40. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
39,8 м2 (у т. ч. 1,5 м2 – площа загального користування).
Балансоутримувач: Маганецький коледж Національного технічного університету «Дніпровська політехніка».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 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 Шевченко Ю. М.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 41. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
28,1 м2 (у т. ч. 9,0 м2 – площа загального користування).
Балансоутримувач: Нікопольський технікум Національної металургійної академії України.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Нікополь, просп. Трубників, 18.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ФОП Окішор О. І.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 42. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення
площею 2,0 м2.
Балансоутримувач: ДУ «Кам’янська виправна колонія (№ 34)».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Кам’янське, вул. Михайла
Грушевського, 214.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ПАТ «УКРГАЗБАНК».
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 43. Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля (будинок котельної) літ. 59 загальною площею 920,4 м2 та труба димова
літ. 58.
Бал анс оу тр имувач: ПРАТ завод «Павлоградхіммаш» (код
за ЄДРПОУ 00217417).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Харківська, 15.
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 – 30.06.2019.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, димова труба
(частина димової труби).
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 5,0 тис. грн.
 44. Назва об’єкта оцінки: будівля котельні (колишньої) (інв.
№ 1796), тепломережа внутрішньомайданчикова (інв. № 4743),
хімводоочисна (інв. № 4781).
Бал анс оу тр имувач: ПрАТ завод «Павлоградхіммаш» (код
за ЄДРПОУ 00217417).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Харківська, 15.
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 – 30.06.2019.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, інженерні мережі, обладнання.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 5,0 тис. грн.
 45. Назва об’єкта оцінки: частина будівлі – А загальною площею 217,8 м2, будівлі Б, б, В, Г, Д, огорожа № 1-2.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Дніпропетровській області (код за ЄДРПОУ 02359946).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Добролюбова, 9-а.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Дата оцінки – 30.06.2019.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: комплекси будівель та споруд у
складі: приміщення та частини будівель, окремі будівлі, огорожі.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 7,5 тис. грн.
 46. Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля літ. Ж-1, прибудова літ. Ж1-1 загальною площею 239,4 м2.
Балансоутримувач: ПрАТ «Дніпропетровська ПМК № 246» (код
за ЄДРПОУ 01354527).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Кільченська, 2.
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 – 30.06.2019.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі.
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Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3,9 тис. грн.
 47. Назва об’єкта оцінки: дитяча дача «Сосенка». До складу
об’єкта входять: будівля харчоблоку, літ. А-1 – 76,5 м2 (разом із галереєю літ. К-1 – 37,1 м2 та будинком відпочинку літ.
В-1 – 252,6 м2) – інв. № 245; будівля ізолятора, літ. Е-1 (поряд із незавершеним будівництвом літ. Р – 516,9 м2 та сараєм
(тимчасовим) літ. С – 8,5 м2) – інв. № 246; вбиральня, літ. Ї –
інв. № 247; спальний корпус, літ. Б-1 – інв. № 248; спальний
корпус, літ. З-1 – інв. № 249; пральня, літ. И-1 (поряд розташовані сарай літ. Л – 37,8 м2, погріб з шийкою літ. М – 15,5 м2,
приміщення холод.камери, літ. Н – 5,5 м2, альтанка, літ. П –
6,3 м2, будинок чергового персоналу, літ. Г-1 – 21,9 м2) – інв.
№ 251; будинок дачний, літ. Д-1 – інв. № 252; будинок дачний,
літ. Ж-1 – інв. № 253; вбиральня, літ. О – інв. № 254; споруди,
літ. № 1-11 – інв. № 1138; замощення, літ. І – інв. № 1139; мережі електропостачання зовнішні – інв. № 1448; каналізація
зовнішня – інв. № 1449; мережі водопроводу зовнішні – інв.
№ 1450; машина пральна – інв. № 3931; електросковорідка –
інв. № 4578; шафа холодильна – інв. № 22110; шафа холодильна ШХ-056 – інв. № 22542; басейн пластмасовий – інв.
№ 12667; піаніно «Україна» – інв. № 3947; установка холодильна – інв. № 21157; овочерізка – інв. № 21204; машина
кухонна – інв. № 21980; котел варочний ПЕ-60 – інв. № 23745;
котел варочний ПЕ-60 – інв. № 23746; килим – інв. № 10513;
килим – інв. № 10886.
Балансоутримувач: ПАТ «Дніпропетровський трубний завод».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Орлівщина, пров. Лісний, 8а.
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 – 30.06.2019.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: комплекси будівель та споруд
рекреаційного та санітарно-курортного призначення; обладнання;
рухомі речі, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, дорожніх транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів
та тих, що становлять культурну цінність.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 10,4 тис. грн.
 48. Назва об’єкта оцінки: база відпочинку «Сосновий бор».
До складу об’єкта входять: установка бактерицидна КР50 – інв. № 12654, 12655; бак – інв. № 21392, 21394; човен
«Ясь» – інв. № 21769, 21770, 21771, 21772, 21773; тумба для
радіоапаратури – інв. № 12476, 12477, 12478, 12481, 12482,
12483, 12484, 12485, 12486, 12487, 12479, 12480; шафа для
одягу – інв. № 12503, 12504, 12505, 12506; стіл сервірувальний – інв. № 12517, 12518, 12519, 12520, 12521; огорожа
літ. 1-14 (разом із замощенням літ. І-ІV) – інв. № 1106; телефонізація – інв. № 1421; зовнішні мережі водопровода – інв.
№ 1443; кабельна траса – інв. № 1444; зовнішнє освітлення – інв. № 1445; зовнішні мережі каналізації – інв. № 1446;
каналізація – інв. № 1447; щит станції управління ЩСУ – інв.
№ 1827; дизель-генератор ДГ-75 – інв. № 20505; радіовузол
ТУ-100 – інв. № 22026; крісло – інв. № 12672, 12673, 12674,
12675, 12676, 12677, 12678, 12679, 12680, 12681, 12682,
12671; килим – інв. № 12866, 12867, 12868, 12869, 12870,
12865; шафа пекарська – інв. № 3594; плита електрична з жаровим кафом – інв. № 3596, 3598; камера холодильна КХ-6 –
інв. № 4589; камера холодильна збірно-розбірна КХ-6 – інв.
№ 4659; хліборізка МРХ-180 – інв. № 21983; машина збивальна ЦТ-103 – інв. № 22045; велосипед водний – інв. № 7223,
7224, 7225, 7226, 7227, 7228, 7229, 7230, 7231, 7232; будинок відпочинку літ. В – 76,9 м2, літ. 2А – 72,1 м2 – інв. № 186;
будинок відпочинку літ. Г – 76,7 м2, літ. 2Р – 15,1 м2, сарай
літ. М – 6,8 м2 – інв. № 187; будинок відпочинку літ. Д (разом
із зл.ямою літ. з/я-з/я) – інв. № 188; будинок відпочинку літ.
П – 71,2 м2 (разом із альтанкою літ. 2Н – 18,8 м2) – інв. № 189;
будинок відпочинку літ. Р – 73,9 м2 (разом із альтанкою літ.
2М – 15,0 м2) – інв. № 190; будинок відпочинку літ. С – інв.
№ 191; будинок відпочинку літ. І – інв. № 192; будинок відпочинку літ. Т – інв. № 193; будинок відпочинку літ. У – інв.
№ 194; стіл-мийка – інв. № 12669; диван-ліжко – інв. № 12684,
12683, 12687, 12686, 12688, 12685; гарнітур кухонний – інв.
№ 12689; будинок відпочинку літ. Е – 71,9 м2 (разом із альтанкою літ. 2Т – 18,6 м2) – інв. № 195; будинок відпочинку літ.
З – інв. № 196; будинок відпочинку літ. Б – інв. № 197; будинок
відпочинку літ. Ж – інв. № 198; будинок відпочинку літ. И – інв.
№ 199; будинок відпочинку літ. Л – інв. № 200; бібліотека літ.
Ш – інв. № 201; будинок відпочинку літ. Ї – 34,9 м2 (разом з альтанкою літ. 2С – 11,2 м2) – інв. № 202; господарські споруди (у
складі: душова літ. Ц – 48,8 м2, роздягальня літ. 3Б – 12,2 м2,
навіс тимч. літ. 3В – 2,3 м2) – інв. № 205; їдальня літ. Ч – інв.
№ 206; прибудова до їдальні літ. Ч – інв. № 207; читальна зала
літ. Ю – інв. № 208; читальна зала літ. 2И – 21,1 м2 (разом з
альтанками літ. 2І – 16,6 м2 та літ. 2Ї – 21,4 м2) – інв. № 209;
стінка – інв. № 12670; шафа холодильна – інв. № 20550; холодильник «Апшерон» – інв. № 20651; установка холодильна –
інв. № 20652, 20666; трактор ТМ-16 – інв. № 45010; човен –
інв. № 6830; човен «Ясь» – інв. № 21774, 21775, 21776, 21777,
21778, 21779, 21780, 21781, 21782, 21783; приміщення над
свердловиною літ. Щ – 17,9 м2 (разом з адм.корп. літ. А –
284,4 м2) – інв. № 210; літній майданчик з кінооператорною
літ. Х (разом з кіоском літ. 2Д – 5,3 м2) – інв. № 211; обідня
зала літ. Н (разом з клубом-їдальнею літ. 2У(неок.) – 31,6 м2) –
інв. № 212; генераторна літ. Є (разом з генераторною літ. Є/ –
26,8 м2) – інв. № 216; навіс у їдальні літ. 2З (разом з навісами
літ. 2Ю – 45,5 м2; літ. 2Я – 37,5 м2; літ. 2Л – 38,5 м2; (тим.):
літ. 2Е – 6,3 м2; літ. 2Є – 6,3 м2; літ. 2Ж – 6,3 м2) – інв. № 217;
вбиральня літ. 2П (разом з вбиральнею літ. 2Х – 7,9 м2) – інв.
№ 218; трансформаторний пункт літ. ТП (разом з сараями літ.
2Б – 34,6 м2 та літ. 2Ф – 52,3 м2, приміщ.контейнера літ. 2В –
16,9 м2) – інв. № 219; вбиральня літ. 2Г – інв. № 220; буд.відпоч.(ізолятор) літ. Ф (разом з фундаментами під будинок літ.
2Ч – 44,4 м2 та літ. 2Ш – 43,8 м2) – інв. № 221; буд.відпоч. літ.
Я (разом з гаражем літ. 2Ц – 19,3 м2) – інв. № 417; буд.відпоч.
літ. О – інв. № 448; автодорога – інв. № 1095; погріб літ. 2О –
інв. № 1096; башта Рожновського літ. ВОД – інв. № 7407; стіл
для засідання – інв. № 10035; стіл більярдний – інв. № 10670,
11959, 11961; понтон літ. VІІ – інв. № 1097; човневий причал
літ. VІІІ – інв. № 1099; з/б укріплення літ. 15 – інв. № 1101;
свердловина літ. к – інв. № 1102; металева огорожа свердловини – інв. № 1103; танцювальний майданчик літ. V – інв.
№ 1104; волейбольний майданчик літ. VІ – інв. № 1105.
Балансоутримувач: ПАТ «Дніпропетровський трубний завод».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Орлівщина, пров. Лісний, 8.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
приватизації шляхом викупу.
Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Дата оцінки – 30.06.2019.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: комплекси будівель та споруд
рекреаційного та санітарно-курортного призначення; обладнання;
колісні транспортні засоби, судноплавні засоби, рухомі речі, крім
таких, що віднесені до машин, обладнання, дорожніх транспортних
засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів та тих, що становлять культурну цінність.

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 15,0 тис. грн.
 49. 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 31.07.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 49,0 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: пакет акцій акціонерного товариства.
 50. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – об’єкт
незавершеного будівництва – малоповерхова житлова забудова у м. Енергодар. БД-13/1 (1 черга), БД-13/2 (1 черга).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Енергодар,
пров. Таврійський, буд. 6, кв. 1, кв. 2.
Балансоутримувач об’єкта оцінки: ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», код за ЄДРПОУ 24584661, в
особі ВП «Запорізька атомна електрична станція», код за ЄДРПОУ
19355964.
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні, у тому числі: аукціоні з умовами; аукціоні із зниженням
стартової ціни; аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи,
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо
за групами): БД-13/1 (1 черга): БД-13/1: Літ. А-2; підвал – пд. БД-13/2
(1 черга): БД-13/2 – Літ. А-2; підвал – пд.
Замовник/платник: Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Дата оцінки – 30.06.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 6,0 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: об’єкти незавершеного будівництва.
 51. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – об’єкт
незавершеного будівництва – малоповерхова житлова забудова у м. Енергодар, БД-14/1 (1 черга).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Енергодар,
пров. Таврійський, буд. 8.
Балансоутримувач: ДП «Національна атомна енергогенеруюча
компанія «Енергоатом», код за ЄДРПОУ 24584661, в особі ВП «Запорізька атомна електрична станція», код за ЄДРПОУ 19355964.
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні, у тому числі: аукціоні з умовами; аукціоні із зниженням
стартової ціни; аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи,
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо
за групами): малоповерхова житлова забудова у м. Енергодар. БД14/ (1 черга): БД-14: Літ. А-2; прибудова – Літ. а; прибудова – Літ. а1;
ґанок – Літ. а2; прибудова Літ. А-1; прибудова Літ. А1-1; ґанок – а3;
підвал – пд.; мансарда по Літ. А-1 – мс.
Замовник/платник: Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Дата оцінки – 30.06.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 6,0 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: об’єкти незавершеного будівництва.
 52. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – об’єкт
незавершеного будівництва – малоповерхова житлова забудова у м. Енергодар, БД-15/1 (1 черга).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Енергодар,
пров. Таврійський, буд. 10.
Балансоутримувач об’єкта оцінки: ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», код за ЄДРПОУ 24584661, в
особі ВП «Запорізька атомна електрична станція», код за ЄДРПОУ
19355964.
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні, у тому числі: аукціоні з умовами; аукціоні із зниженням
стартової ціни; аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи,
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо
за групами): малоповерхова житлова забудова у м. Енергодар. БД15/1 (1 черга): БД-15: Літ. А-2; прибудова – Літ. а; прибудова – Літ.
а1; ґанок – Літ. а2; прибудова Літ. А-1; прибудова Літ. А1-1; ґанок – а3;
підвал – пд.; мансарда по Літ. А-1 – мс.
Замовник/платник: Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Дата оцінки –30.06.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 6,0 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: об’єкти незавершеного будівництва.
 53. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – окреме
майно у складі: гараж літ. Б площею 38,1 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Оріхівський
р-н, м. Оріхів, вул. Шевченка, 15а.
Балансоутримувач об’єкта оцінки: Головне управління статистики
у Запорізькій області, код за ЄДРПОУ 02360576.
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні, у тому числі: аукціоні з умовами; аукціоні із зниженням
стартової ціни; аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій.
Замовник/платник: Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Дата оцінки –
30.06.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3,9 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі за функціональним призначенням гараж.
 54. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – окреме
майно у складі: гараж літ. Б-1 площею 16,1 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь,
вул. Бейбулатова, 11.
Балансоутримувач об’єкта оцінки: Головне управління статистики
у Запорізькій області, код за ЄДРПОУ 02360576.
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні, у тому числі: аукціоні з умовами; аукціоні із зниженням
стартової ціни; аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій.
Замовник/платник: Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
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Дата оцінки – 30.06.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3,9 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі за функціональним призначенням гараж.
 55. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 317,
№ 318 загальною площею 20,1 м2 третього поверху основної
будівлі (літ. А1).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ,
вул. Горького/вул. Портова, 13/7.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою з метою
укладення договору оренди.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Балансоутримувач: ДП «Бердянський морський торговельний
порт».
Платник: ФОП Бабенко О. М.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
30.06.2019.
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.
 56. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – об’єкт
соціально-культурного призначення – база відпочинку «Біла
акація».
Балансоутримувач: державне підприємство «Український нау
ково-дослідний та проектно-розвідувальний інститут промислової
технології» (код за ЄДРПОУ 14310483).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., Петровський р-н, с. Іскрівка, вул. Соколівська, 15.
Мета проведення незалежної 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.: 15,
інші – 71.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом 31.12.2018, тис. грн –
70,92227, а саме: вагон гуртожитку (інв. № 1621) – 0 грн; вагон
гуртожиток (інв. № 1463) – 0 грн; вагон гуртожиток (інв. № 1470) –
0 грн; будинок контейнер (інв. № 1466) – 0 грн; вагон гуртожиток
(інв. № 1465) – 0 грн; будинок контейнер (інв. № 1619) – 0 грн;
будинок контейнер (інв. № 1620) – 0 грн; погріб (інв. 12043) –
0 грн; кухня, гараж (інв. № 12699) – 3591,29 грн; будинок полегшеної конструкції (інв. № 12697) – 14469,13 грн; будинок полегшеної конструкції (інв. № 12698) – 14469,13 грн; огорожа (інв.
№ 12696) – 7838,67 грн; пірс (інв. № 12694) – 25480,00 грн; туалет (інв. № 12693) – 3230,20 грн; навіс альтанка (інв. № 12695) –
1789,85 грн, інші – 7512,46 грн.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
31.05.2019.
Площа земельної ділянки, га: 0,8.
Місце розташування земельної ділянки: Петровський р-н, с. Іскрівка, вул. Соколівська, 15.
Цільове призначення земельної ділянки – для культурнооздоровчих цілей.
Правовий режим земельної ділянки – відповідно до договору на
тимчасове користування земельною ділянкою лісового фонду від
25.01.1996 передано ДП «УкрНДПРІ промтехнології» у довгострокове
користування на 25 років.
Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 10,0 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: комплекси будівель та споруд
рекреаційного та санітарно-курортного призначення; рухомі речі,
крім таких, що віднесені до машин, обладнання, дорожніх транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів та тих, що становлять культурну цінність.
 57. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення холу першого
поверху лікарні площею 1,0 м2.
Балансоутримувач: державна установа «Територіальне медичне
об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Кіровоградській області».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Волкова, 3.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою розрахунку розміру орендної плати.
Дата оцінки – 30.06.2019.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – АТ КБ «ПРИВАТБАНК».
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,00 тис. грн.
 58. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення
загальною площею 188,1 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі.
Балансоутримувач: Управління поліції охорони в Кіровоградській
області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Михайла Грушевського (Калініна), 7.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою розрахунку розміру орендної плати.
Дата оцінки – 30.06.2019.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізький та Кіровоградській областях.
Платник – фізична особа – підприємець Гайчук Ірина Михайлівна.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,00 тис. грн.
 59. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення
загальною площею 206,2 м2, що знаходяться на першому та
цокольному поверхах адміністративної будівлі.
Балансоутримувач: Управління поліції охорони в Кіровоградській
області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Гайворон, вул. Воєводіна, 60.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою розрахунку розміру орендної плати.
Дата оцінки – 30.06.2019.
Місце розташування земельної ділянки: м. Гайворон, вул. Воєводіна, 60.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізький та Кіровоградській областях.
Платник – фізична особа – підприємець Ніколайчук Олег Петрович.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,00 тис. грн.
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 60. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною
площею 73,15 м2 на другому поверсі їдальні.
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 – 30.06.2019.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізький та Кіровоградській областях.
Платник – Приватне підприємство «Чеський Дворик».
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,00 тис. грн.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію, а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну
пропозицію; документи щодо практичного досвіду виконання робіт
з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду за встановленою формою; інформацію про претендента за встановленою
формою.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, повинні бути завірені підписом керівника СОД.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення
про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, зі змінами, внесеними
наказом Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному
конверті і має містити пропозиції щодо вартості надання послуг,
калькуляції витрат, пов’язаних з наданням послуг, та терміну надання послуг у календарних днях.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом документів, що в ньому містяться, та відміткою на конверті «На
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» до відділу документального забезпечення та контролю за адресою: 49000, м. Дніпро,
вул. Центральна, 6, кімн. 10, до 12 липня 2019 р. (включно).
Конкурс відбудеться 18.07.2019 об 11.00 у регіональному
відділенні за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6,
к. 37.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 49000,
м. Дніпро, вул. Центральна, 6, телефон для довідок (056) 744-11-51.
Електронна адреса замовника конкурсу: dnipro@spfu.gov.ua.

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

 1. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею 31,4 м2 з ґанком першого поверху будівлі
(реєстровий номер 02359981.1.АААДЕЕ859), що перебуває
на балансі Головного управління статистики у Донецькій області,
код за ЄДРПОУ 02359981.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Волноваха,
вул. Гагаріна, 21.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Донецькій області, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна
адреса: donetsk@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: ФОП Заяць В. В.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
30.06.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,63 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
приміщень, частин будівель.
 2. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею 16,56 м2 сьомого поверху та частина даху
площею 10,0 м2 будівлі солефабрики, що перебуває на балансі
Державного підприємства «Артемсіль», код за ЄДРПОУ 00379790.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Бахмут,
м. Соледар, вул. Лермонтова, б. 1, Рудник № 7.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Донецькій області, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна
адреса: donetsk@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: ПрАТ «ВФ УКРАЇНА».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
30.06.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 3,16 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки інженерних споруд, передавальних пристроїв та конструктивних
частин будівель, що призначені для розміщення технічних засобів і
антен операторів телекомунікацій.
 3. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення загальною площею 3,0 м2 технічного поверху та частина зовнішніх стін будівлі загальною площею 3,0 м2
гуртожитку № 3, що перебуває на балансі ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», код за ЄДРПОУ 38177113.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Слов’янськ,
вул. Батюка, б. 17.
Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою
укладення договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Донецькій області, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна
адреса: donetsk@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: ТОВ «СДС-СХІД».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
30.06.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 3,16 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки інженерних споруд, передавальних пристроїв та конструктивних
частин будівель, що призначені для розміщення технічних засобів і
антен операторів телекомунікацій.
 4. Найм енув ання об’єкта оцінки: частина даху площею
16,0 м2 адміністративної будівлі (літ. К-2), що перебуває на балансі Маріупольського міжрайонного відділу Управління поліції охорони в Донецькій області, код за ЄДРПОУ 40109084.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь,
вул. Італійська, 84.
Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою
укладення договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного на України по Донецькій області, телефон/телефакс
(057) 700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: ПрАТ «Київстар».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
30.06.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,63 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки інженерних споруд, передавальних пристроїв та конструктивних
частин будівель, що призначені для розміщення технічних засобів і
антен операторів телекомунікацій.
 5. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею 59,67 м2 з ґанком першого поверху навчальних корпусів № 3 – 4, що перебуває на балансі Маріупольського
державного університету, код за ЄДРПОУ 26593428.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь,
вул. Матросова, 5.
Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою
укладення договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Донецькій області, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна
адреса: donetsk@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: ТОВ «ТРЕСТ ЇДАЛЕНЬ ТА РЕСТОРАНІВ».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
30.06.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,95 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
приміщень, частин будівель.
 6. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 119,8 м2 першого поверху навчального корпусу № 1, що перебуває на балансі Маріупольський
державний університет, код за ЄДРПОУ 26593428.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь,
просп. Будівельників, 129а.
Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою
укладення договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Донецькій області, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна
адреса: donetsk@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: ТОВ «ТРЕСТ ЇДАЛЕНЬ ТА РЕСТОРАНІВ».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
30.06.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,95 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
приміщень, частин будівель.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу
Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 20.02.2018 за № 198/31650) (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих
відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та
професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки
майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають
об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників конкурсу, передбачених
п. 12 розділу ІІ Положення.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію на об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка
складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, щодо
вартості надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з
наданням таких послуг, а також строку їх виконання у календарних
днях (не більше ніж 5 календарних днів). У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість
надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом згідно із законом; документів щодо практичного
досвіду надання послуг з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та оцінювачів, які будуть
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна (згідно з додатком 3 до Положення); підтвердних документів.
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (згідно з додатком 4 до Положення);
письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною
таємницею, і залучається претендентом (за потреби); інформація про
претендента (згідно з додатком 5 до Положення).
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057,
м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (4-й поверх). Телефон для
довідок (057) 700-03-27.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублікування цієї інформації об 11.00 в Регіональному відділенні Фонду по Донецькій області за адресою: 61057, м. Харків,
майдан Театральний, буд. 1 (3-й поверх).
Конкурсна документація подається до відділу інформаційного
організаційно-документального забезпечення Регіонального відділення Фонду по Донецькій області (3-й поверх) не пізніше ніж
за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно). На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта
оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта
оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає
конкурсну документацію.

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

 Найменування об’єкта оцінки № 1: частина нежитлового приміщення кімнати № 11 площею 3,0 м2 на 2-му поверсі навчального корпусу № 7 (гуртожитку № 5), що перебуває на балансі Житомирського національного агроекологічного університету.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Л. Толстого, 18.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди.
Дата оцінки: 30.06.2019.
Замовник оцінки – Регіональне відділення Фонду по Житомирській
області; платник робіт з оцінки – ФОП Шуляр О. В.
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: частина нежитлового приміщення вестибуля на 1-му поверсі будівлі навчального корпусу № 1 площею 5,0 м2, що перебуває на балансі Житомирського
технологічного коледжу Київського національного університету будівництва і архітектури.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Небесної
Сотні, 37.
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Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження дії договору оренди.
Дата оцінки: 30.06.2019.
Замовник оцінки – Регіональне відділення Фонду по Житомирській
області; платник робіт з оцінки – ФОП Синьов Г. І.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 1800,00 грн.
Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Найменування об’єкта оцінки № 3: нежитлові приміщення
буфету площею 79,9 м2 на 1-му поверсі будівлі навчального
корпусу № 1, що перебуває на балансі Житомирського технологічного коледжу Київського національного університету будівництва і
архітектури.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Небесної
Сотні, 37.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди.
Дата оцінки: 30.06.2019.
Замовник оцінки – Регіональне відділення Фонду по Житомирській
області; платник робіт з оцінки – ФОП Поліщук О. П.
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 № 4: частина приміщення площею 9,0 м2 на 1-му поверсі адмінбудинку, що перебуває на балансі Головного управління ДФС у Житомирській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, майдан Перемоги, 2.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди.
Дата оцінки: 30.06.2019.
Замовник оцінки – Регіональне відділення Фонду по Житомирській
області; платник робіт з оцінки – ФОП Горобець Ю. 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 № 5: нежитлові приміщення
площею 28,2 м2 в адмінбудівлі, що перебуває на балансі Управління Державної казначейської служби України в Андрушівському
районі Житомирської області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Андрушівка, вул. Зозулінського, 7.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження дії договору оренди.
Дата оцінки: 30.06.2019.
Замовник оцінки – Регіональне відділення Фонду по Житомирській
області; платник робіт з оцінки – Кредитна спілка «Оберіг».
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 в конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації,
порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні,
зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій
зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням
усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом; документів
щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності
та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання
звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки);
підтвердних документів.
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності;
інформація про претендента.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть
залучені до надання послуг з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом документів шляхом поштового відправлення на адресу: м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20 або до приймальні Регіонального відділення
Фонду по Житомирській області (каб. 401) за чотири робочих дні до
оголошеної дати проведення конкурсу (включно) до 15.00. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити найменування об’єкта оцінки та назву
суб’єкта оціночної діяльності, який подає конкурсну документацію.
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування цієї інформації об 11.00 у Регіональному відділенні Фонду
по Житомирській області за адресою: м. Житомир, вул. С. Ріхте
ра, 20 (контактний номер телефону (0412) 42-04-18).

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

 1. Чотири трубо-стійки А/М на щоглі зовнішнього освітлення площею 2,0 м2 та фундамент під щоглою зовнішнього освітлення площею 2,0 м2 за адресою: Київська обл., Макарівський р-н,
с. Наливайківка – ПС 750 Київська в с. Наливайківка, що перебувають
на балансі ВП «Центральної електроенергетичної системи».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження терміну дії договору.
Дата оцінки: 31.05.2019.
Замовник: Регіональне відділення Фонду по Київській області.
Платник: ПрАТ «ВФ Україна».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 3360 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: споруди, пере-
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давальні пристрої, конструктивні частини будівель, призначені для
їх розміщення.
2. Гідротехнічні споруди 15 ставів (згідно з переліком) за
адресою: Київська обл., Ставищенський р-н, смт Ставище, с. Розкішне, та обліковуються на балансі ДП «Укрриба».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору.
Дата оцінки: 30.06.2019.
Замовник: Регіональне відділення Фонду по Київській області.
Платник: ТОВ «Ставищенський рибгосп».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 12 100 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: споруди, зокрема,
аналогічного функціонального призначення.
3. Нежитлове приміщення на 2-му поверсі триповерхового навчального корпусу загальною площею 25,9 м2, інв. № 10310001,
реєстровий номер за ЄРОДВ 25800486.1.СГГФШД862, за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Петра Запорожця, 333, що перебуває на балансі Білоцеківського училища професійної підготовки
персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження терміну дії договору.
Дата оцінки: 31.05.2019.
Замовник: Регіональне відділення Фонду по Київській області.
Платник: ФОП Черненко Володимир Миколайович.
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 3360 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель торговельного призначення.
 4. Офісне приміщення площею 16,0 м2, приміщення боксу
площею 90,0 м2, асфальтований майданчик площею 90,0 м2,
загальною площею 196,0 м2, за адресою: Київська обл., м. Вишгород, вул. Шкільна, 6, що перебувають на балансі ДП «Український
Державний науково-виробничий інститут зйомок міст та геоінформатики ім. А. В. Шаха» ДП «Укргеоінформ».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження терміну дії договору.
Дата оцінки: 31.05.2019.
Замовник: Регіональне відділення Фонду по Київській області.
Платник: ФОП Чухрай Євген Васильович.
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 3360 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: нерухомість комплексного використання (об’єкти, які поєднують два та більше видів
функціонального призначення).
 5. Гараж з матеріально-технічним складом і лабораторним
корпусом загальною площею 937,0 м2 за адресою: Київська обл.,
м. Чорнобиль, що перебуває на балансі державного спеціалізованого
підприємства «Чорнобильський спецкомбінат».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження терміну дії договору.
Дата оцінки: 31.05.2019.
Замовник: Регіональне відділення Фонду по Київській області.
Платник: ТОВ «Енергосервісна компанія «Еско Україна».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 5 184 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: нерухомість комплексного використання (об’єкти, які поєднують два та більше видів
функціонального призначення).
 6. Частина нежитлового приміщення будівлі центрального
складу загальною площею 135,0 м2 за адресою: Київська обл.,
м. Бровари, вул. О. Білана, 1, що перебуває на балансі Пошуковозйомочної експедиції № 60 КП «Кіровгеологія».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору.
Дата оцінки: 30.06.2019.
Замовник: Регіонального відділення Фонду по Київській області.
Платник: ФОП Нестерюк В. М.
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 3080 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель складського призначення.
 7. Частина конференц-корпусу А7/1 (серія САС № 345909
від 22.12.2019) загальною площею 100,9 м2 за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Університетська, 31, що перебуває на балансі
Університету державної фіскальної служби України.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору.
Дата оцінки: 30.06.2019.
Замовник: Регіональне відділення Фонду по Київській області.
Платник: ФОП Лемешко П. М.
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини приміщень торговельного та адміністративного призначення.
 8. Приміщення № 40 (нумерація згідно з технічним паспортом БТІ від 09.02.2018) на 2-му поверсі будівлі пасажирського термінала «F» з швидкомонтуючих легких конструкцій
(інв. № 47570) площею 26,10 м2 за адресою: Київська обл.,
м. Бориспіль, Аеропорт, що перебувають на балансі ДП «МА «Бориспіль».
Мета оцінки: визначення спеціальної вартості об’єкта з метою
укладення договору.
Дата оцінки: 30.06.2019.
Замовник: Регіональне відділення Фонду по Київській області.
Платник: ПП «ТІДІ ЛТД».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини приміщень адміністративного призначення.
 9. Нежитлове приміщення на 1-му поверсі будівлі гуртожитку № 6 загальною площею 21,9 м2 за адресою: Київська обл.,
м. Біла Церква, вул. Героїв Чорнобиля, 3, що перебуває на балансі
Білоцерківського національного аграрного університету.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження договору.
Дата оцінки: 30.06.2019.
Замовник: Регіональне відділення Фонду по Київській області.
Платник: ФОП Саєнко Юлія Володимирівна.
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини приміщень торговельного призначення.
Учасникам конкурсу потрібно подати до Регіонального відділення Фонду по Київській області конкурсну документацію,
яка відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015
№ 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за
№ 60/28190, в редакції, затвердженій наказом Фонду від 16.01.2018
за № 47, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.02.2018
за № 198/31650 (далі – Положення), складається з:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням
таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях),
якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу,
запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного
досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної
ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову
оцінку земельної ділянки) (додаток 3 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності
за встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента
(додаток 5 до Положення).

Вимоги до учасників конкурсу: оцінювачі повинні мати кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи), які відповідають об’єкту
оцінки та загальний стаж професійної діяльності яких з оцінки майна
становить не менше 3 років.
Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окремо у запечатаному конверті з описом підтвердних документів та
обов’язковим зазначенням об’єкта, на який подається конкурсна
документація, що містяться в конверті, до відділу управління персоналом та проходження державної служби Регіонального відділення
Фонду по Київській області не пізніше ніж за чотири робочих дні до
оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Київ,
просп. Голосіївський, 50, кімн. 612.
Конкурс відбудеться 18.07.2019 об 11.00 у Регіональному
відділенні Фонду по Київській області за адресою: м. Київ,
просп. Голосіївський, 50, кімн. 613, телефон для довідок
200-25-36.

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

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення (кімн.
№ 1-11, № 1-12, № 1-13) загальною площею 76,8 м2 в одноповерховій адміністративній будівлі (інв. № 1013100003),
що перебуває на балансі Головного управління статистики у Луганській області.
Місцезнаходження об’єкта: 92300, Луганська обл., Новопсковський р-н, смт Новопсков, вул. Українська, 21.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для
укладення договору оренди.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.06.2019.
Замовник: Регіональне відділення Фонду по Луганській області.
Телефон та електронна адреса замовника: (06452) 4-23-48,
lugansk@spfu.gov.ua.
Платник: ФОП Халапурда Д. В.
Строк виконання роботи – не більше 5 календарних днів.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2200 грн.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки відповідно до додатка
2 до Положення є: адміністративна, торговельно-адміністративна,
торговельна нерухомість.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина господарської будівлі з
металу площею 297,5 м2 (інв. № 1013010004), що перебуває
на балансі Станично-Луганського міжрайонного управління водного господарства.
Місцезнаходження об’єкта: 93602, Луганська обл., СтаничноЛуганський р-н, смт Станиця Луганська, вул. Гагаріна, 73.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для
продовження договору оренди.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.06.2019.
Замовник: Регіональне відділення Фонду по Луганській області.
Телефон та електронна адреса замовника: (06452) 4-23-48,
lugansk@spfu.gov.ua.
Платник: ТОВ «Компанія Максімет».
Строк виконання роботи – не більше 5 календарних днів.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2200 грн.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки відповідно до додатка 2
до Положення є: виробнича, виробничо-складська або складська
нерухомість.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 (у редакції
наказу Фонду від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів СОД, якими передбачено провадження
практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів
у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1.
«Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому
числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Звіт про оцінку має бути складений державною мовою.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію, оформлену відповідно до п. 5
Розділу 2 Положення, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 4 до Положення), інформація про претендента
(додаток 5 до Положення); 2) документи щодо практичного досвіду
виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток
3 до Положення); 3) конкурсна пропозиція претендента подається в
окремому запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни
надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням
таких послуг та строку виконання робіт.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають бути завірені належним чином.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї
інформації о 10.00 в Регіональному відділенні Фонду по Луганській області за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби Народів, 32а.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору інформатики, організаційно-документального забезпечення та роботи зі ЗМІ
Регіонального відділення Фонду по Луганській області не пізніше
ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби Народів, 32а (кімн. 313). Телефон для довідок
(06452) 4-23-48.

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 вбудованого нежитлового
приміщення на першому поверсі навчального корпусу № 5 загальною площею 2,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. С. Бандери, 28а.
Балансоутримувач: Національний університет «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.
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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. С. Бандери, 28а.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Сманцеров Микола Олександрович.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною
площею 21,1 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі.
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): 30.06.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – МПП «Нара».
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 108-17,
№ 108-18, № 108-19, № 108-20, № 108-21, № 108-22, № 10823, № 108-24, № 108-25 згідно з поверховим планом загальною
площею 124,5 м2 у підвальному приміщенні гуртожитку.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Гніздовського, 6.
Бал анс оу тр имувач (орендодавець): Державний навчальний
заклад «Львівське вище професійне училище інформаційнокомп’ютерних технологій».
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. Гніздовського, 6
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – Громадська організація «НАШЕ МІСТО
ЛЬВІВ».
 4. Назва об’єкта оцінки: будівля цеху АВМ загальною площею 286,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Турківський
р-н, с. Явора, вул. Вокзальна.
Балансоутримувач: ДП «Турківське лісове господарство».
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., Турківський р-н, с. Явора, вул. Вокзальна.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Тисовський Роман Тарасович.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового виробничого
приміщення загальною площею 250,0 м2 на першому поверсі
цеху переробки деревини.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Турківський
р-н, с. Явора, вул. Вокзальна.
Балансоутримувач: ДП «Турківське лісове господарство».
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., Турківський р-н, с. Явора, вул. Вокзальна.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ТОВ НВФ «Опілля».
 6. Назва об’єкта оцінки: приміщення (поз. 46, 47, 48, 49, 50,
51 за планом площею 141,8 м2 та частина приміщення поз. 45
за планом площею 58,2 м2) загальною площею 200,0 м2 на першому поверсі навчально-лабораторного корпусу літ. АА’.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., м. Ужгород,
вул. Університетська, 14.
Балансоутримувач: ДВНЗ «Ужгородський національний університет».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефони замовника конкурсу: (031) 261-38-83, 263-00-73.
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: Закарпатська обл.,
м. Ужгород, вул. Університетська, 14.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – Фізична особа – підприємець Удовиченко Андрій Георгійович.
 7. Назва об’єкта оцінки: вбудоване приміщення (поз. 2) на
першому поверсі адміністративного корпусу (літ. А) площею
25,6 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., м. Ужгород,
вул. Будителів, будинок 3/1.
Балансоутримувач: Навчально-методичний центр професійнотехнічної освіти у Закарпатській області.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору
оренди.
Телефони замовника конкурсу: (031) 261-38-83, 263-00-73.
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
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Місце розташування земельної ділянки: Закарпатська обл.,
м. Ужгород, вул. Будителів, будинок 3/1.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – Фізична особа – підприємець Кіш Юрій
Юрійович.
 8. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення котельні з навісом площею 135,10 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44300, Волинська обл., м. Любомль, вул. Брестська, 11.
Балансоутримувач: Любомльський професійний ліцей.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (033) 224-80-24.
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: 44300, Волинська обл.,
м. Любомль, вул. Брестська, 11.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Західтепло».
 9. Назва об’єкта оцінки: частина службового приміщення
площею 21,2 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 45701, Волинська обл., Горохівський р-н, м.Горохів, вул. Гетьманська, 5.
Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби
України у Горохівському районі Волинської області.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору
оренди.
Телефон замовника конкурсу (033) 224-80-24.
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: 45701, Волинська обл.,
Горохівський р-н, м. Горохів, вул. Гетьманська, 5.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – Приватний нотаріус Волошин Сергій
Анатолійович.
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, № 2,
№ 7 та № 9 – 2400,00 грн; для об’єктів № 3, № 4, № 5, № 6 та № 8 –
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, № 2, № 3, № 6, № 7, № 9 – приміщення, частини будівель (адміністративна, торговельно-адміністративна,
торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо); для об’єктів № 4, № 5, № 8 – 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, 261-62-04; (031) 261-38-83, 263-00-73, (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
для проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації
державної власності

 Назва об’єкта оцінки: окреме майно – група інвентарних
об’єктів: КПП (літер А-1) загальною площею 31,0 м2 та споруди
(літер Ж-1) загальною площею 170,4 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Волинська обл., Турійський
р-н, с. Городинець, вул. Військова, 7.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою його приватизації шляхом викупу орендарем.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-14 (відділ малої приватизації).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.06.2019.
Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Львівській, Закарпатській та Волинській областях.
Відповідно до листа Фонду від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до нього (лист Фонду від 14.02.2019 № 10-59-2927) рекомен-

дована максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася
у IІ півріччі 2018 року та буде розглядатися конкурсною комісією під
час обрання переможця, – 3000,00 грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015
№ 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47) (далі –
Положення).
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Львівській, Закарпатській та Волинській областях (79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки відповідно до додатка
2 до Положення є: окремі будівлі (за адміністративним призначенням).
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 адміністративно-господарської роботи
за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3 з описом документів,
що містяться у конверті, і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також
строку виконання робіт (у календарних днях) по кожному об’єкту
оцінки окремо. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з
відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в Регіональному відділенні Фонду по
Львівській, Закарпатській та Волинській областях о 12.00 через
14 днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3.
Документи приймаються Регіонального відділення 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, 255-38-55.

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 для визначення вартості необоротних активів,
цілісних майнових комплексів, індивідуально визначеного
майна, пакетів акцій, часток (паїв), земельних ділянок, на
яких розташовані об’єкти, що підлягають приватизації

 Назва об’єкта оцінки: необоротні активи ЦМК ДПП «Нефон».
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ТОВ «Мрія-2».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 65078, м. Одеса, вул. В. Терешкової, буд. 21.
Мета проведення оцінки – визначення ринкової вартості необоротних активів з метою продовження договору оренди ЦМК ДПП
«Нефон» від 19.07.2004.
Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, 731-50-29,
електронна адреса замовника конкурсу: Infoa_51@spfu.gov.ua.
Види економічної діяльності ( коди КВЕД) суб’єкта господарювання:
55 90 – Діяльність інших засобів тимчасового розміщення;
81 10 – Комплексне обслуговування об’єктів;
68 20 – Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
87 90 – Надання інших послуг догляду із забезпеченням проживання.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи,
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо
за групами): 103 кіл 3; 104 кіл 16; 105 кіл 5; 106 кіл 2; 109 кіл 8.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського
товариства: 120535,00 грн.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом
на 01.01.2018: 103 – 505,3; 104, 105, 106, 109 – 0,00.
Кількість земельних ділянок : 3.
1. Розмір земельної ділянки – 0,9024 га. Місце розташування
земельної ділянки: 65016, м. Одеса, вул. Костанді, буд. 33. Цільове
призначення земельної ділянки: Е.07.01. Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки (ділянок): 5349927,02.
2. Розмір земельної ділянки – 0,0812 га. Місце розташування
земельної ділянки: 65078, м. Одеса, вул. В. Терешкової, буд. 21. Цільове призначення земельної ділянки. Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки (ділянок): 2273,26.
3. Розмір земельної ділянки – 0,0242 га. Місце розташування земельної ділянки: 65000, м. Одеса, вул. Базарна, буд. 92б. Цільове призначення земельної ділянки. Нормативна грошова оцінка земельної
ділянки (ділянок): 4557,14.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: (так, ні) ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.06.2018.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Мрія-2»,
директор Шаманська Олена Федорівна. тел. 765-42-36.
Відповідальна особа за подання інформації Кузьмич Н. М.
Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної
оцінки майна вище 60000 гривень 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
передбачено 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
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Визначення ринкової вартості об’єктів з метою продовження договору оренди

2 Частина площадки для розміщення контейнера
площею 25,60 м2 та одне антено-місце (частина
зовнішньої площі металевої димохідної труби
котельні для розміщення антенно-фідерних
пристроїв на висоті 30,5 м від поверхні землі
площею 15,4 м2 та частина поверхні димової
труби, до якої прикріплені сходинки, площею
5,0 м2 для спільного користування) за адресою:
вул. Леся Курбаса, 30, м. Скалат, Підволочиський
р-н, Тернопільська обл., що перебуває на балансі
Державного навчального закладу «Скалатський
професійний ліцей»
3 Гідротехнічні споруди ставу Литвинів 1 інвентарний номер 303, реєстровий номер
25592421.81.ААЕЖАЖ633 (у т. ч. дамба, донний
водоспуск, донний водонапуск, водовипуск,
шлюз-регулятор); гідротехнічні споруди ставу
Литвинів 2 інвентарний номер 306, реєстровий
номер 25592421.81.ААЕЖАЖ634 (у т. ч. дамба,
донний водонапуск, донний водоспуск, шлюзрегулятор) та гідротехнічні споруди ставу Литвинів 6 інвентарний номер 305, реєстровий номер
25592421.81.ААЕЖАЖ637, площею 18,0 га;
гідротехнічні споруди ставу Литвинів 3 інвентарний номер 307, реєстровий номер 25592421.81.
ААЕЖАЖ635 (в т.ч. дамба, донний водонапуск,
донний водоспуск) та гідротехнічні споруди ставу
Литвинів 4 інвентарний номер 304, реєстровий
номер 25592421.81.ААЕЖАЖ636 (у т. ч. дамба,
донний водовипуск, донний водовипуск) площею
19,5 га, що розміщені за адресою: с. Литвинів,
Підгаєцький р-н, Тернопільська область та перебувають на балансі Державного підприємства
«Укрриба»

167976,00 Приватне
акціонерне
товариство
«Київстар»
Ринкова

1 Частина площадки для розміщення контейнера
площею 25,2 м2 та одне антено-місце (частина
зовнішньої поверхні металево-димохідної труби
котельні для розміщення антенно-фідерних пристроїв на висоті 28,8 м від поверхні землі площею
15,3 м2 та частина поверхні димової труби, до
якої прикріплені сходинки, площею 4,65 м2 для
спільного користування) за адресою: вул. Князя
Володимира, 21а, м. Хоростків, Гусятинський
р-н, Тернопільська обл., що перебуває на балансі
Державного навчального закладу «Хоростківський
професійний сільськогосподарський ліцей»

0,00

Приватне
акціонерне
товариство
«Київстар»

–

Фізична
особа –
підприємець
Лещенко
Сергій В’я
чеславович

Ринкова

 1. Найменування об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації –
окреме майно – будівля трансформаторної станції загальною
площею 42,9 м2, що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Дубровицьке ВО «Райагротехсервіс».
Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого
оцінюється: 34100, Рівненська обл., м. Дубровиця, вул. Гагаріна, 88.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості (стартової ціни) об’єкта з метою продажу на електронному
аукціоні з умовами.
Телефон замовника конкурсу (0362) 26-25-56. 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: Регіональне відділення Фонду по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77).
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація
відсутня.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського
товариства: інформація відсутня.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів: інформація відсутня.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація
відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація
відсутня.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.06.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 3500 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за функціональним призначенням.
 2. Найменування об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації,
окреме майно – приміщення по збору тари Г-1 загальною площею 511,7 м2; вимощення бетонне, асфальтобетонне загальною площею 1477,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого
оцінюється: 34400, Рівненська обл., м. Вараш, вул. Комунальна, 5.

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

Ринкова

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

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
Дата
оцінки
Вид вартості

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ

30.06.19

 Назва об’єкта оцінки: колишнє приміщення банку «Україна»
загальною площею 2,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління
Державної казначейської служби України у Лиманському районі
Одеської області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., Лиманський р-н,
смт Доброслав, вул. Центральна, 45.
Мета проведення незалежної 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) 728-72-62, телефакс замовника конкурсу (048) 731-40-43, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів (основні засоби) згідно з
аналітичним обліком – 7 будівель та споруд.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
30.06.2019.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика
Арнаутська, 15).
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 вище 50000 грн 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
18.00 15.07.2019. 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 19.07.2019 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.
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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

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продажу на електронному аукціоні.
Телефон замовника конкурсу (0362) 26-88-23. 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: Регіональне відділення Фонду по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77).
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): інформація
відсутня.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського
товариства: інформація відсутня.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів: станом на 30.06.2019 – 300 грн.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація
відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація
відсутня.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.06.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 4 000 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 опублікування 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.
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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 18.00 15.07.2019. 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.
Конкурс відбудеться 19.07.2019 о 15.00 у Регіональному
відділенні Фонду по Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 1110). Телефон для довідок (048)
731-50-39.

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’єктів
№ 1, 2 – 2100,00 грн; об’єкта № 3 – 10000,00 грн. У своїх конкурсних
пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну
вартість робіт з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються
претендентом згідно із законодавством.
Строк виконання робіт з оцінки об’єктів № 1, 2, 3 не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки № 1, 2 є нерухоме майно – інженерні споруди та конструктивні частини будівель, що призначені для розміщення телекомунікаційного обладнання та антеннофідерних пристроїв; подібними до об’єкта оцінки № 3 – нерухоме
майно – інженерні споруди (гідротехнічні споруди, дамби).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не 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: Регіональ
не 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
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду в Херсонській області, АРК та м. Севастополі.
Запланована дата оцінки: 30.06.2019.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору
оренди.
 Об’єкт: вбудовані нежитлові приміщення підвалу загальною площею 29,7 м2, розташовані в одноповерховій будівлі клубу, що перебуває на балансі Херсонського державного будинку
художньої творчості, за адресою: м. Херсон, вул. Суворова, 3.
Платник: Фізична особа – підприємець Вольська Світлана Ігорівна.
Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними
до об’єкта оцінки: приміщення для розміщення об’єктів сфери послуг
або торговельного 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), в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмову згоду керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл
на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і
залучається претендентом (у разі необхідності); інформацію про
претендента (додаток 5 до Положення); пропозиції щодо вартості
надання послуг з оцінки, з урахуванням усіх податків, які сплачує
претендент та строку виконання робіт (не більше 5 календарних
днів), запечатаних в окремому конверті; документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки, складені за порядком
згідно із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та
оцінювачів (додаток 3 до Положення), які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна
(загальний стаж професійної діяльності з оцінки майна не менше
ніж 3 роки, наявність кваліфікаційного свідоцтва за напрямом оцінки
«Оцінка об’єктів в матеріальній формі», спеціалізація 1.1.«Оцінка
нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі
земельних ділянок, та майнових прав на них»). Документи щодо
практичного досвіду, які не будуть складені за порядком, розглядатися не будуть.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід
зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта, на який подано заяву про участь
у конкурсі, та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Конкурсна документація приймається за чотири робочих дні
до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою:
м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн. 222.
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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
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 1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.

м. Київ, просп. Кос- Національний
ФОП
монавта Комарова, авіаційний універ- Чумак Т. Є.
1, корпус № 8
ситет

30.06.19

2,0

м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 1,
корпус № 1

ДП «Антонов»

ФОП Бланкін Є. М.

30.06.19

м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 1,
корпус № 2

ДП «Антонов»

ФОП Бланкін Є. М.

30.06.19

м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 1,
корпус № 4

ДП «Антонов»

ФОП Бланкін Є. М.

30.06.19

м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 1,
корпус № 6, 6а

ДП «Антонов»

ФОП Бланкін Є. М.

30.06.19

м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 1,
корпус № 8-8а

ДП «Антонов»

ФОП Бланкін Є. М.

30.06.19

4000

4000

4000

4000

4000

4000
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приміщення
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утримувач
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8 Частина нежитлового
приміщення

Адреса об’єкта
оцінки

м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 1,
корпус № 24

ДП «Антонов»
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Продовження таблиці

м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 1,
корпус № 67

ДП «Антонов»
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дата оцінки
Платник робіт з оцінки Очікувана найбільша ціна
об’єкта
надання послуг
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ФОП Бланкін Є. М.

30.06.19

ФОП Бланкін Є. М.

30.06.19

4000

4000

2 Нежитлові
приміщення
3 Нежитлове
приміщення
4 Частина нежитлового
приміщення
5 Частина нежитлового
приміщення

726,55
22,1

1 Нежитлові
приміщення

32,0
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об’єкта
оцінки

5,61

№
з/п

Площа, м2

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

5,61

житлові приміщення площею 78,9 м2 четвертого поверху адміністративної будівлі.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління ДФС у Чернігівській області на праві оперативного управління.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Носівка,
вул. Центральна, 20.
Платник робіт з оцінки: Носівська міська рада.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2300,00 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: приміщення адміністративного, торговельноадміністративного, торговельного призначення та приміщення закладів громадського харчування.
Дата оцінки: 30.06.2019.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею
175,04 м2 на першому поверсі будівлі навчально-виробничого
корпусу.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернігівський
професійний ліцей залізничного транспорту.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Реміснича, 56.
Платник робіт з оцінки: ФОП Рубан Ю. Г.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2300,00 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: приміщення адміністративного, торговельноадміністративного, торговельного призначення та приміщення закладів громадського харчування.
Дата оцінки: 30.06.2019.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
132,3 м2 у будівлі навчально-лабораторного корпусу автодрому.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Прилуцький
професійний ліцей Чернігівської області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 1,4-й км автодороги районного
значення загального користування Білещина – Замістя, що перебуває
на території Замостянської сільської ради Прилуцького району.
Платник робіт з оцінки: ФОП Нестеренко Р. В.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2300,00 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: приміщення адміністративного, торговельноадміністративного, торговельного призначення та приміщення закладів громадського харчування.
Дата оцінки: 30.06.2019.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення на першому
поверсі двоповерхової адмінбудівлі площею 27,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне територіальне управління юстиції у Чернігівській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Носівка,
вул. Вокзальна, 6.
Платник робіт з оцінки: ФОП Кушніров А. С.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2300,00 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: приміщення адміністративного, торговельноадміністративного, торговельного призначення та приміщення закладів громадського харчування.
Дата оцінки: 30.06.2019.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною
площею 69,3 м2 першого поверху двоповерхової будівлі магазину «Ювілейний».
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: філія «Військ
торг» Концерну «Військторгсервіс».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., Козелецький
р-н, с-ще Десна, вул. Довженка, 45а.
Платник робіт з оцінки: ФОП Ломачинська О. В.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2300,00 грн.

2,0

 1. Назва об’єкта оцінки: комплекс будівель та споруд: не-

2,0

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

4,0

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: приміщення адміністративного, торговельноадміністративного, торговельного призначення та приміщення закладів громадського харчування.
Дата оцінки: 30.06.2019.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по Чернігівській області (14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43).
Телефон замовника конкурсу (0462) 67-28-18.
Електронна адреса замовника конкурсу: ocenka_74@spfu.gov.ua.
Мета проведення оцінки: визначення відновної вартості для цілей оренди.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015
№ 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190, в редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47 (далі –
Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів,
що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників конкурсу, передбаченим пунктом 12 розділу ІІ Положення.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у ІІ розділі Положення та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про
претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Строк виконання робіт не може перевищувати 5 календарних днів
від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна.
Конкурс відбудеться у Регіональному відділенні Фонду по
Чернігівській області о 15.00 через 14 днів після опублікування
цієї інформації за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43.
Конкурсна документація подається до загального відділу Регіо
нального відділення Фонду по Чернігівській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 320, тел. для довідок
(0462) 67-28-18.

2,0

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.

Адреса об’єкта
оцінки

м. Київ, бульв.
Дружби Народів, 38
м. Київ, просп.
Повітрофлотський, 31
м. Київ,
вул. Є. Харченка, 34
м. Київ, с. Пирогів, споруда
№1
м. Київ, с. Пирогів, споруда
№1

Орієнтовна
дата оцінки
Платник роБалансоутримувач
біт з оцінки Очікувана найбільша ціна
об’єкта
надання послуг
з оцінки/грн
Державний НДІ інформа- ДП «Сінер30.06.19
тизації та моделювання гія»
6500
економіки
КНУ будівництва та ар- АТ КБ
31.05.19
хітектури
«ПРИВАТ4000
БАНК»
Бортницьке міжрайонне ФОП
31.05.19
управління водного госпо- Тимербула
4000
дарства ім. Гаркуші М. А. тов П. А.
Національний музей
ФОП Пис30.06.19
народної архітектури та кун Т. М.
4000
побуту України
Національний музей
ФОП
30.06.19
народної архітектури та Шкляр І. В.
4000
побуту України

Конкурси відбудуться 17 липня 2019 року о 15.00 в Регіо
нальному відділенні Фонду по м. Києву за адресою: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г.
Документи приймаються до 12.30 11 липня 2019 року за адресою:
м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108.
Строк виконання робіт – до 5 календарних днів.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсна документація претендента подається в запечатаному
конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті,
на кожний об’єкт оцінки окремо. Претенденти, які подали документи
на конкурсний відбір СОД в одному конверті на всі об’єкти, до участі
в конкурсному відборі СОД допущені не будуть.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, який відбудеться 17 липня 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 додатку 2 до Положення.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, телефон для довідок 281-00-32.

підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності

ФОП Гундарева
Алла Олексіївна

м2

№ 27 (1255)

3
2 650

4 Частина приміщення № 2 площею 2,0 на 1-му поверсі ТОВ «Аналітичнопасажирського термінала «D» (інв. № 47578); частина
консалтинговий
приміщення № 278 площею 2,0 м2 на 2-му поверсі
центр «Епрайзер»
пасажирського термінала «D» (інв. № 47578); частина
2
приміщення № 226 площею 2,0 м на 3-му поверсі пасажирського термінала «D» (інв. № 47578) за адресою:
Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт, що перебувають
на балансі ДП «МА «Бориспіль»

ТОВ «Європейський центр
консалтингу та
оцінки»

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 16.05.2019
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової або
спеціальної вартості з метою укладення договору оренди або з метою продовження договору оренди.
№
з/п

Назва об’єктів

Переможець –
суб’єкт оціночної діяльності

Строк
виконання робіт
(день)

Визначення вартості об’єкта з метою укладення договору оренди
1 Заасфальтований майданчик площею 14,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, пров. Клубний, 2/35,
що перебуває на балансі Білоцерківського національного
аграрного університету

ТОВ
«ТРИБЬЮТКОНСАЛТИНГ»

3

Вартість

Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
2 Майданчик № 4, 5, 6, 7, 8, 9 загальною площею 313,6 м2
за адресою: 08400, Київська обл., м. ПереяславХмельницький, просп. Червоноармійців, 2, що перебуває
на балансі ДП «Виробниче об’єднання «Київприлад»

ТОВ «ЕКСПЕРТ – ІНЖИНІРІНГ СЕРВІС»

3 Майданчик, інв. № 37207059, загальною площею
20,0 м2; майданчик, інв. № 37207060, загальною площею
150,0 м2; майданчик, інв. № 37207061, загальною площею
11,0 м2; майданчик, інв. № 37207062, загальною площею
146,0 м2; майданчик, інв. № 37207063, загальною площею
270,00 м2; майданчик інв. № 37207064, загальною площею
87,0 м2 за адресою: 08400, Київська обл., м. ПереяславХмельницький, просп. Червоноармійців, 2, що перебуває
на балансі ДП «Виробниче об’єднання «Київприлад»

ТОВ «Аналітич
но-консалтин
говий центр
«Епрайзер»

4 Частина нежитлового приміщення № 23 у підвалі термінала «В» площею 5,8 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль»

ТОВ « Євро
пейський центр
консалтингу та
оцінки»

5 Частина службового приміщення (інв. № 10310001)
ФОП Бондаплощею 30,9 м2 на першому поверсі будівлі, реєстровий ренко Олег
номер за ЄРОДВ 38007070.1.АААГБД231, за адресою: Ки- Петрович
ївська обл., м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 63, що перебуває на балансі Бориспільського управління державної
казначейської служби України у Київській області
6 Приміщення № 62 будівлі цеху № 3 (літ. «М», інв. № 258)
площею 543,1 м2 за адресою: Київська обл., смт Коцюбинське, вул. Пономарьова, 17, що перебуває на балансі
ДП «Київський деревообробний завод»

ТОВ «ГарантЕкспертиза»

7 Приміщення № 1.3.21, 1.3.22, 1.3.23, 1.3.24, 1.3.25,
1.3.26, 1.3.27, 1.3.28, 1.3.29 загальною площею 197,7 м2
на 1-му поверсі пасажирського термінала «D» за адресою:
Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що обліковуються на балансі ДП «Міжнародний
аеропорт «Бориспіль»

ТОВ « Європейський центр
консалтингу та
оцінки»

3 липня 2019 року

7
1900

Вартість

5

Строк
виконання робіт
(день)

3

2750

6 Будівля автопарку (літера «А»), площею 1593,9
будівля прохідної (літера «В») площею 9,9 м2; будівля електроцеху (літера «Д») площею 64,4 м2; два асфальтовані
майданчики, загальною площею 14042,6 м2 за адресою:
Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська
Борщагівка, вул. Соборна, 63, що перебувають на балансі ДП «Науково-дослідний виробничій агрокомбінат
«Пуща-Водиця»

8

Переможець –
суб’єкт оціночної діяльності

5
2600

м2;

ТОВ «ЕКСПЕРТ –
ІНЖИНІРИНГ
СЕРВІС»

3 180

5 Нежитлове приміщення загальною площею 4,0 м2 за
адресою: Київська обл., смт Ставище, вул. Радянська,
42, що перебуває на балансі Київської міської дирекції
ПАТ «Укрпошта»

Назва об’єктів

4
2500

2 900
2

Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди

№
з/п

5
3249

3 Під’їзна залізнична колія ААБАГБ703 протяжністю 2 км
(інв. № 1689) за адресою: Київська обл., м. Ірпінь,
що перебуває на балансі ВАТ «Ірпінський Комбінат «Перемога»

3

Назва об’єктів

Строк
виконання
робіт
(день)

5
2600

2 Нежитлові приміщення площею 148,8 м2 за адресою:
ТОВ «АналітичноКиївська обл., м. Яготин, вул. Незалежності, 108, що пе- консалтинговий
ребуває на балансі Головного управління Держгеокада- центр «Епрайзер»
стру у Київській області

5

2 800

ТОВ «Європейський центр
консалтингу та
оцінки»

3 990

1 Частина приміщення № 427 на 1-му поверсі пасажирського термінала «D» (інв. № 47578) площею 102,0 м2;
частина приміщення № 427 на 1-му поверсі пасажирського термінала «D» (інв. № 47578) площею 50,0 м2;
частина приміщення № 358 на 2-му поверсі пасажирського термінала «D» (інв. № 47578) площею 54,3 м2
за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт,
що перебувають на балансі ДП «МА «Бориспіль»

Переможець –
суб’єкт оціночної
діяльності

3 500

Визначення вартості об’єкта з метою укладення договору оренди

№
з/п

Вартість

Переможець –
суб’єкт оціночної
діяльності

Назва об’єктів

Строк
виконання
робіт
(день)

Продовження таблиці

Продовження таблиці

2500

№
з/п

Вартість

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 18.04.2019
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової або
спеціальної вартості з метою укладення договору оренди або з метою продовження договору оренди.

22

відомості
приватизації

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбулися та мали відбутися 22.05.2019
Переможцем конкурсу визнано (мета проведення оцінки – приватизація об’єктів шляхом продажу на аукціоні) ПП «Центр нерухомості – Чернігів» по об’єкту – об’єкт малої приватизації – гараж
загальною площею 22,1 м2 за адресою: Чернігівська обл., м. Семенівка, вул. Червона площа, 94а. Вартість виконання робіт з оцінки –
4400 грн, строк – 10 календарних днів від дати підписання договору
про надання послуг з оцінки майна.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по м. Києву
про підсумки з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які
будуть залучені для проведення незалежної оцінки об’єктів
оренди, що відбулися 22.05.2019
№
з/п

Назва
об’єкта
оцінки

ПлоАдреса об’єкта оцінки
ща, м2

СОД –
переможець

Термін
Вартість
виконанвиконання, калення родарних
біт, грн
днів

1 Нежитлові
приміщення

132,5 м. Київ, вул. Богомоль- ПП «Гарантця, 10
Експерт»

2

4000

2 Нежитлове
приміщення

16,7

м. Київ, бульв. Дружби ТОВ «КИЇВСЬКИЙ
Народів, 28
РІЕЛТОР.»

3

3500

3 Частина даху

12,0

м. Київ, вул. Академі- ФОП Острик Т. В.
ка Туполєва, 1, корпус
№ 67

2

3600

4 Нежитлове
приміщення

70,8

м. Київ, вул. Освіти, 6

ТОВ «Сарос»

2

3800

5 Нежитлове
приміщення

384,0 м. Київ, вул. Тургенєв- ПП «Гарантська, 8/14
Експерт»

2

4200

6 Нежитлове
приміщення

66,7

м. Київ, вул. Тургенєв- ТОВ «Аналітичноська, 8/14
консалтинговий
центр «Епрайзер»

2

4400

7 Нежитлове
приміщення

66,1

м. Київ, вул. Тургенєв- ТОВ «Сарос»
ська, 8/14

2

3590

ТОВ «Сарос»

2

3850

8 Частина не- 283,75 м. Київ, вул. Героїв
житлового
Космосу, 8а
приміщення
9 Нежитлове
приміщення

27,4

м. Київ, просп. Космо- ПП «Експертнавта Комарова, 1,
Аналітик»
корпус № 4

3

2950

10 Частина даху

6,0

м. Київ, вул. ДовнарЗапольського, 10а

ПП «ГарантЕксперт»

2

3300

11 Частина нежитлового
приміщення

5,0

м. Київ, просп. Науки,
21, гуртожиток № 2

ТОВ «Сарос»

2

2750

12 Нежитлове
приміщення

62,2

м. Київ, вул. Фролівська, 4

ТОВ «Фінансова
будівельна компанія «Фіско»

2

3800

13 Нежитлове
приміщення

61,0

м. Київ, вул. Фролівська, 4

ФОП Рябченко О. М.

2

3800

14 Нежитлове
приміщення

43,1

м. Київ, вул. Обсерваторна, 25

ФОП Острик Т. В.

2

2800

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по м. Києву
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені для проведення незалежної оцінки
об’єкта приватизації, що відбувся 22.05.2019 об 11.00
Переможець конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
на право проведення незалежної оцінки для здійснення приватизації об’єкта державної власності шляхом продажу на аукціоні з
умовами – об’єкта незавершеного будівництва – спецгаража на 50
автомобілів за адресою: м. Київ, вул. Охтирська, 5-17 – ТОВ «НІКАЕКСПЕРТ». Вартість робіт – 9400,00 грн, строк виконання робіт –
4 календарних дні.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
оренди, що відбулися та мали відбутися 22.05.2019
У зв’язку з надходженням лише однієї заяви про участь не відбувся
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності по об’єкту: нежитлові
приміщення на першому поверсі двоповерхової адмінбудівлі площею
41,54 м2, що перебувають на балансі Головного територіального
управління юстиції у Чернігівській області, за адресою: Чернігівська
обл., смт Короп, вул. Успенська, 2.
Переможцями конкурсів визнано (мета проведення оцінки – визначення відновної вартості для цілей оренди):
ТОВ «Центр нерухомості» по об’єкту – гідротехнічні споруди у
кількості 108 одиниць (згідно з переліком), що перебувають на балансі ДП «Укрриба» та перебувають в межах земель Мньовської,
Пакульської та Киїнської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області (вартість робіт з оцінки – 33000 грн, строк – 20 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг
з оцінки майна);
ПП «Аксіома» по об’єкту – нежитлові приміщення площею 138,6 м2
будівлі 9г, що перебувають на балансі Національного історикокультурного заповідника «Качанівка», за адресою: Чернігівська обл.,
Ічнянський р-н, с. Качанівка, Національний історико-культурний заповідник «Качанівка» (вартість робіт з оцінки – 2070 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з
оцінки майна);
ПП «ЕФ «Експерт-Плюс» по об’єкту – частина сільськогосподарського ангара (Д-1) площею 300,0 м2 навчально-виробничої дільниці
«Деснянка», що обліковується на балансі Чернігівського національного технологічного університету, за адресою: Чернігівська обл.,
Чернігівський р-н, с. Деснянка (вартість робіт з оцінки – 2100 грн,
строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
ТОВ ЕКФ «Десна-Експерт» по об’єкту – одноповерхова будівля
гаража площею 271,9 м2, що обліковується на балансі Чернігівського
національного технологічного університету, за адресою: м. Чернігів,
вул. Стрілецька, 1 (вартість робіт з оцінки – 2070 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з
оцінки майна);
ПП «ЕФ «Експерт-Плюс» по об’єкту – будівля гаражних боксів площею 89,8 м2, що перебуває на балансі Головного територіального
управління юстиції в Чернігівській області, за адресою: Чернігівська
обл., м. Носівка, вул. Вокзальна, 6 (вартість робіт з оцінки – 4800 грн,
строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання
послуг з оцінки майна);
ПП «Аксіома» по об’єкту – частина нежитлового приміщення площею 6,0 м2 першого поверху чотириповерхової будівлі навчального
корпусу № 3 (спортивний корпус), що перебуває на балансі Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка,
за адресою: м. Чернігів, вул. Г. Полуботка, 53 (вартість робіт з оцінки –
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2070 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору
про надання послуг з оцінки майна);
ПП «Центр нерухомості – Чернігів» по об’єкту – нежитлове приміщення площею 62,6 м2 першого поверху двоповерхової будівлі
магазину «Ювілейний», що перебуває на балансі Філії «Військторг»
Концерну «Військторгсервіс», за адресою: Чернігівська обл., Козелецький р-н, с-ще Десна, вул. Довженка, 45а (вартість робіт з оцінки –
2000 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору
про надання послуг з оцінки майна);
ФОП Волченкова О. С. по об’єкту – нежитлове приміщення площею 21,2 м2 на другому поверсі двоповерхової частини учбового корпусу, що перебуває на балансі Відокремленого підрозділу
Національного університету біоресурсів і природокористування
України «Бобровицький коледж економіки та менеджменту імені О. Майнової», за адресою: Чернігівська обл., м. Бобровиця,
вул. Чернігівська, 19 (вартість робіт з оцінки – 2175 грн, строк –
5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
ПП «Десна-Експерт-М» по об’єкту – нежитлові підвальні приміщення площею 27,7 м2 триповерхової адмінбудівлі, що перебуває
на балансі Головного управління статистики у Чернігівській області,
за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Богуна, 8 (вартість робіт
з оцінки – 2050 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання
договору про надання послуг з оцінки майна).
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбулись 30.05.2019
1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 128,2 м2 першого поверху з ґанком адміністративної
будівлі за адресою: Донецька обл., м. Вугледар, вул. Шахтарська,
б. 16а, що перебувають на балансі Державного підприємства
«Шахтоуправління «Південнодонбаське № 1», код за ЄДРПОУ
34032208. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта
оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП Гапотченко
А. М., вартість послуг з оцінки – 2250 грн, строк виконання – 2 календарних дні.
2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 150,2 м2 другого поверху та частина нежитлового вбудованого приміщення фойє площею 7,5 м2 першого поверху учбового
корпусу № 3 за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Італійська,
б. 115, що перебувають на балансі ДВНЗ «Приазовський державний
технічний університет», код за ЄДРПОУ 02070812. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору
оренди. Переможець конкурсу – ТОВ «Інжиніринговий центр «ЕКСКОН», вартість послуг з оцінки – 2350 грн, строк виконання – 2 календарних дні.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Житомирській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбувся 06.06.2019
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для здійснення незалежної оцінки майна визнано:
ФОП Лапкіна Тетяна Василівна по об’єкту: частина нежитлового
приміщення вестибуля площею 70,55 м2 на 1-му поверсі навчального корпусу № 4, що перебуває на балансі Житомирського національного агроекологічного університету, за адресою: м. Житомир,
вул. Пушкінська, 38 (вартість виконання – 1700,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди;
Житомирську товарну агропромислову біржу по об’єкту: нежитлове приміщення площею 199,5 м2 на 1-му поверсі будівлі пральні (літ.
Б), що перебуває на балансі Житомирської філії Концерну «Військ
торгсервіс», за адресою: м. Житомир, вул. Героїв Десантників, 31
(вартість виконання – 1750,00 грн, строк виконання – 3 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди;
ФОП Селюк Михайло Олексійович по об’єкту: учбовий корпус № 2
з гуртожитком площею 553,8 м2, що перебуває на балансі Державного
навчального закладу «Олевський професійний ліцей», за адресою:
Житомирська обл., м. Олевськ, бульв. Воїнів Афганців, 14 (вартість
виконання – 2495,00 грн, строк виконання – 3 календарних дні); мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди;
ФОП Бовкунов Юрій Опанасович по об’єкту: приміщення гаража
площею 45,0 м2, що перебуває на балансі Управління державної казначейської служби України у Ємільчинському районі Житомирської
області, за адресою: Житомирська обл., смт Ємільчине, вул. Соборна,
45 (вартість виконання – 2100,00 грн, строк виконання – 3 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди;
ПФ «ЮрЕкс «Юридична консультація та майнова експертиза» по
об’єкту: нежитлове приміщення площею 9,0 м2 на 1-му поверсі адмінбудівлі (літ. А), що перебуває на балансі Управління державної
казначейської служби України у Брусилівському районі Житомирської
області, за адресою: Житомирська обл., смт Брусилів, вул. Лермонтова, 3 (вартість виконання – 2150,00 грн, строк виконання – 3 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження дії
договору оренди;
Фізична особа – підприємець Шанін Василь Михайлович по
об’єктах:
частина майданчика площею 12,21 м2, що перебуває на балансі
відокремленого підрозділу – «Житомирська дистанція колії регіо
нальної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Українська залізниця», за адресою: Житомирська обл., Ємільчинський р-н, дільниця
Коростень – Шепетівка, перегін Уборть – Рихальська 309 км, ПК 5
в смузі полоси відводу залізниці (вартість виконання – 2100,00 грн,
строк виконання – 5 календарних днів); мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
з метою продовження договору оренди;
частина майданчика площею 12,21 м2, що перебуває на балансі
відокремленого підрозділу – «Житомирська дистанція колії регіональ
ної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Українська залізниця», за
адресою: Житомирська обл., Новоград-Волинський р-н, дільниця
Коростень-Шепетівка, станція Орепи 247 км, ПК 8 у смузі полоси
відводу залізниці (вартість виконання – 2100,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
продовження договору оренди;
Фізична особа – підприємець Венгловський Роман Адольфович
по об’єкту: частина майданчика площею 12,21 м2, що перебуває
на балансі відокремленого підрозділу – «Житомирська дистанція
колії регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Українська
залізниця», за адресою: Житомирська обл., Ємільчинський р-н,
дільниця Коростень-Шепетівка, станція Рихальська 315 км, ПК 10
в смузі полоси відводу залізниці (вартість виконання – 2100,00 грн,
строк виконання – 3 календарних дні); мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
з метою продовження дії договору оренди.

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 30.05.2019
1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 3,0 м2. Балансоутримувач: ДП «Східний гірничозбагачувальний комбінат». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. Залізнична, 13. 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». Конкурс не відбувся.
2. 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». Конкурс
не відбувся.
3. Назва об’єкта оцінки: частина даху площею 37,26 м2. Балансоут
римувач: 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». Конкурс не відбувся.
4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 14,6 м2 (в т. ч. 1,5 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач: ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Чернишевського, 24а. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ФОП Скрипець О. М.
Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О. Вартість послуг – 2100,00 грн,
строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею 31,4 м2 (в т. ч. 4,9 м2 – площа загального користування). Балан
соутримувач: Коледж радіоелектроніки. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Дніпро, вул. Шмідта, 18. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник –
Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій
та Кіровоградській областях. Платник – ФОП Герасун Л. Л. Переможець – ПП «КФ «Експоком». Вартість послуг – 2170,00 грн, строк
надання послуг (у календарних днях) – 4.
6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею 25,0 м2 (у т. ч. 3,0 м2 – площа загального користування).
Балансоутримувач: Дніпровський державний аграрно-економічний
університет.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Сергія Єфремова, 25.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ФОП Микитюк О. Є. Переможець – ФОП Данильченко В. В.
Вартість послуг – 1900,00 грн, строк надання послуг (у календарних
днях) – 3.
7. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею 160,8 м2. Балансоутримувач: Національний центр аерокосмічної
освіти молоді ім. О. М. Макарова. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Дніпро, вул. Полігонна, 21д. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник –
Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях. Платник – ФОП Лаврентьєв Ю. О. Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О. Вартість послуг – 2100,00 грн, строк
надання послуг (у календарних днях) – 3.
8. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 3,0 м2. Балансоутримувач: ДП «ВО Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Дніпро, вул. Макарова, 27а. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ФОП Саранча В. В.
Переможець – ТОВ «Южтрансінвест». Вартість послуг – 2100,00 грн,
строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
9. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення двох класів загальною площею 73,4 м2 на цокольному поверсі семиповерхової будівлі
навчального корпусу № 4. Балансоутримувач: Цетральноукраїнський
державний педагогічний університет ім. В. Винниченка. Місцезна
ходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Кропивницький,
вул. Шевченка, 1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта з метою розрахунку розміру орендної плати. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2019.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ПП
«Кіровоградський центр підготовки водіїв». Переможець – ФОП Таран О. А. Вартість послуг – 1980,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 5.
10. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення площею 1,0 м2 на
першому поверсі гуртожитку № 3. Балансоутримувач: Льотна академія Національного авіаційного університету. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Добровольського, 4. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою розрахунку розміру орендної плати.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2019.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізький та Кіровоградській областях. Платник – фізична особапідприємець Тарадай Олександр Володимирович. Переможець – ТОВ
«Кіровоградський аукціонний центр». Вартість послуг – 1400,00 грн,
строк надання послуг (у календарних днях) – 2.
11. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення площею 1,0 м2 на
першому поверсі гуртожитку № 2. Балансоутримувач: Льотна академія Національного авіаційного університету. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Добровольського, 10. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою розрахунку розміру орендної плати.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2019.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізький та Кіровоградській областях. Платник робіт з оцінки:
фізична особа – підприємець Тарадай Олександр Володимирович.
Переможець – ФОП Пєшкова С. В. Вартість послуг – 1600,00 грн,
строк надання послуг (у календарних днях) – 2.
12. Назва об’єкта оцінки: комплекс нежитлових будівель та споруд, а саме: будівля головного корпусу (механічний цех, літ. Б,б,б»)
загальною площею 5 393 м2, будівля адміністративно-побутового
комбінату (літ. А, А’) загальною площею 812,4 м2, бокс збірний
для автомобілів загальною площею 561,6 м2. Балансоутримувач:
державне підприємство «Об’єднана компанія «Укрвуглереструктуризація». Місцез нах од ження об’єкта оцінки: Кіровоградська
обл., м. Олександрія, проїзд Поліграфістів, 10а. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою
розрахунку розміру орендної плати. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2019. Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізький та Кіровоградській
областях. Платник робіт з оцінки – ТОВ «Олександрійська ливарна
компанія». Конкурс скасовано.
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1 Гідротехнічні споруди 42 ставів загальною пло- ТОВ «Інвестиційна
щею 403,8204 га, що обліковуються на балансі група «Захід»
державного підприємства «Укрриба», за адресою: Івано-Франківська обл., Тисменицький
р-н, за межами с. Марківці та с. Хом’яківка.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для
продовження договору оренди

№ 27 (1255)

5000

4

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Луганській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
оренди, що відбувся 30.05.2019
1. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення будівлі музичної школи (інв. № 7232, реєстр.
№ 32320594.4.СВЖЦОН090) площею 77,8 м2, що перебуває на балансі ДП «Первомайськвугілля», за адресою: Луганська обл., Попаснянський р-н, м. Гірське, вул. Центральна, 1. Переможець конкурсу –
ФОП Сорокін С. В. на таких умовах: вартість послуг – 2180 грн, термін
виконання робіт – 2 дні.
2. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення одноповерхової будівлі колишньої їдальні (інв. № 101310001)
площею 190,3 м2, що перебуває на балансі Державного навчального закладу «Сєвєродонецький професійний будівельний ліцей», за
адресою: Луганська обл., м. Сєверодонецьк, вул. Маяковського, 12.
Переможець конкурсу – ПВКП «Кварта» на таких умовах: вартість послуг – 2100 грн, термін виконання робіт – 5 днів.
3. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення (кімната 213) площею 17,8 м2 на другому поверсі нежитлової
п’ятиповерхової будівлі № 2 (інв. № 10310004), що перебуває на балансі Лисичанського державного гірничо-індустріального коледжу,
за адресою: Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. ім. В. Сосюри, 275.
Переможець конкурсу – ТОВ Агентство по нерухомості «Дісконт»
на таких умовах: вартість послуг – 1900 грн, термін виконання робіт – 5 днів.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Львівській,
Закарпатській та Волинській областях про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності від 29.05.2019
Нежитлове приміщення загальною площею 10,7 м2 на другому поверсі будівлі. м. Львів, вул. Пасічна, 87. Мета оцінки – продовження
договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є. Термін виконання робіт – 3 к/д.
Вартість робіт – 1090 грн.
Частина нежитлового приміщення № ХІІІ загальною площею 4,0 м2
на першому поверсі гуртожитку. м. Львів, вул. Під Голоском, 23. Мета
оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу –
суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Войтенко Н. Б. Термін виконання
робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1499 грн.
Об’єкт незавершеного будівництва – градирня. Львівська обл.,
Дрогобицький р-н, с. Довге, вул. Л. Українки, 39. Мета оцінки – визначення ринкової вартості з метою повернення у державну власність
за рішенням суду. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Горбачов В. А. Термін виконання робіт – 5 к/д. Вартість
робіт – 2200 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Тернопільській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбувся 23.05.2019
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки об’єкта: частина приміщення майстерні площею 101,0 м2 за адресою: вул. Кременецька, 31, м. Почаїв, Кременецький р-н, Тернопільська обл., що перебуває на балансі Державного навчального закладу «Почаївське вище професійне училище»,
визнано ТзОВ фірма «Гудвіл». Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 2000
гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки об’єкта: приміщення першого поверху
в гуртожитку (медпункту) площею 5,25 м2 за адресою: вул. Кременецька, 31, м. Почаїв, Кременецький р-н, Тернопільська обл., що перебуває на балансі Державного навчального закладу «Почаївське
вище професійне училище», визнано ТОВ «Експертно-консультаційна
фірма «Орієнтир-Оцінка». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 2080
гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: частина нежитлових
приміщень першого поверху будівлі студентського гуртожитку № 5
загальною площею 90,7 м2 (літера «А» позиції: зал (2-1) – 90,7 м2) за
адресою: вул. Львівська, 9, м. Тернопіль, що перебуває на балансі
Тернопільського національного економічного університету визнано
Тернопільську торгово-промислову палату. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати
з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 1950
гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки об’єкта: частина приміщень будівлі
«Гаражі» виробничої бази монастиря Бернардинів площею 97,0 м2
за адресою: вул. Незалежності, 8, м. Збараж, Тернопільська обл.,
що перебуває на балансі Національного заповідника «Замки Тернопілля», визнано ТзОВ фірма «Гудвіл». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з
метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 2000
гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки об’єкта: нежитлові приміщення
(2-2 кабінет площею 48,4 м2, 2-3 кабінет площею 18,0 м2, 2-4 коридор площею 11,8 м2, 2-5 архів площею 9,0 м2, 2-6 кабінет площею
10,7 м2, 2-7 архів площею 35,8 м2 та в спільному користуванні коридор І, сходова клітка ІІ, сходова клітка ІІІ площею 11,2 м2) загальною площею 144,9 м2 за адресою: вул. С. Бандери, 20, м. Чортків,
Тернопільська обл., що перебуває на балансі Управління державної
казначейської служби України у Чортківському районі, визнано ТОВ
«Орієнтир-Реформа». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 2090
гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки об’єкта: частина приміщень будівлі «Гаражі» виробничої бази на території монастиря Бернардинів
площею 57,5 м2 за адресою: вул. Незалежності, 8, м. Збараж, Тернопільська обл., що перебуває на балансі Національного заповідника «Замки Тернопілля» визнано ТзОВ фірма «Гудвіл». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку
орендної плати з метою продовження договору оренди. Вартість

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Тернопільській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбувся 30.05.2019
Відповідно до пункту 8 розділу ІІІ 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), конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки об’єкта: частина приміщень будівлі
«Дільниці пресматеріалу» виробничої бази монастиря Бернардинів
площею 70,4 м2 за адресою: вул. Незалежності, 8, м. Збараж, Тернопільська обл., що перебуває на балансі Національного заповідника
«Замки Тернопілля», вважати таким, що не відбувся.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: частина нежитлових
приміщень першого поверху будівлі студентського гуртожитку № 5
загальною площею 170,2 м2, в тому числі площа спільного користування – 4,15 м2 (позиції: зал (4-1) – 149,1 м2; душова (4-15) – 5,1 м2;
роздягальня (4-14) – 7,7 м2; коридор – (4-10) – 6,2 м2; коридор –
(4-11) – 2,1 м2) за адресою: вул. Львівська, 9, м. Тернопіль, що перебуває на балансі Тернопільського національного економічного університету, визнано ТОВ «Експертно-консультаційна фірма
«Орієнтир-Оцінка». Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в
оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 1990 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки об’єкта: «Танцювальний майданчик» загальною площею 108,1 м2 за адресою: вул. В. Чорновола, 1б, м. Кременець, Тернопільська обл., що перебуває на балансі
Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника, визнано ТОВ «Експертно-консультаційна фірма «ОрієнтирОцінка». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду.
Вартість виконання робіт з оцінки – 2090 гривень, строк виконання
робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки об’єкта: гідротехнічні споруди ставу
Бліх 2 (інвентарний номер 245, реєстровий номер 25592421.71.ААЕЖАЖ454) площею 6,0 га та ставу Бліх 3 (інвентарний номер 246,
реєстровий номер 25592421.71.ААЕЖАЖ455) площею 6,3 га, які розташовані на території Мильнівської сільської ради поблизу села Бліх
Зборівського району, Тернопільської області та перебувають на балансі Державного підприємства «Укрриба», визнано ТОВ «ОрієнтирРеформа». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору
оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 5400 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які відбулися 30.05.2019
І. Об’єкти оренди.
№
з/п

Найменування об’єкта оцінки, площа,
місцезнаходження, балансоутримувач

Вартість
Мета про- робіт, грн/
ведення
строк викооцінки
нання, календарних днів

1 Нежитлові приміщення 1-го поверху – кімн. № 1, 2,
16, 22а, 13 (площею 82,9 м2), 1/5 частина місць загального користування – кімн. № 15, 21, 22 (5,7 м2),
нежитлові приміщення 2-го поверху – кімн. № 32, 33
(23,0 м2), 1/5 частина місць загального користування – кімн. № 31, 54 (8,3 м2) та нежитлові приміщення
підвалу – кімн. № 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 (66,1 м2) в
різноповерховій (2-4 поверхи) громадській будівлі (інв.
№ 70639, літ. «Д-4» за техпаспортом) загальною площею 186,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Дерев’янка,
19а, що перебувають на балансі Харківського державного авіаційного виробничого підприємства, 14308894,
тел. 700-34-39

Визначення вартості
об’єкта з
метою продовження
договору
оренди

2600/4

2 Нежитлові приміщення – кімн. № 1-7, № 1-8, № 1-9,
№ 1-10, № 1-11, № 1-12, № 1-13, № IX, № XI на
1-му поверсі 4-поверхового учбового корпусу У-5,
інв. № 10131000101, літ. «Ж-4», загальною площею
61,1 м2 за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 79,
що перебувають на балансі Національного технічного
університету «Харківський політехнічний інститут»,
02071180, тел. (057) 707-66-00

Визначення вартості
об’єкта
оренди
з метою
передачі в
оренду

1950/3

3 Частина площі фасаду першої секції 5-поверхової
будівлі гуртожитку і нежитлових приміщень для
адміністративно-управлінських служб, торгівлі,
фізкультурно-оздоровчих занять, побутового обслуговування, громадського харчування, літ. «Б-5», інв.
№ 10132000001, що є пам’яткою архітектури, загальною площею 110,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 79, що перебувають на балансі Національного
технічного університету «Харківський політехнічний
інститут», 02071180, тел. (057) 707-66-00

Визначення вартості
об’єкта
оренди
з метою
передачі в
оренду

2700/4

4 Нежитлові приміщення – кімн. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9
на першому поверсі 2-поверхового лабораторного
корпусу, літ. «К-2», інв. № 103/01/3/009, загальною
площею 45,9 м2 за адресою: м. Харків, пров. Кузнечний, 4/6, що перебувають на балансі Державного підприємства «Харківський науково-дослідний інститут
комплексної автоматизації», 14072049,
тел. (057) 731-61-17

Визначення вартості
об’єкта
оренди
з метою
передачі в
оренду

2200/4

5 Нежитлове приміщення – кімн. № 18 на 1-му поверсі
2-поверхового суспільно-побутового корпусу, інв.
№ 10310002, літ. «Б-2», загальною площею 20,9 м2 за
адресою: м. Харків, вул. Спортивна, 9, що перебуває
на балансі Регіонального центру професійної освіти
електротехнічних, машинобудівних та сервісних технологій Харківської області, 02547903,
тел. (057) 738-13-94

Визначення вартості
об’єкта
оренди
з метою
передачі в
оренду

2100/4

3 липня 2019 року

Переможець
конкурсу

3

ФОП Мокров О. П.

3600

ФОП Сорокіна І. М.

ТОВ «ЕКА-Захід»

ФОП Мокров О. П.

2 Нежитлові приміщення загальною площею
498,9 м2 адмінбудівлі (перший поверх та підвал в цілому), що обліковується на балансі
Головного управління національної поліції
в Івано-Франківській області, за адресою:
м. Івано-Франківськ, вул. Млинарська, 2а.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для
укладення договору оренди

виконання робіт з оцінки – 2000 гривень, строк виконання робіт –
5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки об’єкта: нежитлове приміщення № 3
(гараж) площею 83,4 м2, яке розташоване в будівлі ЦТЕ № 4 за адресою: просп. Шевченка, 10, м. Скалат, Тернопільська обл., що перебуває на балансі Казенного підприємства «Укрспецзв’язок», визнано
ТзОВ фірма «Гудвіл». Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в
оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 2000 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки об’єкта: приміщення площею 122,7 м2
на другому поверсі будівлі ЦТЕ № 4 за адресою: просп. Шевченка,
10, м. Скалат, Тернопільська обл., що перебуває на балансі Казенного підприємства «Укрспецзв’язок», визнано ТзОВ фірма «Гудвіл».
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для
розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 2000 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.

ФОП Мокров О. П.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Івано-Франківській
області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності для проведення незалежної оцінки майна,
що відбувся 22.05.2019

Продовження таблиці
Найменування/ ПІБ Вартість Строк
№
суб’єкта оціночної виконан- виконанНазва об’єкта оцінки, мета проведення оцінки
з/п
діяльності – пере- ня ро- ня робіт
можця конкурсу біт, грн
(дні)

ФОП Мокров О. П.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Житомирській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбувся 30.05.2019
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для здійснення незалежної оцінки майна визнано:
Фізична особа – підприємець Шанін Василь Михайлович по
об’єкту: частина нежитлового приміщення площею 5,0 м2 на 1-му
поверсі гуртожитку № 4 (літ. А-IX), що перебуває на балансі Житомирського національного агроекологічного університету, за адресою:
м. Житомир, вул. Фещенко-Чопівського, 29 (вартість виконання –
1750,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати з метою продовження дії договору оренди;
Приватне підприємство «Експерт-Сервіс-Консалт» по об’єкту:
частина нежитлового приміщення умивальника площею 5,0 м2 1-го
поверху гуртожитку № 3 (літ. А), що перебуває на балансі Житомирського національного агроекологічного університету, за адресою:
м. Житомир, вул. Пушкінська, 59 (вартість виконання – 1600,00 грн,
строк виконання – 4 календарних дні); мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
з метою продовження дії договору оренди;
Приватне підприємство «Україна-Експерт-Центр» по об’єкту: частина нежитлового приміщення пральні площею 5,0 м2 1-го поверху
гуртожитку № 2 (літ. А), що перебуває на балансі Житомирського
національного агроекологічного університету, за адресою: м. Житомир, вул. І. Франка, 6 (вартість виконання – 1700,00 грн, строк виконання – 3 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
продовження дії договору оренди;
Фізична особа – підприємець Музичук Петро Олександрович по
об’єктах:
нежитлові приміщення майстерні (літ. Г) площею 161,3 м2, що перебувають на балансі Житомирського професійного політехнічного
ліцею, за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 71 (вартість виконання – 1750,00 грн, строк виконання – 3 календарних дня); мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди;
нежитлові приміщення площею 67,9 м2 в будівлі (літ. А-2), що перебувають на балансі Державної установи «Житомирський обласний
лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України», за
адресою: Житомирська обл., смт Ружин, вул. О. Бурди, 53 (вартість
виконання – 2150,00 грн, строк виконання – 3 календарних дні); мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди;
ПФ «ЮрЕкс «Юридична консультація та майнова експертиза» по
об’єкту: нежитлове приміщення в адміністративній будівлі площею
15,7 м2, що перебуває на балансі Головного управління статистики
у Житомирській області, за адресою: м. Житомир, вул. М. Сціборського, 6а (вартість виконання –1750,00 грн, строк виконання – 3 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди;
Фізична особа – підприємець Бондарчук Олександр Миколайович по об’єктах:
нежитлові приміщення площею 18,0 м2 на 1-му поверсі будівлі
гуртожитку № 1 (літ. Б-IV), що перебуває на балансі Головинського
вищого професійного училища нерудних технологій, за адресою:
Житомирська обл., Черняхівський р-н, смт Головине, вул. Жовтнева,
19 (вартість виконання – 1950,00 грн, строк виконання – 3 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди;
нежитлова будівля площею 153 м2, що перебуває на балансі Відділу культури і туризму Житомирської районної державної адміністрації Житомирської області, за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Сінгури, вул. Румянцева, 1а (вартість виконання –
1950,00 грн, строк виконання – 3 календарних дні); мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати з метою продовження договору оренди;
Фізична особа – підприємець Бовкунов Юрій Опанасович по
об’єкту: нежитлове приміщення площею 22,7 м2 на 1-му поверсі
адміністративного приміщення (літ. А), що перебуває на балансі
Державної фіскальної служби України та в оперативному управлінні Головного управління ДФС у Житомирській області, за адресою:
Житомирська обл., м. Овруч, вул. Героїв Майдану, 1/20 (вартість
виконання – 2150,00 грн, строк виконання – 3 календарних дні);
мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою продовження дії договору
оренди;
Житомирська товарна агропромислова біржа по об’єкту: нежитлові приміщення площею 40,8 м2 будівлі санчастини (літ. М-2), що перебуває на балансі Державної установи «Бердичівська виправна колонія
(№ 70) Міністерства юстиції України», за адресою: Житомирська обл.,
м. Бердичів, вул. Низгірецька, 1 (вартість виконання – 2150,00 грн,
строк виконання – 3 календарних дні); мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
з метою продовження дії договору оренди;
Фізична особа – підприємець Козачок Федір Дмитрович по
об’єктах:
нежитлові приміщення площею 535,6 м2 на 1-му та 2-му поверсі адмінбудинку (літ. А), що перебуває на балансі Малинської районної державної адміністрації Житомирської області, за адресою:
Житомирська обл., м. Малин, пл. Соборна, 6а (вартість виконання –
2100,00 грн, строк виконання – 3 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати з метою продовження дії договору оренди;
нежитлові приміщення площею 14,2 м2 на 2-му поверсі адміністративної будівлі, що перебувають на балансі Малинської районної
державної адміністрації Житомирської області, за адресою: Житомирська обл., м. Малин, площа Соборна, 6а (вартість виконання –
2100,00 грн, строк виконання – 4 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати з метою продовження дії договору оренди;
Фізична особа – підприємець Селюк Михайло Олексійович по
об’єкту: частина нежитлового приміщення площею 3,0 м2 на технічному поверсі адміністративної будівлі, що перебуває на балансі
Малинської районної державної адміністрації Житомирської області, за адресою: Житомирська обл., м. Малин, пл. Соборна, 6а
(вартість виконання – 2100,00 грн, строк виконання – 3 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження дії
договору оренди.
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ІІ. Найменування об’єкта оцінки: земельна ділянка з кадастровим
номером 6311500000:02:001:0350, для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування,
яка перебуває у користуванні Головного управління Держгеокадастру
у Харківській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 64100, Харківська обл., м. Первомайський, вул. Соборна, 13.
Мета проведення незалежної оцінки: прийняття на балансовий
облік.
Розмір земельної ділянки: 0,0485 га.
Місце розташування земельної ділянки: 64100, Харківська обл.,
м. Первомайський, вул. Соборна, 13.
Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування.
Правовий режим земельної ділянки: земельна ділянка комунальної власності, правокористувач – Головне управління Держгеокадастру у Харківській області.
Замовник та платник оцінки: Головне управління Держгеокадастру у Харківській області.
Переможець конкурсу: ТОВ «Юридична компанія «Всесвіт».
Вартість робіт, грн/строк виконання, календарних днів:
2750 грн/7 календарних днів.
ІІІ. Найменування об’єкта оцінки: земельна ділянка з кадастровим
номером 6311500000:02:001:0361, для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування,
яка перебуває у користуванні Головного управління Держгеокадастру
у Харківській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 64100, Харківська обл., м. Первомайський, вул. Кооперативна, 17.
Мета проведення незалежної оцінки: прийняття на балансовий
облік.
Розмір земельної ділянки: 0,0485 га.
Місце розташування земельної ділянки: 64100, Харківська обл.,
м. Первомайський, вул. Кооперативна, 17.
Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування.
Правовий режим земельної ділянки: земельна ділянка комунальної власності, правокористувач – Головне управління Держгеокадастру у Харківській області.
Замовник та платник оцінки: Головне управління Держгеокадастру у Харківській області.
Переможець конкурсу: ПП «АС-ТЕРРА».
Вартість робіт, грн/строк виконання, календарних днів:
2750 грн/7 календарних днів.
ІV. Найменування об’єкта оцінки: земельна ділянка з кадастровим
номером 6320410100:00:002:0360, для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, що перебувають у користуванні Головного управління Держгеокадастру у Харківській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 64700, Харківська обл., м. Барвінкове, вул. Центральна, 1.
Мета проведення незалежної оцінки: прийняття на балансовий
облік.
Розмір земельної ділянки: 0,0083 га.
Місце розташування земельної ділянки: 64700, Харківська обл.,
м. Барвінкове, вул. Центральна, 1.
Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови.
Правовий режим земельної ділянки: державна власність, правокористувач – Головне управління Держгеокадастру у Харківській
області.
Замовник та платник оцінки: Головне управління Держгеокадастру у Харківській області.
Переможець конкурсу: ТОВ «Юридична компанія «Всесвіт».
Вартість робіт, грн/строк виконання, календарних днів:
2750 грн/7 календарних днів.
V. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення КП «Благоустрій» Валківської міської ради загальною площею 280,6 м2, які використовуються Головним управлінням Держгеокадастру у Харківській
області, згідно з договором оренди від 31.01.2017 № 18.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 63000, Харківська обл., м. Валки, вул. Грабовського, 1.
Мета проведення незалежної оцінки: оренда нежитлових приміщень.
Замовник та платник оцінки: Головне управління Держгеокадастру у Харківській області.
Переможець конкурсу: ФОП Мокров О. П.
Вартість робіт, грн/строк виконання, календарних днів:
3100 грн/4 календарних дні.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду в Херсонській області,
АРК та м. Севастополі про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення оцінки державного майна,
що відбувся 03.06.2019
Частина коридору загальною площею 9,6 м2 на першому поверсі будівлі учбового корпусу гідромеліоративного факультету,
що перебуває на балансі ДВНЗ «Херсонський державний аграрний
університет», за адресою: м. Херсон, вул. Стрітенська, 23, переможець конкурсу – ПП «Експрес – Оцінка». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати при продовженні договору оренди. Вартість робіт – 2 000 грн.
Строк виконання робіт – 3 дні.
Будівля їдальні загальною площею 533,0 м2 та приміщення складу
загальною площею 87,6 м2, що перебувають на балансі Державного
підприємства «Херсонський морський торговельний порт», за адресою: м. Херсон, пров. Спартаковський, 1, переможець конкурсу – ПП
«Радикал». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору
оренди. Вартість робіт – 3 000 грн. Строк виконання робіт – 3 дні.
Вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 37,0 м2 першого поверху п’ятиповерхової будівлі гуртожитку № 2, що перебуває
на балансі Херсонського морського коледжу рибної промисловості,
за адресою: м. Херсон, вул. Грецька, 55, переможець конкурсу – ПП
«Експрес – Оцінка». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Вартість робіт – 2 000 грн. Строк виконання
робіт – 3 дні.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
державної власності, проведених 30.05.2019
1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою продовження
договору оренди – приміщення загальною площею 142,6 м2 у будівлі
господарського корпусу (І, А), що обліковується на балансі ДУ «Центр
громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України», за
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адресою: вул. Лісова, 1а, м. Нетішин, Хмельницька обл. визнано ПП
«Агентство нерухомого майна «Гудвіл». Вартість надання послуг з
оцінки – 2400,00 грн (без урахування ПДВ), строк надання послуг з
оцінки – 5 календарних днів.
2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою укладення договору оренди – приміщення площею 11,0 м2 на другому поверсі поліклініки, що обліковується на балансі ДУ «Територіальне медичне
об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Хмельницькій
області», за адресою: вул. Проскурівського підпілля, 112, м. Хмельницький, м. Хмельницький визнано ТОВ «Поділля-Експерт». Вартість
надання послуг з оцінки – 1900,00 грн (без урахування ПДВ), строк
надання послуг з оцінки – 4 календарних дні.
3. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою укладення договору оренди – приміщення загальною площею 28,1 м2 (у т. ч. площа
загального користування – 4,6 м2) на першому поверсі адміністративного будинку, що обліковується на балансі Головного управління
статистики у Хмельницькій області, за адресою: вул. Героїв Майдану, 36, м. Хмельницький визнано ФОП Трубача Андрія Степановича.
Вартість надання послуг з оцінки – 1790,00 грн (без урахування ПДВ),
строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені для проведення
незалежної оцінки об’єктів, що відбулися 29.05.2019
1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна. Замовник робіт з оцінки: Регіональне
відділення Фонду по Черкаській області.
1.1. Назва об’єкта оцінки: частина сходової клітки третього поверху чотириповерхової адмінбудівлі площею 0,28 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Черкаський державний науково-дослідний інститут техніко-економічної
інформації в хімічній промисловості». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки:
ТОВ «МЕГА ЛІНК». Дата оцінки: 30.04.2019. Переможцем конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП Горопацька
М. В. Термін виконання робіт – 2 календарних дні, вартість послуг –
1200,00 грн.
1.2. Назва об’єкта оцінки: приміщення першого поверху (кімн.
3-2) адмінбудівлі площею 4,2 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Головне управління статистики у Черкаській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Новоселівська, 1, м. Золотоноша. Платник робіт з оцінки: ФОП Маркарян Ріта Меліківна. Дата
оцінки: 31.05.2019. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП Гребченко М. П. Термін виконання
робіт – 2 календарних дні, вартість послуг – 870,00 грн.
2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна. Замовник робіт з оцінки: Регіо
нальне відділення Фонду по Черкаській області.
2.1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщень першого поверху
площею 129,66 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Південно-західний регіональний центр страхового фонду документації. Місцезнаходження об’єкта оцінки: просп. Хіміків, 57, м. Черкаси.
Платник робіт з оцінки: ФОП Рибак О. Б. Дата оцінки: 31.05.2019. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано КТ «АЕО «Фатум-М». Термін виконання робіт – 2 календарних дні,
вартість послуг – 1300,00 грн.
2.2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення 1-го
поверху адмінбудівлі загальною площею 2,0 м2. Найменування балан
соутримувача об’єкта оцінки: ДФСУ, майно якої перебуває в оперативному управлінні (користуванні) Головного управління Державної
фіскальної служби у Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: пл. Соборності, 1а, м. Умань, Черкаська обл. Платник робіт
з оцінки: Філія ЧОУ АТ «Ощадбанк». Дата оцінки: 31.05.2019. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано
ФОП Драник Г. В. Термін виконання робіт – 2 календарних дні, вартість послуг – 1150,00 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по м. Києву
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені для проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди, що відбулися 29.05.2019
№
з/п

Назва
об’єкта
оцінки

Площа, м2

Адреса об’єкта
оцінки

1 Нежитлове
приміщення

310,0

м. Київ, вул. М.
Капніст (Желябова), 4

ФОП Чебаков О. І.

2

4400

2 Нежитлове
приміщення

33,9

м. Київ, бульв.
Дружби Народів, 28

ТОВ «Укрспецексперт»

2

3310

3 Частина даху 20,0 (в т. м. Київ, вул. Ломо- ТОВ «Українські
та технічного ч. 12,0 носова, 81
інноваційні конповерху
та 8,0)
сультанти»

2

4400

4 Частина нежитлового
приміщення

2,0

2

5 Нежитлове
приміщення

75,59

м. Київ, вул. Анто- ТОВ «Укрспецекновича, 180
сперт»

2

3355

6 Нежитлове
приміщення

450,8

м. Київ, вул. Анто- ТОВ «Українські
новича, 180
інноваційні консультанти»

2

4800

7 Нежитлове
приміщення

151,0

м. Київ, вул. Кири- ТОВ «Укрспецеклівська, 85
сперт»

2

3800

8 Нежитлове
приміщення

18,2

м. Київ, вул. Януша Корчака (Баумана), 8

2

3180

9 Частина
стіни нежитлового приміщення

1,5

м. Київ, вул. Єре- ФОП Чебаков О. І.
ванська, 14д

2

3150

10 Нежитлові
приміщення

600,0

м. Київ, вул. Пре- ФОП Рябченображенська
ко О. М.
(І. Клименка), 5/2

2

4880

11 Частина нежитлового
приміщення – об’єкт
культурної
спадщини

6,0

м. Київ, просп.
ФОП Чебаков О. І.
Перемоги, 37, корпус № 1

2

3600

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

м. Київ,
вул. Еспланадна,
8/10

СОД –
переможець

Термін ви- Вартість
конання, ка- виконанлендарних
ня роднів
біт, грн

ФОП Чебаков О. І.

ТОВ «Укрспецексперт»

3150

Продовження таблиці
№
з/п

Назва
об’єкта
оцінки

Площа, м2

Адреса об’єкта
оцінки

СОД –
переможець

Термін ви- Вартість
конання, ка- виконанлендарних
ня роднів
біт, грн

12 Нежитлові
приміщення

199,6

м. Київ, вул. Інсти- ТОВ «Українські
тутська, 29/3
інноваційні консультанти»

2

3500

13 Нежитлове
приміщення

72,0

м. Київ, вул. Лабо- ТОВ «Українські
раторна, 3
інноваційні консультанти»

2

2900

14 Нежитлове
приміщення

64,0

м. Київ, вул. Старосільська, 2

2

3480

15 Нежитлове
приміщення

16,6

м. Київ, вул. Ломо- ТОВ «Українські
носова, 33/43
інноваційні консультанти»

2

2800

ТОВ «Фінансова
будівельна компанія «Фіско»

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Донецькій області
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбулися 06.06.2019
1. Назва об’єкта оцінки: частина холу площею 5,1 м2 другого
поверху будівлі учбового корпусу «Б» за адресою: Донецька обл.,
м. Слов’янськ, вул. Центральна, буд. 27, що перебуває на балансі
Відокремленого структурного підрозділу Національного авіаційного
університету Слов’янського коледжу Національного авіаційного університету, код за ЄДРПОУ 36309003. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної
плати з метою продовження договору оренди. Переможець конкурсу – ТОВ «Інжиніринговий центр «ЕКСКОН», вартість послуг з оцінки – 2100 грн, строк виконання – 2 календарних дні.
2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 9,5 м2 першого поверху навчального корпусу № 2
за адресою: Донецька обл., м. Слов’янськ, пров. Вчительський, б. 1,
що перебуває на балансі ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний
університет», код за ЄДРПОУ 381771113. Мета проведення оцінки:
визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП Гундарева А. О., вартість послуг з оцінки –
2350 грн, строк виконання – 2 календарних дні.
3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 10,0 м2 на відмітці 78,8 м та частина поверхні площею 30,0 м2 надшахтної будівлі багатоканатного підйому скіпового
ствола за адресою: Донецька обл., м. Вугледар, вул. Магістральна,
б. 4, що перебуває на балансі Державного підприємства «Шахтоуправління «Південнодонбаське № 1», код за ЄДРПОУ 34032208.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору
оренди. Переможець конкурсу – ТОВ «Майнекс», вартість послуг з
оцінки – 3000 грн, строк виконання – 2 календарних дні.

прийнято рішення
про приватизацію
ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Одеській області від 25.06.2019 № 729 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності – корпус млину
(літ. А) загальною площею 636,7 м2 (площа забудови – 751 м2), що в
процесі приватизації не увійшов до статутного капіталу ВАТ «Саратський комбінат хлібопродуктів», код за ЄДРПОУ 00955207,
що розташований за адресою: Одеська область, Саратський район, смт Сарата, вул. Мельнична, 77 та перебуває на зберіганні
ТОВ «Курортстрой», код за ЄДРПОУ 32629330.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про внесення змін до наказу про прийняття
рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Харківській області від 01 липня 2019 року № 1325 внесено зміни до наказу Регіонального відділення від 24.04.2018 № 885
«Про прийняття рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації» (зі змінами), а саме: визначено спосіб приватизації об’єкта
малої приватизації незавершеного будівництва – медсанчастина,
за адресою: м. Харків, Київський р-н, вул. Рудика, 8 – продаж на
аукціоні з умовами.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Черкаській області від 25.06.2019 № 69-МП прийнято
рішення про приватизацію об’єкта державної власності окремого
майна – приміщення першого поверху будівлі (літ. А) №№ 115-117,
№№ 119-121 загальною площею 107,9 м2 (Черкаська обл, м. Умань,
вул. Європейська, 65) шляхом продажу на аукціоні з умовами. Ба
лансоутримувач – Управління Держпраці у Черкаській області (код
за ЄДРПОУ 39881228).

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по м. Києву від 24 червня 2019 року № 465 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації – державного
пакета акцій розміром 20,3905 % статутного капіталу приватного
акціонерного товариства «М-СЕРВІС» (м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26), код за ЄДРПОУ 33104103.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по м. Києву від 24 червня 2019 року № 466 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації – єдиного майнового комплексу Державного підприємства «Український інститут
інженерно-технічних розслідувань для будівництва» за адресою:
м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26 (код за ЄДРПОУ 33104103).
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