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Офіційне

Фонду

державного майна

мала приватизація
результати продажу об’єктів малої приватизації

ВІнницЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – погріб загальною площею 35,4 м2,
що розташований за адресою: Хмельницька обл., Старосинявський р-н, смт Стара
Синява, вул. Ватутіна, 95, приватизовано шляхом продажу на електронному аукціоні
за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій Приватним підприємством «Транс-Алекс», код ЄДРПОУ 34638944, за
276,12 грн (двісті сімдесят шість гривень 12 коп.), у тому числі ПДВ – 46,02 грн (сорок шість гривень 02 коп.).

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА 
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта державної власності
Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 27.06.2019 № 12/0115-ЗВП затверджено результати продажу об’єкта малої приватизації – частини
адміністративної будівлі (приміщення 3-го поверху) загальною площею 362,1 м2,
що розташована за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, просп. Героївпідпільників, 1А. Об’єкт приватизовано шляхом продажу на аукціоні зі зниженням
стартової ціни фізичною особою – Клюсиком Іваном Дмитровичем. Ціна продажу –
469 156,80 грн, у тому числі ПДВ – 78 192,80 грн.

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА 
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – група інвентарних об’єктів у складі:
адміністративна будівля, А-1, площею 397,1 м2; гараж, Б, площею 46,0 м2 за адресою: Львівська область, Сколівський р-н, м. Сколе, майдан Незалежності, 15. Балан
соутримувач – Головне управління статистики у Львівській області. Приватизовано
Токар Марією Василівною за ціною 255 960,00 грн, у тому числі ПДВ – 42,660 грн.

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єктів малої приватизації
1. Об’єкт малої приватизації – державна частка (в розмірі 50,9999 %) у статутному капіталі Українсько-білоруського спільного підприємства «ОДЕСМАЗСЕРВІС»
у формі товариства з обмеженою відповідальністю (код ЄДРПОУ 13916108) приватизовано шляхом викупу юридичною особою – ТОВ «БРЕНДМЕДІА» (код ЄДРПОУ
38849100) за ціною 2 277 500,00 грн (два мільйони двісті сімдесят сім тисяч п’ятсот
гривень 00 копійок) без урахування ПДВ.
2. Об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівля магазину загальною площею 54,0 м2 (Одеська область, Роздільнянський район, с. Степанівка, вул. Анісімова, 42; балансоутримувач відсутній) приватизовано фізичною особою – Юрченко
Анатолієм Анатолійовичем, якого визнано переможцем електронного аукціону за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого надання цінових
пропозицій. Ціна, за якою придбано об’єкт, становить 6 343,80 грн (шість тисяч
триста сорок три гривні 80 копійок), у тому числі ПДВ – 1 057,30 грн (одна тисяча
п’ятдесят сім гривень 30 копійок).

продаж об’єктів малої приватизації

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА 
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
про проведення продажу на електронному аукціоні з умовами об’єкта
малої приватизації – окремого майна – комплексу нежитлових
приміщень, розташованого за адресою: Кіровоградська обл.,
Олександрівський район, смт Олександрівка, вул. Незалежності
України (Леніна), 2а, що перебуває на балансі Головного управління
статистики у Кіровоградській області (код ЄДРПОУ 02360926)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: об’єкт малої приватизації – окреме майно –
комплекс нежитлових приміщень.
Адреса об’єкта: Кіровоградська обл., Олександрівський район, смт Олександрівка, вул. Незалежності України (Леніна), 2а.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Кіровоградській області,
код за ЄДРПОУ 02360926, адреса: м. Кропивницький, вул. Соборна, 7А.
Відомості про об’єкт: до складу об’єкта входять: одноповерхове приміщення
адмінбудівлі з добудовою (літ. «Аа») загальною площею 121,7 м2, фундаменти –
стрічкові великоблочні, стіни цегляні, перекриття – залізобетонні плити, в прибудові – дерев’яні балки, покрівля із азбоцементних листів, підлога дерев’яна, двері і вікна дерев’яні. Водопостачання та каналізація відсутні, система опалення та
електропостачання – в неробочому стані, газопостачання – підведене на ділянці, рік
побудови –1987, стан будівлі – задовільний; сарай (літ. «Б»), стіни та перегородки
цегляні, покрівля із азбоцементних листів, рік побудови –1987, стан будівлі – задовільний; гараж (літ. «В»), стіни та перегородки цегляні, покрівля із азбоцементних
листів, ворота дерев’яні, рік побудови – 1987, стан будівлі – задовільний; вбиральня
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(літ. «Г») стіни дощаті, покрівля із азбоцементних листів, рік побудови –1987, стан
будівлі – задовільний; колодязь (літ. «Д»): стан споруди – задовільний.
Відомості про земельну ділянку: об’єкт розташований на земельній ділянці площею 0,0642 га, наданій у постійне користування Головному управлінню статистики
у Кіровоградській області на підставі Державного акта на право постійного користування земельною ділянкою серія ЯЯ № 155303 за № 1 від 22 березня 2007 року.
Цільове призначення земельної ділянки – для обслуговування адміністративного
приміщення.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 20 серпня 2019 року, час проведення визначається електронною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із
зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом
покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій
встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – комплексу нежитлових приміщень, розташованого за адресою: Кіровоградська обл., Олександрівський
район, смт Олександрівка, вул. Незалежності України (Леніна), 2а, здійснюється
відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої
приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (із змінами).
Покупець об’єкта малої приватизації – окремого майна – комплексу нежитлових
приміщень, розташованого за адресою: Кіровоградська обл., Олександрівський
район, смт Олександрівка, вул. Незалежності України (Леніна), 2а, має відповідати
вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 264 300,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 132 150,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 132 150,00 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується податок на додану вартість у розмірі 20 відсотків.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 26 430,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 13 215,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 13 215,00 грн.
Документ, що додається потенційним покупцем до заяви на участь у приватизації, повинен підтверджувати сплату ним гарантійного внеску в розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка потенційного покупця, відкритого в українському або
іноземному банку (крім банків держав, внесених FATF до списку держав, що не
співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом), на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява
на участь у приватизації.
Не допускається сплата гарантійного внеску шляхом внесенням готівки на банківський рахунок оператора електронного майданчика через касу відділення банку.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіон альн ому відділенню Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта у сумі
4 030,00 грн (чотири тисячі тридцять гривень 00 копійок) протягом 30 календарних днів з моменту укладення договору купівлі-продажу об’єкта малої приватизації – окремого майна – комплексу нежитлових приміщень, розташованого за адресою: Кіровоградська обл., Олександрівський район,
смт Олександрівка, вул. Незалежності України (Леніна), 2а, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Кіровоградській області (код ЄДРПОУ
02360926).
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери
рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами
електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних
покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті для перерахування реєстраційного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпро
петровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
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Рахунок № 37189080055549
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42767945
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який
об’єкт перераховуються кошти);
в національній валюті для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Рахунок № 37316080055549
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42767945
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який
об’єкт перераховуються кошти).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 10.00 до 16.00
за адресою: Кіровоградська обл., Олександрівський район, смт Олександрівка, вул. Незалежності України (Леніна), 2а.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій
та Кіровоградській областях, місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Центральна, 6; адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/
dnipropetrovsk.html; час роботи організатора аукціону: понеділок –
четверг з 9.00 до 18.00, п’ятниця з 9.00 до 16.45; відповідальна особа – Восковщук Валентина Миколаївна, телефони для довідок 0522
332400, 0522 332579; адреса електронної пошти: kropyvnytskyi@
spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях від 05.07.2019 № 12/01-51.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2019-01-03-000001-1.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 35 (тридцять п’ять) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 35 (тридцять п’ять) календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 2 643,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 321,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 321,50 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.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях про приватизацію на електронному аукціоні
об’єкта малої приватизації – окремого майна у складі:
приміщення V, літ. А-2, площею 159,7 м2,
розташованого за адресою: Запорізька область,
м. Запоріжжя, вул. Кияшка, 4
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найм ен ув ання об’єкта приватизації, його місцез нах о
дження: окреме майно у складі: приміщення V, літ. А-2,
площею 159,7 м2, розташоване за адресою: Запорізька
область, м. Запоріжжя, вул. Кияшка, 4.
Дані про будівлі та земельну ділянку, на якій розташований об’єкт
приватизації:
об’єкт приватизації розташований на першому поверсі та в підвалі
житлового будинку літ. А-2, що знаходиться за адресою: Запорізька
область, м. Запоріжжя, вул. Кияшка, 4, в Дніпровському районі м. Запоріжжя. Будівля з вбудованим об’єктом приватизації знаходиться
уздовж вул. Кияшка, без огорожі, під’їзд заасфальтований, парковка
відсутня, в зоні доступності знаходиться зупинка міського транспорту.
Основний транспортний потік проходить по бульв. Вінтера та вул. Гребельній. Житлова будівля (літ. А-2) – двоповерхова з підвалом. Стіни
цегляні, оштукатурені ззовні. Перекриття дерев’яні. Рік побудови –
1954. Будівля забезпечена електро-, водо- та газопостачанням, центральним опаленням, водопроводом та каналізацією. У наявності два
окремі входи: один з центрального фасаду будівлі, інший – з дворової
частини. Із інженерних комунікацій об’єкт підключений до електропостачання, але в більшій частині приміщень проводка не проведена,
відсутні розетки, вимикачі та інші елементи системи. Системи водопостачання та каналізації не підключені до мереж, унітази, мийки, раковини та умивальники відсутні. Індивідуальне опалення підготовлене
до експлуатації, але котел і елементи опалення відсутні. Об’єкт приватизації перебуває в задовільному технічному стані.
Земельна ділянка під об’єктом приватизації не сформована, кадастровий номер не присвоєно.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами; аукціон із зниженням стартової ціни; аукціон за методом покрокового зниження
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій.
Дата та час проведення аукціону з умовами: 12 серпня 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; 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 електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової 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
Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна у складі: приміщення V, літ. А-2, площею 159,7 м2, розташованого за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Кияшка, 4, 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, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
10.05.2018 № 432, із змінами.
Покупець об’єкта приватизації, розташованого за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Кияшка, 4, має відповідати ви-

17 липня 2019 року

могам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна» та довести відсутність ознак,
передбачених частиною 2 статтею 8 цього закону.
Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 579172,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 289586,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 289586,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 57917,20 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 28958,60 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 28958,60 грн.
Розмір реєстраційного внеску: сума коштів у розмірі 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується
ПДВ.
Умови продажу.
Покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню
Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій
та Кіровоградській областях витрати на проведення оцінки об’єкта
приватизації у розмірі 3000,00 грн без урахування ПДВ протягом 30
днів з дня укладення договору купівлі-продажу.
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:
Перерахування операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт здійснюється
за такими реквізитами:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Рахунок № 37189080055549
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42767945
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який
об’єкт перераховуються кошти).
Перерахування оператором електронного майданчика гарантійного внеску потенційного покупця здійснюється за такими реквізитами:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Рахунок № 37316080055549
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42767945
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який
об’єкт перераховуються кошти).
Реквізити розрахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків,
розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта приватизації: у робочі дні
з 9.00 до 15.00 за місцем знаходження об’єкта: Запорізька область,
м. Запоріжжя, вул. Кияшка, 4.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, буд. 6,
тел. 061 226 07 76.
Адреса веб-сайта організатора аукціону: http://www.spfu.gov.ua.
Контактна особа за забезпечення можливості огляду об’єкта: Ткаченко Ольга Анатоліївна, 061 226 07 76, reform2_23@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
від 09.07.2019 № 12/1-126.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2019-01-03-000020-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 25 (двадцять п’ять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 25 (двадцять п’ять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 5791,72 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 2895,86 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 2895,86 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-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 з умовами об’єкта малої приватизації:
окремого майна – групи інвентарних об’єктів у складі:
будівля колишнього костелу з прибудованою
венткамерою площею 564,8 м2, огорожа за адресою:
Львівська область, Жовківський район, смт Магерів,
вул. Л. Мартовича, 2, що перебуває на зберіганні
Приватного підприємства «Газдиня»
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: об’єкт малої приватизації – окреме майно –
група інвентарних об’єктів у складі: будівля колишнього
костелу з прибудованою венткамерою площею 564,8 м2,
огорожа.
Місцезнаходження об’єкта: 80327, Львівська обл., Жовківський
р-н, смт Магерів, вул. Л. Мартовича, 2.
Відомості про об’єкт: двоповерхова будівля колишнього костелу з
прибудованою венткамерою площею 564,8 м2 та металева огорожа.
Рік побудови – 1934. Фундамент стрічковий бутовий. Стіни цегляні.
Перекриття – дерев’яне, цегляне склепіння. Покрівля – залізо. Сходи
бетонні. Підлоги – цементні, лещатні плити. Будівля перебуває в незадовільному стані: зовнішні та внутрішні стіни мають значні тріщини,
спостерігається руйнування обрешітки, відпадіння штукатурки, випадіння розчину зі швів, оголення та пошкодження цегляних елементів,
замокання стін, численні сколи, вікна та двері відсутні. Раніше будівля
використовувалась для виробництва, зараз комунікації в зруйнованому стані не придатні до експлуатації.

Стан огорожі задовільний. Довжина – 5 м2. Висота – 1,5 м.
Зберігач: Приватне підприємство «Газдиня». Код ЄДРПОУ
38853252. Адреса зберігача: 79066, м. Львів, вул. Полуботка, 5/5.
Контактна особа – Дідик Оксана Степанівна (тел. 032-261-62-14).
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 16 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 колишнього костелу з прибудованою венткамерою площею 564,8 м2, огорожа за адресою: Львівська область, Жовківський
район, смт Магерів, вул. Л. Мартовича, 2, що перебуває на зберіганні
Приватного підприємства «Газдиня», 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 – 1 057 019,00 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 528 509,50 грн (без
ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 528 509,50 грн ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 105 701,90 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 52 850,95 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 52 850,95 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 з виконанням заходів з оцінки
об’єкта, в сумі 1 250,00 грн (одна тисяча двісті п’ятднсят гривень 00
коп.) без ПДВ на рахунок органу приватизації № 35210063057855 в
ДКСУ, одержувач – Регіональне відділення Фонду по Львівській області, 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
Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом Регіо
нального відділення по Львівській, Закарпатській та Волинській областях від 09.07.2019 № 00321.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2019-03-14-000004-1.
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 – 10 570,19 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 5 285,09 грн;
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аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 5 285,09 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.

ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Полтавській та Сумській областях про проведення
в електронній торговій системі продажу на аукціоні
з умовами об’єкта малої приватизації – окремого
майна – нежитлової будівлі загальною площею 236,1 м2,
що розташована за адресою: Полтавська обл.,
Глобинський р-н, с. Кагамлик, вул. Шевченка, 17а,
балансоутримувач – СТОВ «Пронозівське» (ліквідовано)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: нежитлова будівля
загальною площею 236,1 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Полтавська обл., Глобинський р-н,
с. Кагамлик, вул. Шевченка, 17а.
Відомості про об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди, нежитлові приміщення тощо): двоповерхова нежитлова будівля, рік
побудови – 1961. Загальна площа приміщень: 236,1 м2.
Елементи будівлі: стіни – цегла, оштукатурена, покрівля – азбофанера, перекриття – з/плити, підлога – бетон, фундамент – бетон.
Інженерні комунікації – електропостачання. Загальний стан об’єкта –
задовільний.
Функціональне використання та умови користування:
Можливе подальше використання – покупець визначає самостійно.
Право власності зареєстровано № 26665292 від 29.03.2018.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт
приватизації.
Місце розташування земельної ділянки: Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Кагамлик, вул. Шевченка, 17а.
Земельна ділянка під об’єкт не виділялась.
Кадастровий номер земельної ділянки не присвоєний.
Об’єкт державної власності – нежитлова будівля загальною площею 236,1 м2 за адресою: Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Кагамлик, вул. Шевченка, 17а розташована на території Пронозівської
сільської ради Глобинського району Полтавської області.
Інформація про договори оренди об’єкта або його частини: договори оренди відсутні.
Інформація про балансоутримувача (найменування, його місце
знаходження і контактні дані):
Балансоутримувач – відсутній.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі буде проведено 15 серпня 2019 року, час проведення визначається електронною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон
ною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
в проміжок 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 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.
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 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
зі ст. 22 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Продаж об’єкта на аукціоні за методом покрокового зниження
стартової ціни та подання цінових пропозицій здійснюється за наявності не менш як одного учасника аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта державної власності окремого майна – нежитлової будівлі загальною площею 236,1 м2, що розташована за
адресою: Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Кагамлик, вул. Шевченка, 17а, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432.
Покупець об’єкта державної власності має відповідати вимогам,
передбаченим у ст. 8 Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без
урахування ПДВ):
аукціону з умовами – 217800,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 108900,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 108900,00 грн.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного із способів:
аукціону з умовами – 21780,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 10890,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 10890,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску – 834,60 грн.
За результатами електронного аукціону на ціну продажу об’єкта
нараховується ПДВ згідно з чинним законодавством.
Умови продажу:
покупець об’єкта державної власності об’єкта малої приватизації –
окремого майна – нежитлової будівлі загальною площею 236,1 м2,
що розташована за адресою: Полтавська обл., Глобинський р-н,
с. Кагамлик, вул. Шевченка, 17а, зобов’язаний забезпечити компенсацію коштів, сплачених для проведення оцінки об’єкта приватизації на рахунок органу приватизації, зазначений в договорі купівліпродажу, в розмірі 4000,00 грн (чотири тисячі грн 00 коп.) в місячний
термін після підписання договору купівлі-продажу об’єкта.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнахо
дження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних
внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
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Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Реквізити для перерахування реєстраційного внеску та
проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний
об’єкт
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Полтавській та Сумській областях
Рахунок №: 37189025018853
Банк одержувача: Державна казначейська служба України
МФО: 820172, Код ЄДРПОУ: 42769539
Реквізити для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Полтавській та Сумській областях
Рахунок №: 37316025018853
Банк одержувача: Державна казначейська служба України
МФО: 820172, Код ЄДРПОУ: 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Полтавській та Сумській областях
Код ЄДРПОУ: 42769539
Рахунок: №25208054200063 (долар США), № 25208054200825
(євро)
МФО 331401,
Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк»
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях
Address: UA 36014, Полтавська область, місто Полтава, вулиця
Небесної Сотні, 1/23
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»
Address: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
Code YeDRPOU: 42769539,
Account: №25208054200063 (долар США), № 25208054200825
(євро)
MFO: 331401
SWIFT: PBANUA2Х
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00
за місцезнаходженням об’єкта: Полтавська обл., Глобинський р-н,
с. Кагамлик, вул. Шевченка, 17а.
ПІБ контактної особи на об’єкті: секретар Пронозівської сільської
ради – Дрібниця Валентина Вікторівна, тел. (098) 111-55-89.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях, м. Полтава вул. Небесної Сотні, 1/23.
Телефони для довідок: (0532) 50-06-12, 56-35-55.
Час роботи регіонального відділення з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00.
Адреса електронної пошти: poltava_sumy@spfu.gov.ua.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото
розміщується на сайті Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Полтавській та Сумській областях у розділі «Каталог
об’єктів»: http://www.spfu.gov.ua/ru/regions/poltava.html.
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 Полтавській та Сумській областях від
04.07.2019 № 306.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2019-06-26-000001-3.
Період між аукціонами:
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 – 2178,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1089,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1089,00 грн.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку
https://prozorro.sale/, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати
електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Полтавській та Сумській областях про проведення
в електронній торговій системі продажу на аукціоні
з умовами об’єкта малої приватизації соціально-культурного
призначення – лазня, що розташована за адресою:
Полтавська обл., Семенівський р-н,
с. Крива Руда, вул. Миру, 37
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: лазня.
Місцезнаходження об’єкта: Полтавська обл., Семенівський р-н,
с. Крива Руда, вул. Миру, 37.
Відомості про об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди, нежитлові приміщення тощо): нежитлова будівля загальною площею
232,6 м2, рік побудови – 1966. Елементи будівлі: стіни – цегла, покрівля – азбофанера, перекриття – залізобетонні панелі, підлога – бетон,
фундамент – бетон. Опоряджувальні роботи: водяне пофарбування,
інженерні комунікації відсутні, технічний стан – незадовільний, за
призначенням не використовується.
Право власності зареєстровано 03.02.2017 № 18905231.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт
приватизації.
Місце розташування земельної ділянки: Полтавська обл., Семенівський р-н, с. Крива Руда, вул. Миру, 37.
Земельна ділянка під об’єктом державної власності входить до складу
земельної ділянки комунальної власності Криворудської сільської ради
площею 4,3655 га, кадастровий номер 5324583201:01:001:0524, яка передана в користування ТОВ «Інвестиційно-промислова компанія «Полтавзернопродукт» на умовах договору оренди № 3 від 05.10.2015.
Інформація про договори оренди об’єкта або його частини: договори оренди відсутні.
Інформація про бал анс оу тр имувача (найм ен ув ання, його
місцез нах од ження і контактні дані): ПСП «СС «Криворудська»
(код ЄДРПОУ 05423120) за адресою: 38262, Полтавська обл. Семе
нівський р-н, с. Крива Руда, ліквідатор – Гриценко Ігор Іванович,
тел. 050-677-53-53.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі буде проведено 15 серпня 2019 року, час проведення визначається електронною торговою системою автоматично.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон
ною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
в проміжок 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 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.
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 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 зі ст. 22
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», на 50 відсотків.
Продаж об’єкта на аукціоні за методом покрокового зниження
стартової ціни та подання цінових пропозицій здійснюється за наявності не менш як одного учасника аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація лазні, що знаходиться за адресою: Полтавська
обл., Семенівський р-н, с. Крива Руда, вул. Миру, 37, здійснюється
відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів
для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 10.05.2018 № 432, із змінами.
Покупець об’єкта державної власності має відповідати вимогам,
передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 140956,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 70478,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 70478,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 14095,60 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 7047,80 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 7047,80 грн.
Розмір реєстраційного внеску – 834,60 грн.
За результатами електронного аукціону на ціну продажу об’єкта
нараховується ПДВ згідно з чинним законодавством.
Умови продажу:
збереження профілю діяльності об’єкта державної власності – лазня, що розташована за адресою: Полтавська обл., Семенівський р-н,
с. Крива Руда, вул. Миру 37, протягом 6 місяців з моменту укладення
договору купівлі-продажу;
покупець об’єкта державної власності малої приватизації –
соціально-культурного призначення – лазні, що розташована за адресою: Полтавська обл., Семенівський р-н, с. Крива Руда, вул. Миру,
37, зобов’язаний забезпечити компенсацію коштів, сплачених для
проведення оцінки об’єкта приватизації на рахунок органу приватизації, зазначений в договорі купівлі-продажу в розмірі 3791,00 (три
тисячі сімсот дев’яносто одна грн 00 коп.) гривень в місячний термін
після підписання договору купівлі-продажу об’єкта.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства),її місцезнахо
дження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних 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:
Реквізити для перерахування реєстраційного внеску та
проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний
об’єкт
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Полтавській та Сумській областях
Рахунок №: 37189025018853
Банк одержувача Державна казначейська служба України
МФО: 820172, Код ЄДРПОУ: 42769539
Реквізити для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Полтавській та Сумській областях
Рахунок №: 37316025018853
Банк одержувача: Державна казначейська служба України
МФО: 820172, Код ЄДРПОУ: 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Полтавській та Сумській областях
Код ЄДРПОУ: 42769539
Рахунок: № 25208054200063 (долар США), № 25208054200825
(євро)
МФО 331401,
Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк»
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях
Address: UA 36014, Полтавська область, місто Полтава, вулиця
Небесної Сотні, 1/23
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»
Address: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
Code YeDRPOU: 42769539,
Account: № 25208054200063 (долар США), № 25208054200825
(євро)
MFO: 331401
SWIFT: PBANUA2Х
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00
за місцезнаходженням об’єкта: Полтавська обл., Семенівський р-н,
с. Крива Руда, вул. Миру, 37.
ПІБ контактної особи на об’єкті: ПСП «СС «Криворудська», арбітражний керуючий – Гриценко Ігор Іванович, 050-677-53-53.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях, м. Полтава вул. Небесної Сотні, 1/23. Телефони для довідок:
(0532) 50-06-12, 56-35-55.
Час роботи регіонального відділення з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00.
Адреса електронної пошти: poltava_sumy@spfu.gov.ua.
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Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото
розміщується на сайті Регіонального відділення Фонду по Полтавській
області та Сумській областях у розділі «Каталог об’єктів» http://www.
spfu.gov.ua/ru/regions/poltava.html.
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 Полтавській та Сумській областях від
04.07.2019 № 304.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2019-06-26-000007-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30
(тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1409,56 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 704,78 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 704,78 грн.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адмініністратор). Єдине посилання на веб-сторінку
https://prozorro.sale/, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати
електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Полтавській та Сумській областях про проведення
в електронній торговій системі продажу на аукціоні без умов
об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлової
будівлі, що розташована за адресою: Полтавська обл.,
Козельщинський р-н, с. Лутовинівка, вул. Короленка, 74-В
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: нежитлова будівля.
Місцезнаходження об’єкта: Полтавська обл., Козельщинський
р-н, с. Лутовинівка, вул. Короленка, 74-В.
Відомості про об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди, нежитлові приміщення тощо): нежитлова будівля загальною площею
140,0 м2, рік побудови – 1944. Елементи будівлі: стіни – цегла, покрівля – шифер, перекриття – дерево, підлога – дерево, фундамент – бетон. Електрика, газопровід, водопровід, каналізація, опалення – відсутнє.
Функціональне використання та умови користування покупець
визначає самостійно.
Право власності зареєстровано 17.09.2018 № 27963685.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт
приватизації.
Місце розташування земельної ділянки: Полтавська обл., Козельщинський р-н, с. Лутовинівка, вул. Короленка, 74-В.
Земельна ділянка під об’єкт не виділялась.
Кадастровий номер земельної ділянки не присвоєний.
Інформація про договори оренди об’єкта або його частини: договори оренди відсутні.
Інформація про балансоутримувача (найменування, його місце
знаходження і контактні дані): Товариство з обмеженою відповідальністю «Агропромислове об’єднання «Цукровик Полтавщини» (код
ЄДРПОУ 30811110) за адресою: 38034, Полтавська обл., Шишацький
р-н, с. Яреськи, вул. Новаторів, 24, (05352) 97131.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі буде проведено 15 серпня 2019 року, час проведення визначається електронною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон
ною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
в проміжок 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 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.
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 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 зі ст. 22
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», на 50 відсотків.
Продаж об’єкта на аукціоні за методом покрокового зниження
стартової ціни та подання цінових пропозицій здійснюється на наявності не менш як одного учасника аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація нежитлової будівлі, що знаходиться за адресою:
Полтавська обл., Козельщинський р-н, с. Лутовинівка, вул. Короленка, 74-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 Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432, із змінами.
Покупець об’єкта державної власності має відповідати вимогам,
передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без
урахування ПДВ):
аукціону з умовами – 8120,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 4060,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 4060,00 грн.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного із способів:
аукціону з умовами – 812,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 406,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 406,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску – 834,60 грн.
Умови продажу: аукціони без умов.
За результатами електронного аукціону на ціну продажу об’єкта
нараховується ПДВ згідно з чинним законодавством.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнахо
дження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкри-
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тих 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:
Реквізити для перерахування реєстраційного внеску та
проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний
об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Полтавській та Сумській областях
Рахунок №: 37189025018853
Банк одержувача: Державна казначейська служба України
МФО: 820172, Код ЄДРПОУ: 42769539
Реквізити для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Полтавській та Сумській областях
Рахунок №: 37316025018853
Банк одержувача: Державна казначейська служба України
МФО: 820172, Код ЄДРПОУ: 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Полтавській та Сумській областях
Код ЄДРПОУ: 42769539
Рахунок: № 25208054200063 (долар США), № 25208054200825
(євро)
МФО 331401,
Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк»
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях
Address: UA 36014, Полтавська область, місто Полтава, вулиця
Небесної Сотні, 1/23
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»
Address: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
Code YeDRPOU: 42769539,
Account: № 25208054200063 (долар США), № 25208054200825
(євро)
MFO: 331401
SWIFT: PBANUA2Х
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00
за місцезнаходженням об’єкта: Полтавська обл., Козельщинський
р-н, с. Лутовинівка, вул. Короленка, 74-В.
ПІБ контактної особи на об’єкті: Товариство з обмеженою відповідальністю «Агропромислове об’єднання «Цукровик Полтавщини»,
директор підприємства Третьяк Людмила Василівна, тел. (05352)
97131.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях, м. Полтава вул. Небесної Сотні, 1/23. Телефони для довідок:
(0532) 50-06-12, 56-35-55.
Час роботи регіонального відділення з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00.
Адреса електронної пошти: poltava_symu@spfu.gov.ua.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото
розміщується на сайті Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Полтавській та Сумській областях у розділі «Каталог
об’єктів»: http://www.spfu.gov.ua/ru/regions/poltava.html.
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 Полтавській та Сумській областях області від 04.07.2019 № 305.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2019-06-26-000006-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30
(тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 30 (тридцять)днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 81,20 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 40,60 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 40,60 грн.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адмініністратор). Єдине посилання на веб-сторінку
https://prozorro.sale/, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати
електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Полтавській та Сумській областях про проведення
в електронній торговій системі продажу на аукціоні
з умовами об’єкта малої приватизації – окремого майна –
нежитлова будівля – склад балонів літ. V-1 площею 23,5 м2
за адресою: м. Полтава, вул. Бірюзова Маршала, 26/1
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: нежитлова будівля – склад балонів літ.V-1
площею 23,5 м2.
Місцезнаходження об’єкта: м. Полтава, вул. Бірюзова Маршала, 26/1.
Відомості про об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди, нежитлові приміщення тощо): одноповерхова нежитлова будівля площею
23,5 м2, фундамент – бетонний, стіни і перегородки – цегляні, перекриття – з/б плити, покрівля залізна, підлога бетонна, інженерні обладнання – електропостачання, загальний стан – незадовільний.
Функціональне використання та умови користування: покупець
визначає самостійно.
Право власності зареєстровано 30.11.2009 № 28825643.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт
приватизації: об’єкт розташований в межах земельної ділянки площею 1921 м2, яка перебуває в користуванні ПАТ «Демітекс» на правах оренди. Цільове призначення – експлуатація та обслуговування
окремих виробничих будівель. Окремо під об’єкт земельна ділянка
не виділялась. Кадастровий номер не присвоєний.
Інформація про договори оренди об’єкта або його частини: договори оренди відсутні.
Інформація про балансоутримувача (найменування, його місце
знаходження і контактні дані): Публічне акціонерне товариство «Демітекс», м. Полтава, вул. Бірюзова Маршала, 26/1. Постановою господарського суду Полтавської області по справі № 917/50/13-г від
07.11.2013 визнано банкрутом ПАТ «Демітекс» та відкрито ліквідаційну процедуру. Ліквідатором ПАТ «Демітекс» призначено арбітражного
керуючого Дуленка А. Г., тел./факс (05346) 2-34-69.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі буде проведено 15 серпня 2019 року, час проведення визначається електронною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон
ною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
в проміжок 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 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.
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 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
зі ст. 22 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Продаж об’єкта на аукціоні за методом покрокового зниження
стартової ціни та подання цінових пропозицій здійснюється на наявності не менш як одного учасника аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація нежитлової будівлі – склад балонів літ.V-1 площею
23,5 м2 здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення
електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432.
Покупець об’єкта державної власності має відповідати вимогам,
передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без
урахування ПДВ):
аукціону з умовами – 21600,00 грн
аукціону із зниженням стартової ціни – 10800,00 грн.
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 10800,00 грн.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного із способів:
аукціону з умовами – 2160,00 грн
аукціону із зниженням стартової ціни – 1080,00 грн.
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1080,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску – 834,60 грн.
За результатами електронного аукціону на ціну продажу об’єкта
нараховується ПДВ згідно з чинним законодавством.
Умови продажу:
покупець об’єкта державної власності – об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі – склад балонів літ. V-1
площею 23,5 м2 за адресою: м. Полтава, вул. Бірюзова Маршала,
26/1 зобов’язаний забезпечити компенсацію коштів, сплачених для
проведення оцінки об’єкта приватизації на рахунок органу приватизації, зазначений в договорі купівлі-продажу, в розмірі 3348,00 (три
тисячі триста сорок вісім грн 00 коп.) гривень в місячний термін після
підписання договору купівлі-продажу об’єкта.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнахо
дження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних 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:
Реквізити для перерахування реєстраційного внеску та
проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний
об’єкт
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Полтавській та Сумській областях
Рахунок №: 37189025018853
Банк одержувача: Державна казначейська служба України
МФО: 820172, Код ЄДРПОУ: 42769539
Реквізити для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Полтавській та Сумській областях
Рахунок №: 37316025018853
Банк одержувача: Державна казначейська служба України
МФО: 820172, Код ЄДРПОУ: 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Полтавській та Сумській областях
Код ЄДРПОУ: 42769539
Рахунок: № 25208054200063 (долар США), № 25208054200825
(євро)
МФО 331401,
Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк»
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях
Address: UA 36014, Полтавська область, місто Полтава, вулиця
Небесної Сотні, 1/23
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»
Address: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
Code YeDRPOU: 42769539,
Account: № 25208054200063 (долар США), № 25208054200825
(євро)
MFO: 331401
SWIFT: PBANUA2Х
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00
за місцезнаходженням об’єкта: м. Полтава, вул. Бірюзова Маршала, 26/1.
ПІБ контактної особи на об’єкті: арбітражний керуючий ПАТ «Демітекс» Дуленко А. Г., тел./факс (05346) 2-34-69.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях, м. Полтава вул. Небесної Сотні, 1/23. Телефон для довідок
(05322) 2-92-06.
Час роботи регіонального відділення з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00.
Адреса електронної пошти: poltava_sumy@spfu.gov.ua.
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відомості
приватизації

Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото
розміщується на сайті Регіонального відділення Фонду по по Полтавській та Сумській областях,у розділі «Каталог об’єктів»: http://www.
spfu.gov.ua/ru/regions/poltava.html.
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 Полтавській та Сумській областях від
08.07.2019 № 330.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2019-06-26-000004-3.
Період між аукціонами:
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 – 216,00 грн
аукціону із зниженням стартової ціни – 108,00 грн.
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 108,00 грн.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку
https://prozorro.sale/, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати
електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Полтавській та Сумській областях про проведення
в електронній торговій системі продажу на аукціоні без умов
об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлове
приміщення загальною площею 218,1 м2, що розташоване
за адресою: Полтавська обл., м. Гребінка, вул. Євгена
Гребінки, 72 та перебуває на балансі Головного управління
статистики у Полтавській області (код ЄДРПОУ 02361892)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: нежитлове приміщення
загальною площею 218,1, м2.
Місцезнаходження об’єкта: Полтавська обл., м. Гребінка, вул. Євгена Гребінки, 72.
Відомості про об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди, нежитлові приміщення тощо): нежитлова будівля, рік побудови – 1950.
Елементи будівлі: стіни – цегла, покрівля – рулонобітум, перекриття –
залізобетонні плити, підлога – дошки, фундамент – бутобетон. Інженерні комунікації – електрика в наявності, опалення – водяне.
Функціональне використання та умови користування – покупець
визначає самостійно.
Право власності зареєстровано 17.04.2006, свідоцтво про право
власності на нерухоме майно серія ЯЯЯ № 896289.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації. Місце розташування земельної ділянки: Полтавська обл.,
м. Гребінка, вул. Євгена Гребінки, 72.
Площа земельної ділянки – 0,0346 га. Цільове призначення земельної ділянки – для будівництва та обслуговування будівель органів
державної влади та місцевого самоврядування.
Земельна ділянка передана Головному управлінню статистики у
Полтавській області на підставі Державного акта на право користування земельною ділянкою 06.02.2006, серія ЯЯ № 9223814. Форма
власності – державна.
Кадастровий номер земельної ділянки – 5320810100:52:040:0010.
Інформація про договори оренди об’єкта або його частини.
Частина нежитлового приміщення 107,5 м2 перебуває в оренді
згідно з договором оренди від 10.03.2019 № 13/16-Н, укладеним
між Регіональним відділенням Фонду державного майна України по
Полтавській області та ПП «Сербинівське». Термін дії договору: до
10.02.2019.
Регіональним відділенням вживаються заходи примусового характеру про спонукання ПП «Сербинівське» повернути державне майно
з оренди з відповідним підписанням акта приймання-передачі (повернення) нерухомого майна.
Інформація про балансоутримувача (найменування, його місце
знаходження і контактні дані): Головне управління статистики у Полтавській області (код ЄДРПОУ 02361892) за адресою: 36039, м. Полтава, вул. Пушкіна, 103, тел. 0532-60-94-80.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі буде проведено 15 серпня 2019 року, час проведення визначається електронною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон
ною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
в проміжок 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 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.
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 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 зі ст. 22
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», на 50 відсотків.
Продаж об’єкта на аукціоні за методом покрокового зниження
стартової ціни та подання цінових пропозицій здійснюється на наявності не менш як одного учасника аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація нежитлового приміщення, що знаходиться за
адресою: Полтавська обл., м. Гребінка, вул. Євгена Гребінки, 72,
здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення
електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації
та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432,
із змінами.
Покупець об’єкта державної власності має відповідати вимогам,
передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
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Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без
урахування ПДВ):
аукціону з умовами – 1976,32 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 988,16 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 988,16 грн.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного із способів:
аукціону з умовами – 197,63 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 98,82 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 98,82 грн.
Розмір реєстраційного внеску – 834,60 грн.
За результатами електронного аукціону на ціну продажу об’єкта
нараховується ПДВ згідно з чинним законодавством.
Умови продажу: аукціон 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:
Реквізити для перерахування реєстраційного внеску та
проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний
об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Полтавській та Сумській областях
Рахунок №: 37189025018853
Банк одержувача Державна казначейська служба України
МФО: 820172, Код ЄДРПОУ: 42769539
Реквізити для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Полтавській та Сумській областях
Рахунок №: 37316025018853
Банк одержувача: Державна казначейська служба України
МФО: 820172, Код ЄДРПОУ: 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Полтавській та Сумській областях
Код ЄДРПОУ: 42769539
Рахунок: № 25208054200063 (долар США), № 25208054200825
(євро)
МФО 331401,
Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк»
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях
Address: UA 36014, Полтавська область, місто Полтава, вулиця
Небесної Сотні, 1/23
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»
Address: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
Code YeDRPOU: 42769539,
Account: № 25208054200063 (долар США), № 25208054200825
(євро)
MFO: 331401
SWIFT: PBANUA2Х
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00
за місцезнаходженням об’єкта: Полтавська обл., м. Гребінка, вул. Євгена Гребінки, 72.
ПІБ контактної особи на об’єкті: Головне управління статистики
у Полтавській області, Плохотнюк Ольга Іванівна, тел. 0532-50-07-56.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях, м. Полтава вул. Небесної Сотні, 1/23. Телефони для довідок:
(0532) 50-06-12, 56-35-55.
Час роботи регіонального відділення з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00.
Адреса електронної пошти: poltava_sumy@spfu.gov.ua.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото
розміщується на сайті регіонального відділення Фонду по Полтавській та Сумській областях у розділі «Каталог об’єктів»: http://www.
spfu.gov.ua/ru/regions/poltava.html.
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 Полтавській та Сумській областях від
08.07.2019 № 329.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2019-06-26-000009-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30
(тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 19,76 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 9,88 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 9,88 грн.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адмініністратор). Єдине посилання на веб-сторінку
https://prozorro.sale/, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати
електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про продаж на електронному аукціоні об’єкта малої
приватизації – гаража загальною площею 22,1 м2,
розташованого за адресою: Чернігівська область,
м. Семенівка, вул. Червона площа, 94-а
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: гараж загальною
площею 22,1 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Чернігівська область, м. Семенівка,
вул. Червона площа, 94-а.
Найменування балансоутримувача: Північний офіс Держаудитслужби.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: м. Київ,
вул. Січових Стрільців, 18, тел. (04053) 272-60-18.

Відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку, на якій
розташований об’єкт: одноповерхова будівля гаража зі стінами з шлакоблоку з облицюванням силікатною цеглою в центральній частині міста, ІІІ група капітальності, стан – задовільний. Рік побудови – 1994.
Земельна ділянка під об’єктом приватизації не сформована.
Інформація про державну реєстрацію права власності на об’єкт
нерухомого майна: реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
1475171374247 від 30.01.2018.
План будівлі: див. технічний паспорт на об’єкт нерухомості.
Фотографічне зображення об’єкта: розміщені на веб-сайті Фонду:
http://www.spfu.gov.ua/ua/sale-obj/2042.
2. Інформація про електронний аукціон
Спосіб аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 14 серпня 2019 р. о 10.00.
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.
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються
обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні, аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30
до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення
електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу
на аукціоні з умовами: 16796,00 грн (шістнадцять тисяч сімсот
дев’яносто шість гривень 00 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 1679,60 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу на
аукціоні із зниженням стартової ціни на 50 відсотків: 8398,00 грн
(вісім тисяч триста дев’яносто вісім гривень 00 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 839,80 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу
на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій: 8398,00 грн (вісім
тисяч триста дев’яносто вісім гривень 00 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 839,80 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Додаткові умови продажу: покупець компенсує Регіональному
відділенню Фонду державного майна України по Чернігівській області грошові кошти, пов’язані із виконанням заходів з оцінки об’єкта, в
сумі 4400,00 грн (чотири тисячі чотириста гривень 00 коп.) без ПДВ на
р/р 35212028013304, банк одержувача: ДКСУ м. Київ, МФО 820172,
код ЄДРПОУ 14243893, протягом 30 днів з дня підписання договору
купівлі-продажу об’єкта.
4. Додаткова інформація
Реквізити для перерахування операторами електронних
майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Чернігівській області
Код ЄДРПОУ 14243893
Рахунок № 37185026913304 (для перерахування реєстраційного
внеску та оплати покупцем придбаного об’єкта)
Банк одержувача: ДКСУ у м. Києві
МФО 820172
Рахунок № 37319026013304 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Чернігівській області;
Адреса: проспект Миру, 43, м. Чернігів, Україна;
Код за ЄДРПОУ 14243893
Рахунок: 25209051400644;
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001, Україна;
МФО 353586;
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що);
Receiver: RO in Chernihiv region of the SPFU;
Address: Prospect Myru, 43, Chernihiv, Ukraine;
Code YeDRPOU: 14243893;
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»;
Address: 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE;
MFO 353586;
SWIFT: PBANUA2X;
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment).
Сплата гарантійних та реєстраційних внесків відбувається на рахунок оператора електронного майданчика, на якому потенційний
покупець зареєструвався для участі в торгах. Перелік операторів
електронних майданчиків та їх банківські реквізити для сплати доступні за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом
можна за місцем його розташування з 9.00 до 16.00 в робочі дні.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Чернігівській області. Місцезнаходження: м. Чернігів, проспект Миру, 43, 3-й поверх, кімната 319, тел. (0462) 67-63-02,
адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernihiv.html.
Час роботи: понеділок, вівторок, середа, четвер – з 8.00 до 17.00,
у п’ятницю – з 9.00 до 16.00. Перерва для відпочинку і харчування з
13.00 до 13.48. Контактна особа: Чікірісов Ігор Феліксович, тел. (0462)
676-302, e-mail: morochko_74@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду по Чернігівській області від 08.07.2019 № 499 «Про затвердження
умов продажу об’єкта малої приватизації».
Унікальний код об’єкта приватизації в електронній торговій
системі Прозорро.Продажі: UA-AR-P-2018-07-26-000056-1.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової ціни на 50 відсотків, аукціоном із зниженням стартової ціни на 50 відсотків та аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
Мінімальний крок аукціону – 1 % від стартової ціни об’єкта
приватизації:
для аукціону з умовами: 167,96 грн;
для аукціону із зниженням стартової ціни на 50 відсотків: 83,98 грн;
для аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій: 83,98 грн.
Щоб взяти участь як покупець реєструйтесь на будь-якому із
підключених до системи Прозорро.Продажі майданчиків. Операторів електронних майданчиків можна знайти за посиланням https://
prozorro.sale/pokupcyam.
Продовження на стор. 24

17 липня 2019 року
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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 та ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТЯХ
про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Управління забезпечення реалізації повноважень у ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
№
з/п

Назва органу
управління

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

1 Міністерство освіти і 02070803, Донецький національний університет імені Василя Стуса, вул. 600науки України
річчя, 21, м. Вінниця, 21021, тел. (0432) 50-87-78

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

реєстровий номер майна

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

місцезнаходження

Приміщення на 4-му поверсі 02070803.1.ЕЖЮФАЦ065 вул. Свободи, 36,
лабораторного корпусу
м. Хмельницький, 29000

мета використання

39,4

204 585,00

2 роки 11 місяців

Розміщення офіса

2 Міністерство вну08734575, Державна установа «Територіальне медичне об’єднання Міністерства Приміщення на 2-му поверсі 08734575.1.СОТББГ168
трішніх справ України внутрішніх справ України по Хмельницькій області», вул. Проскурівського підпіл- поліклініки
ля, 112, м. Хмельницький, 29000, тел. (0382) 76-35-27

вул. Проскурівського
підпілля, 112, м. Хмельницький

11,0

64 350,00

2 роки 11 місяців

Розміщення благодійної організації

3 Державна служба
статистики України

вул. Героїв Майдану, 36,
м. Хмельницький, 29000

28,1

162 973,00

2 роки 11 місяців

Розміщення суб’єкта господарювання,
що провадить діяльність у сфері права
(адвокатська діяльність)

02362894, Головне управління статистики у Хмельницькій області, вул. Героїв
Майдану, 36, м. Хмельницький, 29000, тел. (0382) 79-54-64

Приміщення на 1-му поверсі 02362894.1.АААДЕЖ341
адміністративного будинку

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 29013, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, Управління забезпечення реалізації
повноважень у Хмельницькій області Регіонального відділення Фонду по Вінницькій та Хмельницькій областях. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на
право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Відповідно до звернення Регіонального відділення Фонду по Вінницькій та Хмельницькій областях оголошення про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла
заява, опубліковане в газеті «Відомості приватизації» від 03.07.2019 № 27 (1255) на стор. 11, щодо об’єкта – частина холу на першому поверсі адміністративної будівлі площею 3,0 м2, місцезнаходження:
вул. Тернопільська, 13/2, м. Хмельницький, що перебуває на балансі Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області (мета використання: розміщення банкомата на площі 2,0 м2 та
розміщення інформаційно-платіжного термінала на площі 1,0 м2) вважати недійсним.

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

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

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

Назва органу
управління

найменування

реєстровий номер майна

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

місцезнаходження

мета використання

1 Міністерство освіти 02070772, Державний вищий навчальний заклад «Придніпров- Нежитлове вбудо- 02070772.1ПЮФЧРЛ016 м. Дніпро, вул. Черниі науки України
ська державна академія будівництва та архітектури», м. Дніване приміщення
шевського, 24а
про, вул. Чернишевського, 24а, тел. (056) 745-23-72

14,0

159 260,00

2 роки 11 місяців

Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів,
крім товарів підакцизної групи

2 Міністерство освіти 02070772, Державний вищий навчальний заклад «Придніпров- Нежитлове вбудо- 02070772.1ПЮФЧРЛ017 м. Дніпро, вул. Черниі науки України
ська державна академія будівництва та архітектури», м. Дніване приміщення
шевського, 24а
про, вул. Чернишевського, 24а, тел. (056) 745-23-72

9,0

103 014,00

2 роки 11 місяців

Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів,
крім товарів підакцизної групи

3 Міністерство освіти 02070772, Державний вищий навчальний заклад «Придніпров- Нежитлові вбудова- 02070772.1ПЮФЧРЛ199 м. Дніпро, вул.
і науки України
ська державна академія будівництва та архітектури», м. Дніні приміщення
В. Моссаковського, 13
про, вул. Чернишевського, 24а, тел. (056) 745-23-72

295,1

3 714 657,00

2 роки 11 місяців

Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи

4 Міністерство освіти 02070766, Національна металургійна академія України, м. Дні- Нежитлове вбудо- 02070766.2РМБЧЧФ1108 м. Дніпро, просп. Гагаі науки України
про, просп. Гагаріна, 4, тел. (056) 745-31-56
ване приміщення
ріна, 4, 6

283,6

3 172 917,00

2 роки 11 місяців

Розміщення їдальні, буфету, що не здійснюють продаж товарів підакцизної групи

5 Міністерство освіти 02070766, Національна металургійна академія України, м. Дні- Нежитлове вбудо- 02070766.2РМБЧЧФ021
і науки України
про, просп. Гагаріна, 4, тел. (056) 745-31-56
ване приміщення

22,8

200 994,00

2 роки 11 місяців

Розміщення торговельного об’єкта з продажу ортопедичних виробів

00493675.7 БЕШСНП5822 Новомосковськ,
вул. Гетьманська, 236

18,0

169 506,00

2 роки 11 місяців

Розміщення технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які
надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету

01116130.1.ЯОЧПКЧ079 м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2

3,0

33 375,00

2 роки 11 місяців

Розміщення торговельного автомата, що відпускає продовольчі товари
(питна вода)

Дніпропетровська обл.,
смт Широке, вул. Соборна, 115

16,15

21 030,00

2 роки 11 місяців

Розміщення офіса

9 Міністерство освіти 00129320, Дніпровський державний технікум енергетичних та Нежитлове вбудо- 00129320.1.ТЦЯББЧ005
і науки України
інформаційних технологій, м. Дніпро, вул. Космоннавта Волко- ване приміщення
ва, 6б, тел. (056) 785-92-38

м. Дніпро, вул. Космонавта Волкова, 6-Б

148,77

389 255,00

2 роки 11 місяців

Розміщення майстерні, що здійснює технічне обслуговування та ремонт автомобілів та з метою іншого використання державного майна

10 Міністерство охоро- 02010681, «Дніпропетровська медична академія Міністерства
ни здоров’я України охорони здоров’я України», м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 9, тел. (056) 713-52-57

Частина нежитлового вбудованого
приміщення

–

м. Дніпро, пл. Соборна, 2

6,5

95 778,00

2 роки 11 місяців

Розміщення торговельних об’єктів з продажу поліграфічної продукції та
канцтоварів, ліцензованої відео- та аудіопродукції, що призначаються
для навчальних закладів, та ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів

11 Міністерство охоро- 02010681, «Дніпропетровська медична академія Міністерства
ни здоров’я України охорони здоров’я України», м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 9, тел. (056) 713-52-57

Частина нежитлового вбудованого
приміщення

–

м. Дніпро, вул. Севастопольська, 17

5,0

51 143,00

2 роки 11 місяців

Розміщення торговельних об’єктів з продажу поліграфічної продукції та
канцтоварів, ліцензованої відео- та аудіопродукції, що призначаються
для навчальних закладів, та ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів

12 Міністерство освіти 02070772, Державний вищий навчальний заклад «Придніпров- Нежитлове вбудо- 02070772.1ПЮФЧРЛ017 м. Дніпро, вул. Черниі науки України
ська державна академія будівництва та архітектури», м. Дніване приміщення
шевського, 24а
про, вул. Чернишевського, 24а, тел. (056) 745-23-72

95,0

1 418 495,00

2 роки 11 місяців

Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи,
у навчальному закладі

13 Міністерство освіти 02070772, Державний вищий навчальний заклад «Придніпров- Нежитлове вбудо- 02070772.1ПЮФЧРЛ016 м. Дніпро, вул. Черниі науки України
ська державна академія будівництва та архітектури», м. Дніване приміщення
шевського, 24а
про, вул. Чернишевського, 24а, тел. (056) 745-23-72

16,0

189 600,00

2 роки 11 місяців

Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів,
крім товарів підакцизної групи

14 Широківська районна державна
адміністрація

24,8

33 449,00

2 роки 11 місяців

Розміщення суб’єкта господарювання, що провадить діяльність у сфері
права, бухгалтерського обліку та оподаткування (офісне приміщення)

15 Міністерство освіти 40787802, Державний вищий навчальний заклад «Криворізький Частина даху на- 037664469.1 СЦРИДЖ 009 м. Кривий Ріг, просп.
та науки України
державний педагогічний університет», м. Кривий Ріг, просп.
вчального корпусу
Гагаріна, 54
Гагаріна, 54
№1

29,0

241 080,00

До 3 років

Розміщення технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які
надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету

16 Міністерство освіти 37664469, Державний вищий навчальний заклад «Криворізь
та науки України
кий державний педагогічний університет», м. Кривий Ріг,
вул. В. Матусевича, 11

33,0

356 365,00

До 3 років

Розміщення технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які
надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету

17 Міністерство освіти 37664469, Державний вищий навчальний заклад «Криворізький Частина даху учбо- 037664469.1 СЦРИДЖ 009 м. Кривий Ріг,
та науки України
національний університет», м. Кривий Ріг, вул. В. Матусевивого корпусу № 3
вул. Пушкіна, 37
ча, 11

33,0

600 058,00

До 3 років

Розміщення технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які
надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету

18 Широківська районна державна
адміністрація

17,57

23 741,00

2 роки 11 місяців

Розміщення суб’єкта господарювання, що провадить діяльність у сфері
права, бухгалтерського обліку та оподаткування (офісне приміщення)

6 Міністерство освіти 26371900, Новомосковський коледж Дніпропетровського
і науки України
державного аграрно-економічного університету, м. Новомосковськ, вул. Гетьманська, 236, тел. (098) 654-35-86

Частина даху

7 Міністерство освіти 01116130, Дніпропетровський національний університет заЧастина нежитлоі науки України
лізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна, м. Дніпро, вого вбудованого
вул. Лазаряна, 2, тел. (056) 776-59-47
приміщення
8 Широківська районна державна
адміністрація

00730477, Управління агропромислового розвитку, землеко- Нежитлове вбудористування та підприємництва, вул. Соборна, 115, смт Широ- ване приміщення
ке, 53700, тел. (098) 488-96-17

00730477, Управління агропромислового розвитку, землеко- Нежитлове вбудористування та підприємництва, вул. Соборна, 115, смт Широ- ване приміщення
ке, 53700, тел. (098) 488-96-17

Частина даху
5-поверхового
будинку

00730477, Управління агропромислового розвитку, землеко- Нежитлове вбудористування та підприємництва, вул. Соборна, 115, смт Широ- ване приміщення
ке, 53700, тел. (098) 488-96-17

–

–

–

–

м. Дніпро, просп. Гагаріна, 11

Дніпропетровська обл.,
смт Широке, вул. Соборна, 115

м. Кривий Ріг,
вул. Першотравнева, 12

Дніпропетровська обл.,
смт Широке, вул. Соборна, 115

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».
Управління забезпечення реалізації повноважень у КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
№
Назва органу управління
з/п

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

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
номер майна

найменування

1 Міністерство освіти і науки 37939527, Льотна академія національного авіаційного університету, 25005, Частина тамбура головного входу на 1-му поверсі
України
м. Кропивницький, вул. Добровольського, 1, тел. (0522) 34-40-10
учбового корпусу № 1

_

місцезнаходження
м. Кропивницький,
вул. Короленка, 20

загальна вартість майна за неза- максимально можплоща, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
2,0

11 017,00

2 роки 11 місяців

мета використання
Розміщення банкомата

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

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

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

реєстровий номер майна

місцезнаходження

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

мета використання

1 Міністерство 02070812, Державний вищий навчальний заклад
освіти і науки «Приазовський державний технічний університет», 87555,
України
Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Університетська, 7,
тел. (0629) 33-34-16

Частина нежитлового вбудованого 02070812.7. БДДМУФ053 Донецька обл., м. Маприміщення коридору 1-го поверху
ріуполь, вул. Гугеля, 10
навчального корпусу

7,0

39 482,00

2 роки 9 місяців

2 Міністерство 36309003, ВСП НАУ Слов’янського коледжу НАУ, Донеосвіти і науки цька обл., м. Слов’янськ, вул. Центральна, 27, тел. (06262)
України
2-89-39

Частина нежитлового вбудованого приміщення холу 2-го поверху
учбового корпусу (літ. Б-4)

6,0

30 500,00

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

17 липня 2019 року

01132330.9. КАТГНП213 Донецька обл.,
м. Слов’янськ,
вул. Центральна, 27

Розміщення торговельного об’єкта з продажу канцтоварів, ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів (обслуговування учасників освітнього процесу)

№ 29 (1257)

7

відомості
приватизації

Продовження таблиці
№ Назва органу
з/п управління

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

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

найменування

реєстровий номер майна

3 Міністерство 02070812, Державний вищий навчальний заклад «Приазовський Нежитлове вбудоване приміщеносвіти і науки державний технічний університет», 87555, Донецька обл.,
ня 1-го поверху учбового корпусу
України
м. Маріуполь, вул. Університетська, 7, тел. (0629) 33-34-16
(літ. А-2)
4 Міністерство 02070789, Донбаська державна машинобудівна академія,
освіти і науки 84313, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Академічна, 72,
України
тел.: (0626) 41-68-09, 41-63-15

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

місцезнаходження

мета використання

02070812.1. БДДМУФ072 Донецька обл., м. Маріуполь, просп. Металургів, 54

11,0

66 583,00

1 рік

Розміщення ксерокопіювальної техніки для надання населенню
послуг із ксерокопіювання документів (обслуговування учасників освітнього процесу)

Нежитлові приміщення 1-го повер- 02070789.1. ОКМЕМЛ005 Донецька обл., м. Краху будівлі учбового корпусу № 1
маторськ, вул. Академічна, 72

79,1

501 389,00

2 роки

Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної
групи, у закладі освіти

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів 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 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ, ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ та ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ
про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу управління

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

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

найменування

реєстровий номер майна

1 Державна служба статистики
України

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

2 Міністерство освіти і науки
України

00208781, Державний вищий навчальний заклад «Калуський політехніч- Частина нежитлового приний коледж», 77303, Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. Б. Хмель- міщення 1-го поверху гурницького, 2, тел. (0-272) 6-52-31
тожитку

3 Державна служба України
40309088, Головне управління Держпродспоживслужби в Іваноз питань безпечності харчових Франківській області, м. Івано-Франківськ, вул. Берегова, 24,
продуктів та захисту споживачів тел. (0342) 50-61-97

Приміщення адмінбудинку;
гараж;
криниця

місцезнаходження

загальна
площа, м2

вартість майна за незалежною оцінкою, грн

максимально можливий строк оренди

мета використання

02360599.1. АААДЕЕ951

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

49,1

135 123,00
станом на 31.03.2019

2 роки 11 місяців

Розміщення складу

00208781.2. ЧЖПЮЕЯ001

Івано-Франківська обл.,
м. Калуш, вул. Б. Хмельницького, 4

13,2

99 390,00
станом на 31.03.2019

2 роки 11 місяців

Здійснення медичної практики – надання послуг лікаряпедіатра

40309088.4.ЮЛФХФГ750;
40309088.4.ЮЛФХФГ751;
–

Івано-Франківська обл.,
м. Косів, вул. Грушевського, 37

112,3;
31,1;
6 пог.м

420 900,00;
63 755,00;
10 360,00
станом на 30.04.2019

2 роки 11 місяців

Виробництво хліба, хлібобулочних та кондитерських
виробів

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, Регіональне відділення Фонду
по 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».
Управління забезпечення реалізації повноважень у ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ
№
з/п

Назва органу
управління

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

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

1 Міністерство осві- 33680120, Тернопільський національний економічти і науки України ний університет, 46020, вул. Львівська, 11, м. Тернопіль, тел. (0352) 47-58-55

найменування

реєстровий номер майна

місцезнахо
дження

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

Частина нежитлових приміщень 1-го поверху будівлі сту- 33680120.1.ЮЧПШОГ015 вул. Львівська,
дентського гуртожитку № 5 (літ. «А» позиції: зал (2-1)
м. Тернопіль

90,7

726 008,00

2 роки 11 місяців

мета використання
Розміщення гуртка з танців з режимом використання часу з 17.00 до 20.00 з понеділка по четвер

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 603, Управління забезпечення
реалізації повноважень у Тернопільській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох
і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ЛЬВІВСЬКІЙ, ЗАКАРПАТСЬКІЙ та ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ
про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

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

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

1 Міністерство освіти 3466048, Львівський державний університет фізичної культури,
і науки України
м. Львів, вул. Костюшка, 11, тел. 255-32-01

реєстровий
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
номер майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди

найменування
Частина приміщення залу фехтування в
будівлі навчально-спортивного комплексу

Інформація м. Львів, вул. Чевідсутня
ремшини, 17

42,0

447425,00
станом на 28.02.2019

мета використання

2 роки 364 дні

Розміщення громадського об’єднання на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності

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

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

Назва органу
управління

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
майна

найменування

1 Міністерство освіти і 20915954, ДВНЗ «Миколаївський політехнічний коледж», Нежитлові приміщення №103, №104
науки України
м. Миколаїв, вул. Нікольська, 11а, тел. (0512) 37-95-51 холу учбового корпусу

–

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

місцезнаходження
м. Миколаїв, вул. Нікольська, 11а

17,4

52 496,00

2 роки 364 дні

мета використання
Здійснення торгівлі канцелярськими товарами (10,0 м2) та
надання послуг із ксерокопіювання (7,4 м2)

Заяви про оренду зазначеного об’єкта 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».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ПОЛТАВСЬКІЙ та СУМСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Управління забезпечення реалізації повноважень у СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ
№
з/п

Назва органу
управління

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

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

реєстровий номер
майна

найменування

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

місцезнаходження

1 Державна казначейська 38888348, Роменське управління Державної казначейської служби України Сумської області, Нежитлове приміщення 37929744.1.АААДЕГ480 Сумська обл., м. Ромни,
служба України
42000, Сумська обл., м. Ромни, бульв. Шевченка, 14, тел. (05448) 5-14-33
бульв. Шевченка, 14

40,5

1 602,32

2 роки 364 дні

мета використання
Розміщення службового транспорта

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 4-й поверх, кімн. 415, Управління
забезпечення реалізації повноважень у Сумській області Регіонального відділення Фонду по Полтавській та Сумській областях за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1. Заяви подаються в окремому конверті
з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його
оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду 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

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

реєстровий номер
майна

місцезнаходження

1 Міністерство оборони 08162096, ДП МОУ «Харківська контора матеріально-технічного забез- Частина нежитлового одноповерхового
України
печення», 61064, м. Харків, вул. Цементна, 3, тел. (057) 370-38-63
приміщення сховища № 4, інв. № 33

–

м. Харків, вул. Цементна, 3

50,0

79 100,00

1 рік

Розміщення фасування миючої
сировини

2 Міністерство оборони 08162096, ДП МОУ «Харківська контора матеріально-технічного забез- Частина нежитлового одноповерхового
України
печення», 61064, м. Харків, вул. Цементна, 3, тел. (057) 370-38-63
сховища № 4, інв. № 33

–

м. Харків, вул. Цементна, 3

150,0

218 000,00

1 рік

Виготовлення виробів з бетону

3 Міністерство оборони 08162096, ДП МОУ «Харківська контора матеріально-технічного забез- Частина відкритого майданчика з твердим
України
печення», 61064, м. Харків, вул. Цементна, 3, тел. (057) 370-38-63
покриттям, інв. № 067

–

м. Харків, вул. Цементна, 3

200,0

124 000,00

1 рік

Фасування цементу

4 Міністерство оборони 24669713, ДП МОУ «Харківське управління начальника робіт», 61064,
України
м. Харків, вул. Цементна, 2, тел. (057) 761-31-05

–

м. Харків, вул. Цементна, 2

67,3

109 000,00

найменування

Одноповерховий гараж, інв. № 32

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

мета використання

2 роки 11 місяців Розміщення цеху по ремонту транспортних засобів

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 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 Міністерство освіти і науки
України

02070944, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Нерухоме майно – нежитлові приміщення
01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, тел. (044) 239-32-94
(на 1-му поверсі будівлі гуртожитку № 15)

–

м. Київ, вул. Ломоносова, 81

3,0

62 300,00
станом на 30.04.2019

2 роки 11 місяців Розміщення поштомата

2 Міністерство освіти і науки
України

02070944, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Нерухоме майно – нежитлові приміщення
01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, тел. (044) 239-32-94
(на 1-му поверсі будівлі гуртожитку № 14)

–

м. Київ, просп. Лобановського, 3

77,6

1 754 400,00
станом на 30.04.2019

2 роки 11 місяців Розміщення поштового відділення

–

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11

124,1

2 639 390,00
станом на 31.05.2019

2 роки 11 місяців Розміщення суб’єктів господарювання,
що провадять господарську діяльність
з медичної практики

3 Державна регуляторна служба 39582357, Державна регуляторна служба України, 01011, м. Київ,
України
вул. Арсенальна, 9/11, тел.: (044) 254-56-73, 285-80-14,
факс 254-43-93

Нерухоме майно – частина нежитлового
приміщення на 2-му поверсі адміністративної будівлі, літ. «А»

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 Львівській,
Закарпатській та Волинській областях про підсумки
конкурсу на право оренди нерухомого
державного майна, що відбувся 27.06.2019
У зв’язку з відмовою переможця конкурсу від укладення договору оренди державного нерухомого майна, а саме: частини коридору загальною площею 2,0 м2 на першому поверсі будівлі навчального корпусу за адресою: м. Львів, вул. Тарнавського,107,
що перебуває на балансі Львівського національного університету
імені Івана Франка, 27.06.2019 на засіданні конкурсної комісії
скасовано рішення про визначення переможця конкурсу, прийняте конкурсною комісією 24.06.2019, та прийнято рішення
про укладення договору оренди з ФОП Котиком Дем’яном Васильовичем.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Львівській,
Закарпатській та Волинській областях про підсумки
конкурсу на право оренди нерухомого державного майна,
що відбувся 27.06.2019
У зв’язку з відмовою переможця конкурсу від укладення договору оренди державного нерухомого майна, а саме: частини
коридору (ХХVIII згідно з поверховим планом) загальною площею 2,0 м2 на першому поверсі будівлі за адресою: м. Львів,
вул. Кирила і Мефодія, 6, що перебуває на балансі Львівського
національного університету імені Івана Франка, 27.06.2019 на
засіданні конкурсної комісії скасовано рішення про визначення
переможця конкурсу, прийняте конкурсною комісією 24.06.2019,
та прийнято рішення про укладення договору оренди з ФОП Котиком Дем’яном Васильовичем.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Харківській області
про визначення переможців конкурсів на право оренди
державного майна, що відбулися 26.06.2019
1. За результатами засідання конкурсної комісії прийнято
рішення щодо укладення Регіональним відділенням Фонду по
Харківській області договору оренди державного майна: нежитлове приміщення – частина кімн. № 21 (сходи) на 3-му поверсі
5-поверхового гуртожитку № 3, інв. № 896, літ. «А-5», загальною
площею 1,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Бакуліна, 16, що перебуває на балансі Харківського національного університету радіоелектроніки, з єдиним претендентом, що взяв участь у конкурсі
та пропозиції якого відповідають оголошеним умовам його проведення, – ТОВ «КОНТЕНТ ДЕЛІВЕРІ НЕТВОРК».
2. За результатами засідання конкурсної комісії прийнято
рішення щодо укладення Регіональним відділенням Фонду по
Харківській області договору оренди державного майна: частина нежитлових приміщень: підсобне (згідно з техпаспортом
кімн. № 11) площею 2,0 м2 на 2-му поверсі; комора (згідно з
техпаспортом кімн. № 11) площею 1,0 м2 на 3-му поверсі; коридору (згідно з техпаспортом кімн. № 55) площею 1,0 м2 на
4-му поверсі, 4/5-поверхового гуртожитку № 1, інв. № 70331,
літ. «А-5», загальною площею 4,0 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Бакуліна, 10, що перебуває на балансі Харківського національного університету радіоелектроніки, з єдиним претендентом, що взяв участь у конкурсі та пропозиції якого відповідають оголошеним умовам його проведення, – ТОВ «КОНТЕНТ
ДЕЛІВЕРІ НЕТВОРК».
3. За результатами засідання конкурсної комісії прийнято
рішення щодо укладення Регіональним відділенням Фонду по
Харківській області договору оренди державного майна: частина нежитлових приміщень: холу (згідно з техпаспортом кімн.
№ 35 площею 1,0 м2) на 1-му поверсі; вестибуля (згідно з техпаспортом кімн. № 12 площею 1,0 м2) на 2-му поверсі; вестибуля (згідно з техпаспортом кімн. № 12 площею 1,0 м2) на 3-му
поверсі; вестибуля (згідно з техпаспортом кімн. № 12 площею
1,0 м2) на 4-му поверсі; вестибуля (згідно з техпаспортом кімн.
№ 12 площею 1,0 м2) на 5-му поверсі, 5-поверхового гуртожитку
№ 4, інв. № 73076, літ. «В-5», загальною площею 5,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Цілиноградська, 36, що перебуває на балансі Харківського національного університету радіоелектроніки, з
єдиним претендентом, що взяв участь у конкурсі та пропозиції
якого відповідають оголошеним умовам його проведення, – ТОВ
«КОНТЕНТ ДЕЛІВЕРІ НЕТВОРК».
4. За результатами засідання конкурсної комісії прийнято
рішення щодо укладення Регіональним відділенням Фонду по
Харківській області договору оренди державного майна: частина нежитлових приміщень: вестибуля (згідно з техпаспортом
кімн. № 24) площею 1,0 м2 на 2-му поверсі; вестибуля (згідно з
техпаспортом кімн. № 24) площею 1,0 м2 на 3-му поверсі; вестибуля (згідно з техпаспортом кімн. № 24) площею 1,0 м2 на 4-му
поверсі; вестибуля (згідно з техпаспортом кімн. № 24) площею
1,0 м2 на 5-му поверсі; вестибуля (згідно з техпаспортом кімн.
№ 24) площею 1,0 м2 на 6-му поверсі; вестибуля (згідно з техпаспортом кімн. № 24) площею 1,0 м2 на 7-му поверсі; вестибуля (згідно з техпаспортом кімн. № 24) площею 1,0 м2 на 8-му
поверсі; вестибуля (згідно з техпаспортом кімн. № 24) площею
1,0 м2 на 9-му поверсі; машинного відділення (згідно з техпаспортом кімн. № 1) площею 1,0 м2 9-поверхового гуртожитку
№ 6, інв. № 62418, літ. «А-9», загальною площею 9,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 218, що перебуває на балансі
Харківського національного університету радіоелектроніки, з
єдиним претендентом, що взяв участь у конкурсі та пропозиції
якого відповідають оголошеним умовам його проведення, – ТОВ
«КОНТЕНТ ДЕЛІВЕРІ НЕТВОРК».
5. За результатами засідання конкурсної комісії прийнято
рішення щодо укладення Регіональним відділенням Фонду по
Харківській області договору оренди державного майна: частина нежитлових приміщень: коридору (згідно з техпаспортом
кімн. № 58 площею 2,0 м2) на 3-му поверсі; коридорів (згідно з
техпаспортом кімн. № 46 площею 1,0 м2. та кімн. № 25 площею
1,0 м2) на 4-му поверсі; коридорів (згідно з техпаспортом кімн.
№ 11 площею 1,0 м2 та кімн. № 60 площею 1,0 м2) на 7-му поверсі;
коридору (згідно з техпаспортом кімн. № 25 площею 2,0 м2) на
8-му поверсі; комори (згідно з техпаспортом кімн. № 7 площею
2,0 м2) на технічному поверсі 9-поверхового гуртожитку № 7,
інв. № 85702, літ. «А-9», загальною площею 10,0 м2 за адресою:
м. Харків, просп. Л. Свободи, 51а, що перебуває на балансі
Харківського національного університету радіоелектроніки, з
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єдиним претендентом, що взяв участь у конкурсі та пропозиції
якого відповідають оголошеним умовам його проведення, – ТОВ
«КОНТЕНТ ДЕЛІВЕРІ НЕТВОРК».
6. За результатами засідання конкурсної комісії прийнято
рішення щодо укладення Регіональним відділенням Фонду по
Харківській області договору оренди державного майна: частина нежитлових приміщень: коридору (згідно з техпаспортом
кімн. № 60 площею 2,0 м2) на 3-му поверсі; коридору (згідно з
техпаспортом кімн. № 46 площею 2,0 м2) на 4-му поверсі; коридору (згідно з техпаспортом кімн. № 46 площею 2,0 м2) на 7-му
поверсі; коридору (згідно з техпаспортом кімн. № 11 площею
2,0 м2) на 8-му поверсі; коридору (згідно з техпаспортом кімн.
№ 6 площею 2,0 м2) на технічному поверсі 9-поверхового гуртожитку № 8, інв. № 85701, літ. «А-9», загальною площею 10,0 м2
за адресою: м. Харків, просп. Л. Свободи, 51б, що перебуває
на балансі Харківського національного університету радіоелектроніки, з єдиним претендентом, що взяв участь у конкурсі та
пропозиції якого відповідають оголошеним умовам його проведення, – ТОВ «КОНТЕНТ ДЕЛІВЕРІ НЕТВОРК».
7. За результатами засідання конкурсної комісії прийнято
рішення щодо укладення Регіональним відділенням Фонду по
Харківській області договору оренди державного майна: частина нежитлових приміщень: коридорів (згідно з техпаспортом
кімн. № 16 площею 1,0 м2 та кімн. № 33 площею 1,0 м2) на 2-му
поверсі; коридорів (згідно з техпаспортом кімн. № 16 площею
1,0 м2 та кімн. № 33 площею 1,0 м2) на 3-му поверсі; коридорів
(згідно з техпаспортом кімн. № 16 площею 1,0 м2 та кімн. № 33
площею 1,0 м2) на 4-му поверсі; коридорів (згідно з техпаспортом кімн. № 16 площею 1,0 м2 та кімн. № 33 площею 1,0 м2)
на 5-му поверсі; коридорів (згідно з техпаспортом кімн. № 16
площею 1,0 м2 та кімн. № 33 площею 1,0 м2) на 6-му поверсі;
коридорів (згідно з техпаспортом кімн. № 16 площею 1,0 м2 та
кімн. № 33 площею 1,0 м2) на 7-му поверсі; коридорів (згідно з
техпаспортом кімн. № 16 площею 1,0 м2 та кімн. № 33 площею
1,0 м2) на 8-му поверсі; коридорів (згідно з техпаспортом кімн.
№ 16 площею 1,0 м2 та кімн. № 33 площею 1,0 м2) на 9-му поверсі; коридору машинного відділення (згідно з техпаспортом
кімн. № 3) площею 2,0 м2 9-поверхового гуртожитку № 5, інв.
№ 86391, літ. «А-9», загальною площею 18,0 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Цілиноградська, 58, що перебуває на балансі
Харківського національного університету радіоелектроніки, з
єдиним претендентом, що взяв участь у конкурсі та пропозиції
якого відповідають оголошеним умовам його проведення, – ТОВ
«КОНТЕНТ ДЕЛІВЕРІ НЕТВОРК».
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.
 Лот № 1: нежитлові приміщення загальною площею
153,6 м2 в будівлі магазину (інв. № 387) військового містечка № 58 за адресою: м. Львів, вул. Авіаційна,1 (під розміщення: 148,6 м2 – торговельного об’єкта з продажу продовольчих
товарів, крім товарів підакцизної групи; 5,0 м2 – торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів, алкогольних та
тютюнових виробів).
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно
до чинного законодавства України, становить 6058,60 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.
 Лот № 2: нежитлові приміщення № 295 (11-13) загальною площею 14,8 м2 в житловому будинку (інв. № 22 (23)
військового містечка № 209 за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 61 (під розміщення кафе, барів, закусочних, кафетеріїв,
що не здійснють продаж товарів підакцизної групи).
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно
до чинного законодавства України, становить 1389,39 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’єктів:
1. Найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно з орендною платою, визначеною за базовий місяць, не
нижчий, ніж на аналогічних об’єктах інших форм власності.
2. Використання нерухомого військового майна за цільовим
призначенням майна, визначеним вище.
3. Термін дії договору оренди – 2 роки 11 місяців. Продовження дії договору оренди можливе за умови дотримання умов договору та вимог чинного законодавства та погодження з органом
військового управління.
4. Компенсація орендодавцю податку за землю під об’єктом
оренди та за прилеглу територію.
5. Компенсація переможцем конкурсу витрат за виконання незалежної оцінки майна протягом 10 днів з моменту оголошення
результатів конкурсу.
6. Виконання поточного та капітального ремонту орендованого майна за рахунок орендаря без компенсації витрат на їх
здійснення.
7. Зобов’язання не зберігати і не використовувати в орендованому приміщенні токсичні, вибухові, наркотичні, радіоактивні речовини і матеріали, забезпечити протипожежну безпеку
об’єкта оренди.
8. Зобов’язання встановлення приладів обліку комунальних
послуг за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих
договорів з постачальними організаціями (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 конкурс
ної 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 декларацiю 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 пропозицii до
договору оренди; повiдомлення про засоби зв’язку з учасником конкурсу.
ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м. Чернігів про проведення конкурсу
на право укладення договору оренди
нерухомого військового майна
 Назва об’єкта: нежитлова будівля кінопункту площею
187,6 м2.
Місцезнаходження: м. Чернігів, вул. Жабинського, 17а, в/м
№ 51, буд. № 1.
Орган управління: Міністерство оборони України.
Балансоутримувач: КЕВ м. Чернігів.
Статус майна: нерухоме військове майно.
Вартість майна згідно з незалежною оцінкою на 03.05.2019
становить 207574 грн (без ПДВ).
Стартова орендна плата, розрахована відповідно до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції
її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 року № 786, з урахуванням змін, внесених постановою КМУ від 27 грудня 2006 р. № 1846, за базовий
місяць – травень 2019 р. становить 3036,71 грн без ПДВ
(під розміщення: 96,3 м2 – складу (15 %) та 91,3 м2 – майстерні,
що здійснюють технічне обслуговування та ремонт автомобілів
(20 %).
Основні умови проведення конкурсу:
найбільший розмір орендної плати порівняно зі стартовою,
але не менший ніж орендна плата, визначена відповідно до Методики розрахунку орендної плати для запропонованого виду
діяльності; ефективне використання орендованого майна за
цільовим призначенням відповідності до мети, вказаної у договорі оренди; заборона суборенди, приватизації та переходу
права власності до третіх осіб; виконання поточного та капітального ремонту за рахунок орендаря без компенсації витрат на їх
здійснення; забезпечення орендарем протипожежної безпеки
об’єкта оренди; дотримання належних умов експлуатації об’єкта
оренди, запобігання його пошкодженню та псуванню; страхування протягом місяця з дати укладення договору орендованого майна на користь балансоутримувача на суму, не меншу
ніж його вартість, визначена за незалежною оцінкою; укладення
з балансоутримувачем орендованого майна договору про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг протягом 15 днів
після укладення договору оренди; своєчасне і в повному обсязі
внесення орендної плати з урахуванням індексу інфляції; компенсація орендарем податку за землю під об’єктом оренди та
прилеглу територію; погодження з балансоутримувачем змін
та доповнень до договору, його розірвання та продовження;
компенсація переможцем конкурсу витрат на здійснення незалежної оцінки майна та публікацію оголошення про конкурс за
виставленими рахунками відповідних ЗМІ; внесення завдатку в
розмірі, не меншому ніж орендна плата за базовий місяць оренди, який вноситься в рахунок плати за останній місяць оренди,
протягом місяця після підписання договору оренди.
Термін оренди – до 3 років з можливою подальшою пролонгацією відповідно до чинного законодавства.
Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд
конкурсної комісії документи, зазначені у п. 3.2 наказу Фонду
та МОУ від 26.07.2000 № 1549/241, крім того:
заяву про участь в конкурсі; проект договору оренди, підписаний учасником конкурсу і завірений печаткою (за наявності);
документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів;
відомості про фінансовий стан (платоспроможність) учасника
конкурсу, довідку від учасника конкурсу про те, що щодо нього
не порушено справу про банкрутство; зобов’язання (пропозиції)
щодо виконання умов конкурсу, в тому числі запропонований
учасником конкурсу розмір місячної орендної плати (відображається в проекті договору оренди).
Конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному
конверті (з печаткою учасника конкурсу) з написом «Для участі
в конкурсі на право оренди».
Заяви про оренду та пропозицiї до договору оренди,
що вiдповiдають вимогам конкурсу, приймаються протягом
16 календарних днiв пiсля опублiкування інформації в газетi
«Вiдомостi приватизації».
Конкурс вiдбудеться о 10.00 через 20 календарних днiв
пiсля опублiкування цієї iнформацiї в газетi «Вiдомостi приватизації» за адресою: 14007, м. Чернiгiв, вул. В. Дрозда,
19, КЕВ м. Чернігів.
Додаткова інформація за тел./факс: (04622) 5-30-27.
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРЕНДУ МАЙНА НАН України
(відповідно до наказу Фонду № 30 від 15.01.08)

ІНФОРМАЦІЯ
про проведення конкурсу на право укладання
договору оренди державного майна

 Назва та місцезнаходження об’єкта оренди: державне нерухоме майно – нежитлові приміщення загальною площею
108,05 м2 на 1-му поверсі 4-поверхової будівлі головного
корпусу (реєстровий № 02012177.1.АААДЕА527) за адресою: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 82.
Балансоутримувач: Державна установа «Інститут медичної
радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України».
Орган управління майном: Національна академія медичних
наук України.
Вартість майна відповідно до оцінки ринкової вартості на
21.02.19 становить 1 209 900,00 грн без ПДВ, у т.ч.: вартість
нежитлових приміщень площею 98,85 м2 – 1 119 590,00 грн
без ПДВ; вартість нежитлового приміщення площею 9,2 м2 –
90 310,00 без ПДВ.
Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць
оренди становить 23865,18 грн з ПДВ при використанні орендованого майна під розміщення:
98,85 м2 – суб’єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і провадять господарську діяльність з медичної
практики (комп’ютерного томографу для обстеження пацієнтів
та апарата УЗД для проведення інтервенційних ультразвукових
досліджень);
9,2 м2 – діагностично-ремонтного стенду та робочого місця
для інженера по обслуговуванню комп’ютерного томографа.
Основні умови конкурсу:
1. Найбільш запропонований розмір місячної орендної плати
за використання об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною
платою за базовий місяць розрахунку – 23865,18 грн (двадцять три
тисячі вісімсот шістдесят п’ять грн 18 коп.) з ПДВ.
2. Розмір гарантійного внеску, який становить шість стартових
орендних плат. Гарантійний внесок може бути здійснений шляхом
перерахування коштів на визначений в інформації про конкурс рахунок або шляхом надання банківської гарантії. Реквізити рахунка:
ДУ «Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України», МФО 820172, Код 02012177, р/р № 31250279309856 в ДКСУ.
Призначення платежу: «Сплата гарантійного внеску».
3. Використання орендованого майна під розміщення:
98,85 м2 – суб’єктів господарювання, що діють на основі приватної
власності і провадять господарську діяльність з медичної практики
(комп’ютерного томографу для обстеження пацієнтів та апарата
УЗД для проведення інтервенційних ультразвукових досліджень);

9,2
– діагностично-ремонтного стенду та робочого місця для
інженера по обслуговуванню комп’ютерного томографа.
4. Своєчасне і у повному обсязі внесення орендної плати (щомісяця до 25 числа місяця, наступного за звітним) з урахуванням
індексу інфляції.
5. Впродовж місяця після укладення договору оренди застрахувати орендоване майно на суму, не меншу ніж його вартість,
визначену експертним шляхом, на користь балансоутримувача
та надати балансоутримувачу копію договору страхування орендованого майна, страхового поліса та копії платіжних доручень
в 5-денний термін з моменту отримання договору страхування.
Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб
увесь строк оренди майно було застрахованим.
6. Зобов’язання орендаря щодо підтримання належних умов
експлуатації, ефективного використання, збереження об’єкта
оренди, забезпечення пожежної безпеки.
7. Своєчасне виконання капітального, поточного та інших видів ремонту за рахунок орендаря за письмовою згодою орендодавця без компенсації витрат на їх здійснення. Поточний ремонт
здійснювати не рідше одного разу на рік.
8. Нести відповідальність за дотримання правил експлуатації
інженерних мереж, пожежної безпеки і санітарії в приміщеннях
згідно із законодавством.
9. Заборона приватизації об’єкта оренди та передачі його в
суборенду.
10. Вартість невід’ємних поліпшень орендованого майна, здійснених орендарем за період оренди, не підлягає компенсації та
зарахуванню в рахунок сплати орендних платежів.
11. Укладений сторонами договір оренди в частині істотних
умов повинен відповідати типовому договору оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить
до державної власності.
12. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати замовнику витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта оренди
(опублікування оголошення про конкурс у відповідних засобах
масової інформації) впродовж 10 календарних днів з моменту
укладення договору оренди.
13. Термін дії договору оренди – 2 роки 11 місяців з подальшою пролонгацією згідно з чинним законодавством України за
умови виконання орендарем всіх обов’язків згідно з договором
оренди.
14. Збільшення розміру орендної плати здійснюється учасниками з кроком, який становить 10 % від найбільшого розміру
орендної плати, запропонованої учасниками в конкурсних пропозиціях.
Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Стартова орендна плата визначається згідно з Методикою
розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її

розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України
від 4 жовтня 1995 року № 786.
Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд
конкурсної комісії такі документи:
заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації про конкурс. Якщо претендент вже подавав заяву про оренду,
яка стала підставою для оголошення конкурсу, після оголошення
конкурсу він подає нові пропозиції відповідно до умов конкурсу;
документи, які підтверджують гарантійний внесок; пропозиції
щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати,
пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день
проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;
відомості про претендента:
а) для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; засвідчені в установленому порядку копії установчих документів; завірену належним
чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній
рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
б) для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу,
або належним чином оформлену довіреність; завірену належним
чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.
Конкурсні пропозиції (крім пропозиції щодо розміру орендної
плати) подаються до підрозділу орендодавця, який відповідно
до своїх функцій здійснює реєстрацію вхідної кореспонденції,
у конвертах з написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента.
Конкурсні пропозиції щодо розміру орендної плати за перший/базовий місяць оренди подаються уповноваженою особою учасника конкурсу в запечатаному непрозорому конверті
для реєстрації, яка проводиться в день проведення конкурсу
в ДУ «Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН
України» з 10.30 до 10.50.
Заяви на участь у конкурсі з пакетом документів приймаються за адресою: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 82, канцелярія. Додаткову інформацію можна отримати за тел.: (057)
725-50-15, 725-50-23.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс –
25.07.2019.
Конкурс з використанням відкритості пропонування
розміру орендної плати за принципом аукціону відбудеться 31.07.2019 об 11.00 в ДУ «Інститут медичної радіології
ім. С. П. Григор’єва НАМН України» за адресою: 61024,
м. Харків, вул. Пушкінська, 82, 3-й поверх, Малий зал для
конференцій, к. 314.
Продовження на стор. 23

оприлюднення проекту регуляторного акта та відстеження регуляторного впливу
ЗВІТ
про повторне відстеження результативності регуляторного акта – наказу Фонду
державного майна України від 02 травня 2018 року № 592 «Про затвердження Типового
договору про проведення електронних аукціонів з продажу об’єктів
малої приватизації між організатором аукціону та оператором електронного майданчика»,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 травня 2018 року
за № 624/32076 (із змінами)
Вид та назва регуляторного акта
Наказ Фонду державного майна України від 02 травня 2018 № 592 «Про затвердження Типового
договору про проведення електронних аукціонів з продажу об’єктів малої приватизації між організатором аукціону та оператором електронного майданчика», зареєстрований в Міністерстві юстиції
України 24 травня 2018 року за № 624/32076 (із змінами) (далі – нормативно-правовий акт).
Назва виконавця заходів з відстеження
Фонд державного майна України.
Цілі прийняття акта
Наказ розроблено з метою реалізації вимог Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна».
Типовий договір про продаж об’єкта малої приватизації між організатором аукціону та оператором електронного майданчика розроблено з метою організації продажу об’єктів малої приватизації виключно на електронних аукціонах.
Головними цілями прийняття нормативно-правового акта є залучення більш широкого кола
потенційних покупців та забезпечення надходження коштів до Державного бюджету України від
продажу на аукціонах в електронній формі об’єктів малої приватизації.
Строк виконання заходів з відстеження
Заходи з повторного відстеження нормативно-правового акта проводилися з 01 липня 2018
року до 01 червня 2019 року.
Тип відстеження
Повторне.
Методи одержання результатів відстеження
Статистичні дані.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність,
а також способи одержання даних
Дані, на основі яких відстежувалася результативність регуляторного акта, були отримані на
підставі кількісних значень показників результативності регуляторного акта, що були встановлені
під час проведення його впливу шляхом ведення статистичного обліку Фондом державного майна
України, його регіональними відділеннями.
Кількісні та якісні значення показників результативності акта
Результативність відстеження нормативно-правового акта визначається розміром надходжень
до державного бюджету, кількістю проданих об’єктів малої приватизації, кількістю суб’єктів господарювання, на які поширюється дія акта, кількістю договорів купівлі-продажу, кількістю актів
приймання-передачі.
Нормативно-правовий акт набрав чинності 22 червня 2018 року після його офіційного опублікування у бюлетені «Офіційний вісник України» № 43.
За результатом повторного відстеження результативності дії нормативно-правового акта у
період з 01.07.2018 до 01.06.2019 Фондом державного майна України та його регіональними
відділеннями проведено 153 електронних аукціони у 2018 році та 121 електронний аукціон у
2019 році; загальна кількість проданих об’єктів у 2018 році становить 224 об’єкти малої приватизації, у 2019 році – 176 об’єктів; за результатами продажу у 2018 році об’єктів малої приватизації на підставі укладених договорів купівлі-продажу до державного бюджету перераховано
кошти від приватизації 171 об’єкта малої приватизації, у 2019 році – від 197 об’єктів; розмір
надходження коштів від приватизації об’єктів малої приватизації до державного бюджету становить у 2018 році – 215 775 768,12 грн, у 2019 році – 210 630 514,22 грн; за 2018 рік укладено
40 договорів про проведення електронних аукціонів з продажу об’єктів малої приватизації між
організатором аукціону та оператором електронного майданчика, станом на 01.06.2019 є діючих 42 електронних майданчики.
Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення
визначених цілей
Даний нормативно-правовий акт забезпечив впровадження сучасних тенденцій у сфері проведення публічних торгів шляхом проведення їх в електронній формі з використанням електрон
ної торгової системи, з метою підвищення ефективності реалізації об’єктів малої приватизації,
забезпечення балансу інтересів держави та суб’єктів господарювання.
На підставі отриманих показників можна зробити висновок про досягнення визначених
цілей.

КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
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: нежитлові вбудовані приміщення (част. № 5 – 4,6 м2, № 6 – 33,6 м2) загальною площею
38,2 м2 одноповерхової будівлі магазину (літ. А), що перебувають на балансі Вищого професійного училища № 11 м. Він
ниці.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21000, м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 78.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою укладення договору оренди.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по
Вінницькій та Хмельницькій областях, (0432) 67-52-17, vinnytsia@
spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки – ФОП Григоренко О. С.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним
обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів):
1 частина приміщення, 1 приміщення.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, не-
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матеріальних активів станом на 01.03.2019: відновна – 65757,29
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):
31.07.2019.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля майстерні
літ. «А» з добудовою літ «а», ґанками літ. «а1», «а2» загальною площею 125,4 м2, що перебуває на балансі Державного
підприємства «Адміністрація річкових портів».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Вінницька обл., м. МогилівПодільський, вул. Острівська (колишня Горького), 38.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою укладання договору оренди.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по
Вінницькій та Хмельницькій областях, (0432) 67-52-17, vinnytsia@
spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки – ФОП Москалюк Н. І.
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, нема-

Департамент оцінки майна, майнових прав
та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36
теріальних активів станом на 10.05.2019: відновна – 426300,00
грн; залишкова – 426300,00 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):
31.07.2019.
 3. Назва об’єкта оцінки: річковий вокзал літ. «А», «А1» загальною площею 455,6 м2, сходи (літ. № 1), підпірна стіна
(літ. № 2), що перебувають на балансі Державного підприємства
«Адміністрація річкових портів».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Вінницька обл., м. МогилівПодільський, вул. Київська, 2/2.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою укладення договору оренди.
Замовник робіт з оцінки – Регіон альн е відділення Фонду по Вінницькій та Хмельницькій областях, (0432) 67-52-17,
vinnytsia@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки – ФОП Москалюк Н. І.
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 10.05.2019: річковий вокзал літ. «А»,
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«А1»: відновна – 1548800,00 грн; залишкова – 1548800,00 грн;
сходи (літ. № 1): відновна – 80600,00 грн; залишкова – 80600,00
грн; підпірна стіна (літ. № 2): відновна – 95300,00 грн; залишкова – 95300,00 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: 5,0 тис. грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.07.2019.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення
(№ 2, № 5, № 8, № 9, № 16, № 19, № 22, № 23, № 26, № 34,
№ 37) загальною площею 276,9 м2 на цокольному поверсі
5-поверхового гуртожитку № 3 (літ. А), що перебувають на
балансі Вінницького національного медичного університету ім.
М. І. Пирогова.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21018, м. Вінниця, вул. Блока, 30.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою продовження строку дії договору оренди.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по
Вінницькій та Хмельницькій областях, (0432) 67-52-17, vinnytsia@
spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки – Товариство з обмеженою відповідальністю «Центр медичної реабілітації та спортивної медицини».
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним
обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів):
11 приміщень.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 01.03.2019: відновна – 94627,13 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):
31.07.2019.
 5. Назва об’єкта оцінки: гідротехнічна споруда (земляна
дамба та водовипуск), що перебуває на балансі Очитківської
сільської ради Оратівського району.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Вінницька обл., Оратівський р-н, с. Очитків.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою продовження строку дії договору оренди.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по
Вінницькій та Хмельницькій областях, (0432) 67-52-17, vinnytsia@
spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки – ФОП Гулеватий О. О.
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 станом на 31.12.2018: відновна – 21691,00
грн; залишкова – 21691,00 грн.
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.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.07.2019.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення № 37 площею 14,5 м2 на 3-му поверсі адміністративного
корпусу (літ. А), що перебуває на балансі Регіонального відділення Фонду по Вінницькій та Хмельницькій областях.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою укладення договору оренди.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по
Вінницькій та Хмельницькій областях, (0432) 67-52-17, vinnytsia@
spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки – Товариство з обмеженою відповідальністю «Анвадекс».
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним
обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів):
1 приміщення.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 01.01.2019: відновна – 1631695,00
грн; залишкова – 124250,00 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):
31.07.2019.
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 доку-
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ментів (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 25.07.2019 (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 31.07.2019 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
Управління забезпечення реалізації повноважень
у Хмельницькій області Регіонального відділення
Фонду по Вінницькій та Хмельницькій областях
про проведення конкурсів з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені
з метою надання послуг з оцінки майна
 Назва об’єкта оцінки № 1: частина приміщення коридору
площею 6,0 м2 на першому поверсі нежитлової будівлі.
Балансоутримувач – Старокостянтинівське управління Державної казначейської служби України Хмельницької області.
Місцезнаходження об’єкта: пров. Подільський, 1, м. Старокостянтинів, Хмельницька обл.
Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору
оренди.
Дата оцінки – 31.07.2019.
Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по
Вінницькій та Хмельницькій областях.
Особа-платник робіт з оцінки – ФОП Горнік Валентина Степанівна.
Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення
є частини будівель (адміністративна нерухомість, торговельна
нерухомість).
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2,2 тис.
грн.
 Назва об’єкта оцінки № 2: пам’ятка архітектури національного значення 16 ст. – Вірменські бастіони загальною
площею 219,7 м2 (охоронний № 729).
Балансоутримувач – НІАЗ «Кам’янець».
Місцезнаходження об’єкта: вул. Замкова, 4, м. Кам’янецьПодільський, Хмельницька обл.
Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору
оренди.
Дата оцінки – 31.07.2019.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по
Вінницькій та Хмельницькій областях.
Особа-платник робіт з оцінки – ФОП Ненашев Євген
Володимирович.
Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення
є споруди, будівлі та їх частини (пам’ятки архітектури та містобудування національного значення).
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 5,0 тис.
грн.
 Назва об’єкта оцінки № 3: приміщення Надбрамної башти
площею 21,5 м2 та приміщення Казематної куртини загальною площею 72,5 м2 комплексу Руської брами з баштами і
укріпленнями, що є пам’яткою архітектури національного
значення 15-16 ст. (охоронний № 734).
Балансоутримувач – НІАЗ «Кам’янець».
Місцезнаходження об’єкта: вул. Руська, 93, м. Кам’янецьПодільський, Хмельницька обл.
Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору
оренди.
Дата оцінки – 31.07.2019.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по
Вінницькій та Хмельницькій областях.
Особа-платник робіт з оцінки – ФОП Данілов Ігор Васильович.
Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення
є споруди, будівлі та їх частини (пам’ятки архітектури та містобудування національного значення).
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 5,0 тис.
грн.
 Назва об’єкта оцінки № 4: приміщення загальною площею 167,8 м2 на першому та другому поверхах будівлі
контори.
Балансоутримувач – Державна установа «Шепетівська виправна колонія (№ 98)».
Місцезнаходження об’єкта: вул. Т. Шевченка, 60, с. Климентовичі, Шепетівський р-н, Хмельницька обл.
Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору
оренди.
Дата оцінки – 31.07.2019.
Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по
Вінницькій та Хмельницькій областях.
Особа-платник робіт з оцінки – ДП «Підприємство Державної
кримінально-виконавчої служби України (№ 98)».
Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є
приміщення, частини будівель (адміністративна нерухомість).
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2,5 тис.
грн.
 Назва об’єкта оцінки № 5: приміщення загальною площею 73,5 м2 у будівлі магазину.
Балансоутримувач – Вінницька філія Концерну «Військторг
сервіс».
Місцезнаходження об’єкта: вул. Вокзальна, 93, м. Кам’янецьПодільський, Хмельницька обл.

Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди.
Дата оцінки – 31.05.2019.
Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по
Вінницькій та Хмельницькій областях.
Особа-платник робіт з оцінки – ФОП Герасимчук Олександр
Дмитрович.
Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є
приміщення, частини будівель (торговельна нерухомість).
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2,2 тис.
грн.
 Назва об’єкта оцінки № 6: приміщення загальною площею 275,2 м2 (у т. ч. 1 – тамбур площею 3,7 м2; 2 – торговий зал площею 118,3 м2; 3 – магазин площею 18,7 м2;
4 – тамбур площею 3,3 м2; 5 – приміщення площею 8,0 м2;
6 – приміщення площею 5,8 м2; 7 – приміщення площею
13,3 м2; 8 – приміщення площею 33,2 м2; 9 – приміщення
площею 7,9 м2; 10 – приміщення площею 27,4 м2; 11 – приміщення площею 10,7 м2; 12 – приміщення площею 2,9 м2;
13 – приміщення площею 9,4 м2; 14 – приміщення площею
12,6 м2) у будівлі магазину.
Балансоутримувач – Вінницька філія Концерну «Військторг
сервіс».
Місцезнаходження об’єкта: вул. Вокзальна, 93, м. Кам’янецьПодільський, Хмельницька обл.
Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди.
Дата оцінки – 31.05.2019.
Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по
Вінницькій та Хмельницькій областях.
Особа-платник робіт з оцінки – ФОП Герасимчук Ганна Вале
р’янівна.
Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є
приміщення, частини будівель (торговельна нерухомість).
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2,2 тис.
грн.
 Назва об’єкта оцінки № 7: приміщення площею 15,8 м2
на п’ятому поверсі адміністративного будинку.
Балансоутримувач – Регіональний офіс водних ресурсів у
Хмельницькій області.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Соборна, 29, м. Хмельницький.
Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору
оренди.
Дата оцінки – 31.07.2019.
Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по
Вінницькій та Хмельницькій областях.
Особа-платник робіт з оцінки – Організація роботодавців
«Обласна ліга орендодавців, підприємців і роботодавців Хмельниччини».
Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є
приміщення, частини будівель (адміністративна нерухомість).
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 1,7 тис.
грн.
 Назва об’єкта оцінки № 8: частина приміщення площею
2,0 м2 у будівлі навчального корпусу.
Балансоутримувач – Шепетівський професійний ліцей.
Місцезнаходження об’єкта: проспект Миру, 23, м. Шепетівка,
Хмельницька обл.
Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору
оренди.
Дата оцінки – 31.07.2019.
Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по
Вінницькій та Хмельницькій областях.
Особа-платник робіт з оцінки – АТ «Ощадбанк».
Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення
є частини будівель (розміщення банкоматів, автоматів з розливу
напоїв, інших автоматів).
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2,2 тис.
грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду
від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018
№ 47) (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють
на підставі чинних сертифікатів СОД, якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом
1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в
межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у т. ч. земельних ділянок, та майнових
прав на них».
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати кон
курсну документацію, оформлену відповідно до п.5 Розділу 2
Положення, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 4 до Положення), інформація про
претендента (додаток 5 до Положення); 2) документи щодо
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення); 3) конкурсна
пропозиція претендента подається в окремому запечатаному
конверті і має містити пропозиції щодо ціни надання послуг з
оцінки з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно з законом, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких
послуг, а також строку виконання робіт.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: каб.
№ 10, вул. Соборна, 75, м. Хмельницький, 29013. Телефони для
довідок: (0382) 72-09-45 (приймальня), 79-56-16.
Конкурсна документація подається до відділу інформаційного
забезпечення, адміністративно-господарської роботи та роботи
зі ЗМІ Управління забезпечення реалізації повноважень у Хмельницькій області Регіонального відділення Фонду по Вінницькій
та Хмельницькій областях за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсів (включно).
Конкурси відбудуться через 14 днів після опублікування
інформації о 10.00 в Управлінні забезпечення реалізації повноважень у Хмельницькій області Регіонального відділення
Фонду по Вінницькій та Хмельницькій областях за адресою:
вул. Соборна, 75, м. Хмельницький, 29013.
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ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА 
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
140,0 м2.
Балансоутримувач: ДП «Дніпродіпрошахт».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Малиновського, 76.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ФОП Самохвалов Д. К.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини
будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 2,4 тис. грн.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 150,2 м2 (в т. ч. 25,4 м2 – площа загального користування).
Балансоутримувач: Дніпровський індустріальний коледж.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, просп. С. Ніго
яна, 55.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ТОВ «Лізуновпрес».
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: бетонований майданчик площею 11,5 м2 та 1,5 м2 – площі загального користування,
частина труби площею 20,0 м2 та 1,5 м2 – площі загального користування.
Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ПрАТ «ВФ Україна».
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: замощення (майданчик),
димова труба (частина димової труби).
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 2,4 тис. грн.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
285,2 м2.
Балансоутримувач: Криворізький професійний ліцей.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Кривий Ріг, вул. І. Авраменко (Корнійчука), 27.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ТОВ «МАТСН».
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
199,0 м2.
Балансоутримувач: НДГРІ ДВНЗ «Криворізький 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 – ФОП Ткаченко 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.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
38,0 м2 (у т. ч. 8,0 м2 – площі загального користування).
Балансоутримувач: Нікопольський коледж Дніпровського
державного аграрно-економічного університету.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Нікополь, вул. Патріотів
України, 167.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ФОП Кучеренко Є. 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.
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
304,4 м2.
Балансоутримувач: НДГРІ ДВНЗ «Криворізький 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 – ФОП Ткаченко Г. С.
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: нежитлове приміщення площею 67,62 м2 (площа загального користування – ґанок
12,2 м2).
Балансоутримувач: Український політехнічний технікум.
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Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Кривий Ріг, просп. Поштовий, 68.
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.
 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
2,5 м2 (площа загального користування – 1,0 м2).
Балансоутримувач: ДВНЗ «Український державний хімікотехнологічний університет».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Набережна
Перемоги, 92, гуртожиток № 6.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ФОП Малієнко В. С.
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
2,5 м2 (площа загального користування – 1,0 м2).
Балансоутримувач: ДВНЗ «Український державний хімікотехнологічний університет».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Набережна
Перемоги, 44, гуртожиток № 5.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ФОП Малієнко В. С.
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
3,0 м2 (площа загального користування – 1,0 м2).
Балансоутримувач: ДВНЗ «Український державний хімікотехнологічний університет».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Набережна
Перемоги, 44.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ФОП Моісеєнко 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.
 12. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
3,0 м2 (у т. ч. площа загального користування – 1,0 м2).
Балансоутримувач: ДВНЗ «Український державний хімікотехнологічний університет».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, просп. Гагаріна,
35, гуртожиток № 4.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ФОП Моісеєнко 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.
 13. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 78,43 м2.
Балансоутримувач: ДП «Дніпродіпрошахт».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Європейська, 15.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ФОП Гриновецький Б. Л.
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 51,37 м2.
Балансоутримувач: ДП «Дніпродіпрошахт».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Європейська, 15.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ФОП Гончаренко О. А.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини
будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 2,4 тис. грн.
 15. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
3,0 м2 (площа загального користування – 1,0 м2).
Балансоутримувач: ДВНЗ «Український державний хімікотехнологічний університет».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, просп. Гагаріна,
65, гуртожиток № 3.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ФОП Моісеєнко 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.
 16. Назва об’єкта оцінки: замощення площею 130,3 м2
(в т. ч. площа загального користування – 12,0 м2).
Балансоутримувач: Дніпровський національний університет
ім. О. Гончара.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Козакова, 2.

Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ТОВ «Воднолижний клуб «Сентоза».
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: майданчики та замощення.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 2,4 тис. грн.
 17. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 144,0 м2 (у т. ч. площа загального користування –
13,09 м2).
Балансоутримувач: Дніпровський національний університет
ім. О. Гончара.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Козакова, 2.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ТОВ «Воднолижний клуб «Сентоза».
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
92,6 м2 (площа загального користування – 13,9 м2).
Балансоутримувач: НДГРІ ДВНЗ «Криворізький 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 – ФОП Єдник 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.
 19. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 255,1 м2.
Бал анс оу тр имувач: Професійно-технічне училище № 2
м. Дніпро.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Новоселівська, 27.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ТОВ «Дніпротехкомплект».
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: нежитлове приміщення площею
57,8 м2 (у т. ч. площа загального користування – 9,7 м2).
Балансоутримувач: Гірничо-електромеханічний коледж ДВНЗ
«Криворізький національний університет».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Кривий Ріг, вул. Ватутіна, 37г.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ФОП Арбакова 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.
 21. Назва об’єкта оцінки: верхня будова під’їзної колії
№ 11 площею 505,69 пог. м.
Балансоутримувач: Структурний підрозділ «Дніпровська дистанція колії» регіональна філія «Придніпровська залізниця» АТ
«Укрзалізниця».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Кам’янське , вул. Тритузна, 101.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник –ТОВ «Лемтранс».
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: залізничні колії.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 2,4 тис. грн.
 22. Назва об’єкта оцінки: верхня будова під’їзної колії
№ 12 площею 467,04 пог. м (від стрілочного переводу № 63
до упору); верхня будова під’їзної колії № 13 площею 450,64
пог. м (від стрілочного переводу № 59 через стрілочний
перевід № 63 до упору); верхня будова під’їзної колії № 14
площею 477,00 пог. м (від стрілочного переводу № 59 через
стрілочний перевід № 65 до упору); верхня будова під’їзної
колії № 15 площею 429,0 пог. м (від стрілочного переводу
№ 65 до упору), стрілочні переводи № 59, 63, 65.
Балансоутримувач: Структурний підрозділ «Дніпровська дистанція колії» регіональна філія «Придніпровська залізниця» АТ
«Укрзалізниця».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Кам’янське , вул. Енергетиків, 28б.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник –ТОВ «Лемтранс».
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: залізничні колії.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 3,0 тис. грн.
 23. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 89,0 м2.
Балансоутримувач: ПАТ ДТЕК «Павлоградвугілля».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Тернівка, вул. Лермонтова, 11.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – Міське фінансове управління Тернівської міської
ради.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини
будівель.
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Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 2,4 тис. грн.
 24. Назва об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів:
вакуумна насосна, розподільча камера водовод, водонапуск зимувальних ставів, меліоративна сіть зимувальних
ставів, водовипуск зимувальних ставів, дамба зимувальних ставів.
Балансоутримувач: ДП «Укрриба».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл.,
Криворізький р-н, в межах земель Веселівської с/р, за межами
с. Нова Зоря.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ТОВ «Криворіжриба».
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: гідротехнічні споруди.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 10,0 тис. грн.
 25. Назва об’єкта оцінки: частина технічного поверху
площею 13,56 м2 (у т. ч. площа загального користування –
2,20 м2).
Балансоутримувач: Національна металургійна академія України.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, просп. Гагаріна, 17.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ТОВ «НВП «Трайфл».
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 143,8 м2 (у т. ч. площа загального користування –
24,0 м2).
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 Семенов В. 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: нежитлове вбудоване приміщення площею 195,5 м2 (у т. ч. 49,05 м2 – площа загального користування).
Балансоутримувач: Марганецький коледж Національного технічного університету «Дніпровська політехніка».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл.,
м. Марганець, вул. Лермонтова, 8.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ФОП Нежувака В. М.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 3,12 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини
будівель.
 28. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 18,
19, 20 загальною площею 21,3 м2 першого поверху будівлі
гуртожитку (літ. А-3).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Олександра Невського, 27.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну
дії договору оренди.
Балансоутримувач: Державний навчальний заклад «Мелітопольське вище професійне училище».
Платник: ТОВ «Фармацевтична компанія «Фармекс».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
31.05.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 3,12 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини
будівель.
 29. Назва об’єкта оцінки: державне нерухоме майно –
частина асфальтобетонного замощення площею 4,0 м2 та
частина даху адміністративної будівлі площею 50,0 м2, реєстровий номер 01432150.1108.НХАПОВ131, (літ. Б).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Бердянськ, вул. Бакінська, буд. 37.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну
дії договору оренди.
Балансоутримувач: Казенне підприємство «Південьукргео
логія».
Платник: ТОВ «лайфселл».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
23.04.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 3,12 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: дах та частина даху, замощення та частина замощення.
 30. Назва об’єкта оцінки: окремо розташована будівля
(крамниця) літера Т, інвентарний номер 101310027, загальною площею 51,7 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Перша
Ливарна, 36.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди.
Балансоутримувач майна: Державна установа «Запорізький
слідчий ізолятор».
Платник робіт з оцінки: ФОП Антадзе М. Д.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
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.
 31. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення № 31
площею 1,0 м2 другого поверху будівлі пожежної частини
№ 3 (літ. А-2).
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Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Дніпрогесівська, 7.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди.
Балансоутримувач майна: Головне управління Державної
служби України з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області.
Платник робіт з оцінки: ФОП Чоповська Н. В.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
31.07.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 2,4 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини
будівель.
 32. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення № 87
площею 1,0 м2 другого поверху будівлі пожежного депо
№ 2 (літ. А-2).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Заводська, 1а.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди.
Балансоутримувач майна: Головне управління Державної
служби України з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області.
Платник робіт з оцінки: ФОП Чоповська Н. В.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
31.07.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 2,4 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини
будівель.
 33. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення № 45
площею 1,0 м2 другого поверху будівлі пожежного депо
(літ. А-4).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Фортечна, 65.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди.
Балансоутримувач майна: Головне управління Державної
служби України з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області.
Платник робіт з оцінки: ФОП Чоповська Н. В.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
31.07.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 2,4 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини
будівель.
 34. Назва об’єкта оцінки: державне нерухоме майно – нежитлові приміщення загальною площею 875,4 м2, у складі:
приміщення XIV площею 170,4 м2, приміщення XV площею
183,6 м2 четвертого поверху; приміщення XVI площею
168,2 м2, приміщення XVII площею 184,1 м2 п’ятого поверху; приміщення XVIII площею 169,1 м2 шостого поверху
будівлі гуртожитку (літ. А-9).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Чарівна, 50.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди.
Балансоутримувач майна: «Запорізький авіаційний коледж
ім. О. Г. Івченка».
Платник робіт з оцінки: Публічне акціонерне товариство «МОТОР СІЧ».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
31.07.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 2,4 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини
будівель.
 35. Назва об’єкта оцінки: частина даху площею 18,0 м2
виробничого корпусу (літ. А-2).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Запорізькій р-н, с. Балабине, вул. Миру, 242.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди.
Балансоутримувач майна: Державний регіональний проектновишукувальний інститут «Запоріждіпроводгосп».
Платник робіт з оцінки: ТОВ «лайфселл».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
31.07.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 2,4 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: дах та частини даху.
 36. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 83,
84, 841, 842, 85, 851, 852, частина приміщення № 86 площею 8,5 м2, частина сходової клітки V площею 3,4 м2,
загальною площею74,6 м2 першого поверху будівлі (літ.
А-11).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Соборний, 75.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди.
Балансоутримувач майна: Головне управління статистики у
Запорізькій області.
Платник робіт з оцінки: Комунальне підприємство «Інститут
розвитку міста Запоріжжя».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
31.07.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 2,4 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини
будівель.
 37. Назва об’єкта оцінки: частини нежитлового приміщення площею 43,38 м2 на цокольному поверсі будівлі
гуртожитку Кропивницького інженерного коледжу ЦНТУ.
Балансоутримувач: Центральноукраїнський національний
технічний університет.
Місцез нах од ження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл.,
м. Кропивницький, вул. Полтавська, 73.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта з метою розрахунку розміру орендної плати.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
31.07.2019
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по
Дніпропетровській, Запорізький та Кіровоградській областях.
Платник – ФОП Головенко Віра Федорівна.
Подібними об’єктами є: нежитлові приміщення, частини нежитлових будівель.

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 2,00 тис. грн.
 38. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення одноповерхової будівлі дитячого приймальника (літ. А, А1, а, а1,
а2) загальною площею 410,6 м2.
Балансоутримувач: Головне Управління Національної поліції
в Кіровоградській області.
Місцез нах од ження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл.,
м. Кропивницький, вул. Бобринецький шлях (40 років Перемоги), 24.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта з метою розрахунку розміру орендної плати.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
31.07.2019.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по
Дніпропетровській, Запорізький та Кіровоградській областях.
Платник – Благодійна організація «Всеукраїнський Благодійний фонд «Мир і Добробут».
Подібними об’єктами є: нежитлові 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,
мають бути завірені підписом керівника СОД.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за
№ 60/28190 зі змінами, внесеними наказом Фонду 16.01.2018
№ 47, 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 26
липня 2019 р. (включно).
Конкурс відбудеться 01.08.2019 об 11.00 у регіональ
ному відділенні за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 37.
Місцез нах од ження конкурсної комісії та робочої групи:
49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6, телефон для довідок
(056) 744-11-51.
Електронна адреса замовника конкурсу: dnipro@spfu.gov.ua.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА 
та ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Івано-Франківській,
Чернівецькій та Тернопільській областях
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності для проведення незалежної
оцінки об’єкта приватизації
 Назва об’єкта оцінки: окреме майно у складі: виробничі
приміщення Д загальною площею 301,8 м2 на вул. Дорошенка, 28 в м. Івано-Франківську; склади Д1 загальною площею
62,9 м2, частина майстерні Д загальною площею 187,1 м2,
димова труба Е загальною площею 3,1 м2 на вул. Дорошенка,
28г в м. Івано-Франківську.
Балансоутримувач: Івано-Франківське державне підприємство по торгівлі, код за ЄДПОРУ 02124491.
Місцезнаходження об’єкта оцінки (підприємства, господарського товариства): м. Івано-Франківськ, вул. Дорошенка, 28,
вул. Дорошенка, 28г.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості об’єкта з метою викупу з урахуванням внесених орендарем
невід’ємних поліпшень орендованого майна.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним
обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів) – виробничі приміщення Д загальною площею 301,8 м2; склади Д1
загальною площею 62,9 м2, частина майстерні Д загальною площею 187,1 м2; димова труба Е загальною площею 3,1 м2.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів – 0 грн.
Вартість згідно зі звітом про незалежну оцінку станом на
28.02.2019 – 1 768 590 грн.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так/
ні): ні.
Дата оцінки: 31.07.2019.
Конкурсна документація подається у запечатаному кон
верті і складається із:
1) конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті,
в якій зазначено також строк виконання робіт (у календарних
днях). Пропозиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно
із законом; 2) документів щодо практичного досвіду виконання
робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду
суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової
оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна
(експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 3 до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 і
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за
№ 60/28190 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47); 3)
підтвердних документів.
На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки,
щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає
конкурсну документацію.
Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде
розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця: 8 тис. грн.
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Строк надання послуг з оцінки об’єктів не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Інформація про подібні до об’єкта оцінки об’єкти наведена в
додатку 2 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075
і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47)
(далі – Положення).
Перелік підтвердних документів, які подаються на роз
гляд конкурсної комісії:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення);
письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має
спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з
державною таємницею, і залучається претендентом (за потреби); інформація про претендента (додаток 5 до Положення); копії кваліфікаційних документів оцінювача з експертної
грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі посвідчень
про підвищення кваліфікації оцінювача з експертної грошової
оцінки земельних ділянок (подаються у разі проведення конкурсу з метою виконання робіт з експертної грошової оцінки
земельних ділянок).
Копії документів, що подаються до регіонального відділення,
повинні бути завірені належним чином.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: до участі в конкурсі з метою надання послуг з оцінки майна можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів
оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в
Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності
з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в
межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також
вимогам до учасників конкурсу, передбачених пунктом 12 розділу ІІ Положення.
У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет документів або подана ним конкурсна документація є неповною, комісія на засіданні приймає рішення щодо недопущення його до участі в конкурсі. Претендент має право відкликати
свою заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це
письмово голову комісії.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії Регіо
нального відділення Фонду по Івано-Франківській, Чернівецькій
та Тернопільській областях за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсу (включно).
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів з дня
опублікування цієї інформації о 10.00 у приміщенні Регіо
нального відділення Фонду по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях за адресою: м. ІваноФранківськ, вул. Василіянок, 48, каб. 315, телефон для
довідок (0342) 55-31-39.
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група
знаходяться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок,
48, телефон для довідок (0342) 55-31-39.

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА 
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Львівській,
Закарпатській та Волинській областях про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: частини нежитлового приміщення № 7 площею 3,0 м2 на другому поверсі будівлі стартового
диспетчерського пункту СПД-312.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Любінська,
217 (територія аеродрому).
Балансоутримувач: Львівське РСП Украероруху.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості
для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних відносин).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки
прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Любінська, 217 (територія аеродрому).
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.06.2019 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ТОВ «НВП «ТЕХВЕСТСЕРВІС».
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення
загальною площею 4,0 м2 на першому поверсі у нежитловій
будівлі під літ. «Б-3» – нового аеровокзалу.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Любінська,
168.
Балансоутримувач: ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені
Данила Галицького».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості
для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних відносин).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки
прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Любінська, 168.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.06.2019 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ТзОВ «УкрЄвроКомпФінанс».
 3. Назва об’єкта оцінки: частина фасаду загальною площею 4,80 м2 (з лівого та з правого боку входу) навчального
корпусу № 5.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. С. Бандери, 28а.
Балансоутримувач: НУ «Львівська політехніка».
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.
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Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. С. Бандери, 28а.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.07.2019 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Вішневський Юргіс Володими
рович.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею 20,7 м2 на першому поверсі.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Новий
Розділ, вул. Героя України С. Бандери, 10.
Балансоутримувач: ДВНЗ «Новороздільський політехнічний
коледж».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості
для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних відносин).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки
прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Новий Розділ, вул. Героя України С. Бандери, 10.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.07.2019 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ТОВ «АВТО ЮРС».
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення
(№ 52) загальною площею 33,0 м2 на першому поверсі в
адміністративно-господарській частині театру.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Л. Українки, 1.
Балансоутримувач (Орендодавець): ДП «НАУД театр імені
М. Заньковецької».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження
договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних відносин).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки
прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Л. Українки, 1.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.07.2019 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Гуменецький А. Р.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею 33,2 м2 в одноповерховій будівлі гаражів.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. П. Орлика, 15а.
Балансоутримувач: Головне управління Держпродспоживслужби у Львівській області.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження
договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних відносин).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки
прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл.,
м. Дрогобич, вул. П. Орлика, 15а.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.06.2019 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Ценкін Михайло Дмитрович.
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею № II, VII, VIII площею 83,7 м2) будівлі.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Родини Крушельницьких, 14.
Бал анс оу тр имувач: Державний регіон альн ий проектновишукувальний інститут «Львівдіпроводгосп».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження
договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних відносин).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки
прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Родини
Крушельницьких, 14.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.06.2019 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ТзОВ «ВТС».
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 17
площею 96,8 м2 на першому поверсі будівлі.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Червоноград, вул. Стуса, 3.
Балансоутримувач: ВПУ № 11 м. Червоноград.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження
договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних відносин).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки
прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл.,
м. Червоноград, вул. Стуса, 3.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.06.2019 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Роль Ганна Миколаївна.
 9. Назва об’єкта оцінки: частина будівлі допоміжного
корпусу площею 751,8 м2 (крім приміщення № 23), будівлі виробничого корпусу очисних споруд площею 44,8 м2,
будівлі гаражів площею 536,2 м2, навісу для сировини
площею 336,0 м2, будівлі охорони площею 5,1 м2, будівлі автозаправної площею 67,5 м2, будівлі водопровідної
насосної станції площею 12,8 м2, водонапірна башта площею 8,5 м2, будівлі очисних каналізаційно-насосної станції
площею 32,2 м2, аеротенки площею 67,6 м2, будівлі автовагової площею 116,4 м2, будівлі матеріально-технічного
складу площею 403 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Жовківський р-н, с. Воля-Висоцька, вул. Заруддя, 2.
Балансоутримувач: Жовківська філія ДП «Укрветсанзавод».

Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості
для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних відносин).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки
прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., Жовківський р-н, с. Воля-Висоцька, вул. Заруддя, 2.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.06.2019 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ТОВ «ПТАХОКОМПЛЕКС «ГУБИН».
 10. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення № 65 та № 66 загальною площею 35,3 м2 на першому поверсі будівлі.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Кам’янкаБузька, вул. Незалежності, 29.
Балансоутримувач: Управління Державної казначейської
служби України у Кам’янка-Бузькому районі Львівської області.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження
договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних відносин).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки
прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл.,
м. Кам’янка-Бузька, вул. Незалежності, 29.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.06.2019 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ТзОВ «АВЕ ЛЬВІВ».
 11. Назва об’єкта оцінки: частина внутрішньої стіни вестибуля (з лівого та правого боку входу) навчального корпусу
№ 4 загальною площею 4,8 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Митрополита Андрея, 5.
Балансоутримувач: НУ «Львівська політехніка».
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. Митрополита Андрея, 5.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.06.2019 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Вішневський Юргіс Володими
рович.
 12. Назва об’єкта оцінки: частина фасаду (вікно тамбура головного входу) навчального корпусу № 1 загальною
площею 2,4 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Карпінського, 2/4.
Балансоутримувач: НУ «Львівська політехніка».
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. Карпінського, 2/4.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.06.2019 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Вішневський Юргіс Володими
рович.
 13. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею 19,0 м2 на другому поверсі будівлі під літ.
«Б-3» – нового аеровокзалу.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Любінська,
168.
Балансоутримувач: ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені
Данила Галицького».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості
для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних відносин).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки
прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Любінська, 168.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.06.2019 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – АТ «Польські авіалінії «ЛОТ».
 14. Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення загальною площею 213,0 м2 першого поверху адміністративної
будівлі.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., м. Тячів, вул. Нересенська, 2.
Балансоутримувач: Управління Державної казначейської
служби України у Тячівському районі Закарпатської області.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження
договору оренди.
Телефони замовника конкурсу: (031) 261-38-83, (031)
263-00-73.
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки
прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: Закарпатська обл.,
м. Тячів, вул. Нересенська, 2.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.05.2019 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – АТ КБ «ПРИВАТБАНК».
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 15. Назва об’єкта оцінки: дві частини приміщення (поз.
16 за планом) загальною площею 40,4 м2 на першому поверсі адмінбудівлі (літ. «З») сервісної зони «Тиса» філії УДП
«Укрінтеравтосервіс-Закарпаття».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Соломоново, вул. Європейська, 1.
Балансоутримувач: Філія «Укрінтеравтосервіс-Закарпаття»
Українського державного підприємства по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження
договору оренди.
Телефони замовника конкурсу: (031) 261-38-83, (031)
263-00-73.
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки
прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: Закарпатська обл.,
Ужгородський р-н, с. Соломоново, вул. Європейська, 1.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.05.2019 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – фізична особа – підприємець Куклишин Микола Павлович.
 16. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення поз. 1-3, 1-4 загальною площею 43,5 м2 першого поверху
частини адмінбудинку літ. А.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., смт Великий Березний, вул. Шевченка, 29.
Балансоутримувач: Закарпатська дирекція Українського
державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта», яке
реорганізоване шляхом перетворення у Публічне акціонерне
товариство «Укрпошта».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження
договору оренди.
Телефони замовника конкурсу: (031) 261-38-83, (031)
263-00-73.
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки
прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: Закарпатська обл.,
смт Великий Березний, вул. Шевченка, 29.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.05.2019 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – Почесний консул Словацької Республіки в смт Великий Березний Адамчук Олег Іванович.
 17. Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення автозупинки площею 32,78 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., Великоберезнянський р-н, с. М. Березний, на автодорозі Львів – Самбір – Ужгород, (км. 208+200).
Балансоутримувач: Служба автомобільних доріг у Закарпатській області.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження
договору оренди.
Телефони замовника конкурсу: (031) 261-38-83, (031)
263-00-73.
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки
прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: Закарпатська обл.,
Великоберезнянський р-н, с. М. Березний, на автодорозі Львів –
Самбір – Ужгород, (км. 208+200).
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.05.2019 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – фізична особа – підприємець Шолтис Степан Йосипович.
 18. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення холу
(поз.45) та приміщення (поз. 56) загальною площею 11,0 м2
першого поверху будівлі літ. «А» навчально-лабораторного
корпусу літ «АА’».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Університетська, 14.
Балансоутримувач: Державний вищий навчальний заклад
«Ужгородський національний університет».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження
договору оренди.
Телефони замовника конкурсу: (031) 261-38-83, (031)
263-00-73.
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки
прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: Закарпатська обл.,
м. Ужгород, вул. Університетська, 14.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.05.2019 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – фізична особа – підприємець Джурджа Андрій Юрійович.
 19. Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення (поз. 50,
51, 52, 53 на плані) загальною площею 32,0 м2 на першому
поверсі будівлі літ. А поліклініки, лікарні літ. А, А’, Д.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Грибоєдова, 12.
Балансоутримувач: Державна установа «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Закарпатській області».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження
договору оренди.
Телефони замовника конкурсу: (031) 261-38-83, (031)
263-00-73.
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки
прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: Закарпатська обл.,
м. Ужгород, вул. Грибоєдова, 12.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.05.2019 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – Товариство з обмеженою відповідальністю «Сакура Фарм».
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 20. Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення (поз. 12,
13 на плані) загальною площею 24,3 м2 першого поверху
адміністративної будівлі літери А,А’.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Гагаріна, 10а.
Балансоутримувач: Головне управління Національної поліції
в 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, (031)
263-00-73.
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки
прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: Закарпатська обл.,
м. Ужгород, вул. Гагаріна, 10а.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.06.2019 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – Фізична особа – підприємець – Кучерявий В. В.
 21. Назва об’єкта оцінки: частина коридору (поз. 101 за
планом) першого поверху будівлі факультету здоров’я людини (літ. А) площею 2,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. І. Франка, 1.
Балансоутримувач: ДВНЗ «Ужгородській національний університет».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості
для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди.
Телефони замовника конкурсу: (031) 261-38-83, (031)
263-00-73.
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки
прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: Закарпатська обл.,
м. Ужгород, вул. І. Франка, 1.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.06.2019 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – Акціонерне товариство комерційний
банк «Приватбанк».
 22. Назва об’єкта оцінки: площадка для відпочинку студентів площею 31,5 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43021, Волинська обл.,
м. Луцьк, вул. Винниченка, 22.
Балансоутримувач: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки.
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: 43021, Волинська
обл., м. Луцьк, вул. Винниченка, 22.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.05.2019 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Веніславська Наталія Вікторівна.
 23. Назва об’єкта оцінки: асфальтне покриття площею
45,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43000, Волинська обл.,
м. Луцьк, вул. Нестора Бурчака, 3.
Балансоутримувач: Державна установа «Луцький слідчий
ізолятор».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості
для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (033) 224-80-24.
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки
прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: 43000, Волинська
обл., м. Луцьк, вул. Нестора Бурчака, 3.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.07.2019 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ТОВ «ГГЕ УА ЗАХІД».
 24. Назва об’єкта оцінки: будинок для сушки одягу (Л-1)
площею 44,6 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43000, Волинська обл.,
м. Луцьк, вул. Нестора Бурчака, 3.
Балансоутримувач: Державна установа «Луцький слідчий
ізолятор».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості
для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (033) 224-80-24.
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки
прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: 43000, Волинська
обл., м. Луцьк, вул. Нестора Бурчака, 3.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.07.2019 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ТОВ «ГГЕ УА ЗАХІД».
 25. Назва об’єкта оцінки: частина котельні з димовими
трубами «К-1» площею 98,3 м2 і трубопроводи теплотраси
протяжністю 976 м.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 45313, Волинська обл.,
Іваничівський р-н, с. Будятичі, вул. Івана Франка, 14.
Балансоутримувач: ДНЗ «Нововолинський центр професійнотехнічної освіти».
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: 45313, Волинська
обл., Іваничівський р-н, с. Будятичі, вул. Івана Франка, 14.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.07.2019 (орієнтовно).

Платник робіт з оцінки – ТзОВ «УТК «ЕСКО-ВОЛИНЬ».
 26. Назва об’єкта оцінки: частина аудиторнолабораторного корпусу № 2 площею 7,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43021, Волинська обл.,
м. Луцьк, вул. Потапова, 9.
Балансоутримувач: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості
для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (033) 224-80-24.
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: 43021, Волинська
обл., м. Луцьк, вул. Потапова, 9.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.07.2019 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Покора Іван Остапович.
 27. Назва об’єкта оцінки: частина навчального корпусу
№ 1 площею 8,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43021, Волинська обл.,
м. Луцьк, вул. Винниченка, 30.
Балансоутримувач: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості
для розрахунку розміру орендної плати для 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: 43021, Волинська
обл., м. Луцьк, вул. Винниченка, 30.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.07.2019 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Покора Іван Остапович.
 28. Назва об’єкта оцінки: частина будівлі (літер А-7) площею 48,2 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43010, Волинська обл.,
м. Луцьк, вул. Кременецька, 38.
Балансоутримувач: Волинська філія Державного підприємства «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний
інститут «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ».
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: 43010, Волинська
обл., м. Луцьк, вул. Кременецька, 38.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.07.2019 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Солярчук Богдан Дмитрович.
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, 3,
4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27,
28 – 2400,00 грн; для об’єктів № 7, 8, 14, 25 – 3000,00 грн; для
об’єкта № 9 – 8500,00 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, зареєстрованим 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: Регіон альн е 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, 4, 5, 7, 10, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 28 – приміщення, частини будівель
(адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна
нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування
тощо); для об’єкта № 21 – під розміщення банкоматів, автоматів
з розливу напоїв, інших автоматів; для об’єкта № 22 – площадки
під розміщення торгових об’єктів; для об’єктів № 3, 12 – частин
конструктивних елементів будівель, споруд для розміщення
зовнішньої реклами; для об’єкта № 11 – частин конструктивних елементів будівель, споруд для розміщення інформаційного оголошення; для об’єктів № 6, 8, 23, 24, 25– виробнича,
виробничо-складська або складська нерухомість; для об’єкта
№ 9 – окремі будівлі, зокрема порівняної площі та за функціональним призначенням (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».
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відомості
приватизації

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.

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіональне відділення Фонду по Миколаївській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки державного майна – об’єктів малої приватизації

 1. Найменування об’єкта: адміністративна будівля, що перебуває на балансі АТ «Радсад», за адресою: Миколаївська обл.,
Миколаївський р-н, с-ще Радісний Сад, вул. Миру, 1.
Відомості про об’єкт оцінки: двоповерхова адміністративна
будівля з підвалом загальною площею 765,7 м2.
 2. Найменування об’єкта: об’єкт соціально-культурного
призначення – їдальня, що перебуває на балансі АТ «Радсад»,
за адресою: Миколаївська обл., Миколаївський р-н, с-ще Радісний Сад, вул. Миру, 7.
Відомості про об’єкт оцінки: двоповерхова будівля з підвалом
загальною площею 1200,7 м2.
 3. Найменування об’єкта: об’єкт соціально-культурного
призначення – готель, що перебуває на балансі АТ «Радсад»,
за адресою: Миколаївська обл., Миколаївський р-н, с-ще Радісний Сад, вул. Миру, 9в.
Відомості про об’єкт оцінки: двоповерхова будівля загальною
площею 739,1 м2.
Мета проведення оцінки – визначення ринкової вартості
об’єктів малої приватизації для продажу шляхом викупу.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
31.07.2019.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до
сектору організаційно-документального та комунікаційно
го забезпечення Регіонального відділення Фонду по Мико
лаївській області конкурсну документацію в запечатаному
конверті, яка складається із:
конкурсної пропозицій, запечатаної в окремому конверті, в
якій зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях),
пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки, з урахуванням усіх
податків, які сплачує претендент згідно з законом; підтвердних
документів; документів щодо практичного досвіду виконання
робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду
суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна (додаток 3 до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду
від 31.12.2015 № 2075, у редакції наказу Фонду від 16.01.2018
№ 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018
за № 198/31650) (далі – Положення).
Документи щодо практичного досвіду (додаток 3 до Положення) повинні містити інформацію про виконання робіт з оцінки
подібних до об’єкта оцінки – окремі будівлі, зокрема, порівняної
площі та за призначенням.
На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки,
щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає
конкурсну документацію.
До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення);
інформація про претендента (додаток 5 до Положення).
Інформація про претендента містить: наявність сертифіката
суб’єкта оціночної діяльності; інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також яких
він залучає до надання послуг з оцінки та підписання звіту про
оцінку майна: кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів.
Відповідно до листа Фонду від 14.02.2019 № 10-59-2927 очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки окремо розташованої будівлі – 5,0 тис. грн.
Замовник та платник робіт з оцінки: Регіональне відділення
Фонду по Миколаївській області.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після
опублікування цієї інформації за адресою: м. Миколаїв,
вул. Чкалова, 20, 6-й поверх, конференц-зал Регіональ
ного відділення.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті
до сектору організаційно-документального та комунікаційного
забезпечення Регіонального відділення Фонду по Миколаївській
області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення
конкурсу (включно) за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20,
6-й поверх, кімн. 38. Телефон робочої групи (0512) 47-04-11.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Миколаївській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності для проведення незалежної оцінки
об’єктів оренди

 Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості
для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди.
№
з/п

Назва об’єкта
оцінки

1 Частина холу першого поверху будівлі Гуртожитку № 1

Площа, м2
2

Адреса об’єкта
оцінки
м. Миколаїв,
просп. Героїв
України, 11

Балансоутримувач
Національний університет кораблебудування імені адмірала
Макарова

Дата
оцінки
30.06.19

2 Нежитлове приміщення адміністративної будівлі

10,0 Миколаївська
Снігурівське міжрайон- 31.07.19
обл., смт Берез- не управління водного
негувате, вул. Іль- господарства
ка Борщака (Піонерська), 34

3 Нежитлові вбудовані приміщення
адміністративної
будівлі

466,7 м. Миколаїв,
вул. Артилерійська, 6

ДП «Укрконверсбуд»

31.07.19

4 Нежитлові приміщення будівлі

298,0 м. Миколаїв,
просп. Миру, 34

ДП «Миколаївський
науково-дослідний та
проектний інститут
землеустрою»

31.07.19

№ 29 (1257)

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

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

 1. Назва об’єкта оцінки: приміщення № 1, 27, 28, 29, 30
на першому поверсі двоповерхової будівлі КПО, магазин
«Військовий універмаг» загальною площею 46,4 м2. Найме
нування балансоутримувача об’єкта оцінки: Концерн «ВІЙСЬК
ТОРГСЕРВІС» філія «Одеське управління військової торгівлі».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 80. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса
замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): червень – липень, інформація
про особу – платника робіт з оцінки: Підприємство громадської
організації «Реал-мрамор» (код за ЄДРПОУ 42103477); тел. (067)
483-26-68, 2686.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина даху над вентиляційною
кімнатою технічного поверху загальною площею 4 м2. Най
менування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Одеський
науково-дослідний та проектний інститут землеустрою». Місце
знаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Космонавтів, 34.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса
замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): червень – липень, інформація
про особу – платника робіт з оцінки: Головне управління Держгеокадастру в Одеській області (код за ЄДРПОУ 39765871); тел.
722-00-33, Надія Кулінська.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина складської площі на
Хлібній гавані; частини відкритого складу на причалі № 43,
частина площі з покриттям в тилу прич. № 43; частина
площі з покриттям в тилу прич. № 42, загальною площею
1007 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП
«Одеський МТП». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
Митна площа, 1/6; вул. М. Гефта, 3/2. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048)
731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@
spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): червень – липень, інформація про особу – платника робіт з
оцінки: ТОВ «УКРЕЛЕВАТОРПРОМ» (код за ЄДРПОУ 31640002);
тел. 738-63 65, 2665.
 4. Назва об’єкта оцінки: брозоливарний цех, комора
бронзоливарного цеху, прохідна ливарного цеху, огорожі
ливарного цеху, загальною площею 955,4 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Одеський морський
торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Приморська, 40. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з ме-

тою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29,
електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): червень –
липень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ
«Промінжинірінг плюс» (код за ЄДРПОУ 42097998); тел. (063)
421-48-29, 2490.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення, що розташовані в рівні першого поверху 5-поверхової будівлі гуртожитку № 5, загальною площею 173,6 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Іллічівський морський
торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Паркова, 20а. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу:
odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно
з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): червень – липень, інформація про особу – платника
робіт з оцінки: Приватне підприємство «Добра кухня № 5» (код
ЄДРПОУ 38549209); тел. (067) 55-76-544, 615.
 6. Назва об’єкта оцінки: відокремлена частина приміщення горища у будівлі загальною площею 12 м2. Най
менування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Науково-дослідний проектно-конструкторський
інститут морського флоту України». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Одеса, вул. Ланжеронівська, 15а. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу:
odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно
з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): червень – липень, інформація про особу – платника
робіт з оцінки: ПрАТ «Київстар» (код за ЄДРПОУ 21673832); тел.
(067) 483-90-59.
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення у будівлі
побутових приміщень (інв. № 072502) загальною площею
83,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП
«Адміністрація морських портів України». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, Митна пл., 1/3. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника
конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних
активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про
які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): червень – липень, інформація про
особу – платника робіт з оцінки: Товариство з обмеженою відповідальністю «ПортПромСервіс» (код за ЄДРПОУ 39788724);
тел. 729-50-04, 1774.
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення першого
поверху 4-поверхової будівлі учбового корпуса № 2 ОНПУ
загальною площею 12 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Одеський національний політехнічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, просп. Шевченка, 1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса
замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): червень – липень, інформація про
особу – платника робіт з оцінки: науково-технічний центр «Елком»
(код за ЄДРПОУ 13918142); тел. 724-58-44.
 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення в будинку вхідного павільйону пасажирського комплексу
загальною площею 81,01 м 2. Найм ен ув ання бал анс оу т
римувача об’єкта оцінки: Адміністрація Одеського морського порту Одеська філія. Місцез нах од ження об’єкта оцінки:
м. Одеса, вул. Приморська, 6. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048)
731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@
spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): червень – липень, інформація про особу – платника
робіт з оцінки: Одеський обласний осередок громадської організації «ФРОНТ ЗМІН» (код за ЄДРПОУ 37280331); тел. (068)
339-86-89, (050) 490-43-52, 1371.
 10. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення в будинку вхідного павільйону пасажирського комплексу, інв.
№ 073015, загальною площею 9,5 м2. Найменування балан
соутримувача об’єкта оцінки: Адміністрація Одеського морського
порту. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Приморська, 6. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса
замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): червень – липень, інформація
про особу – платника робіт з оцінки: Народний депутат України
Фаєрмарк Сергій Олександрович (код за ЄДРПОУ 2271822518);
тел. (050) 490-43-52, Наталья.
 11. Назва об’єкта оцінки: приміщення на першому поверсі 5-поверхового лабораторного корпусу № 2 загальною
площею 15,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Пішонівська, 5.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса
замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): червень – липень, інформація
про особу – платника робіт з оцінки: ПрАТ «Фарлеп-Інвест» (код
за ЄДРПОУ 19199961); тел. 780-16-93.
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16

відомості
приватизації

 12. Назва об’єкта оцінки: причал № 9 (інв. № 1781, реєстровий номер 38727770.11. ГЯШТОЯ2246) довжиною
220,00 пог. м. причального фронту, загальною площею
4290 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
ДП «Адміністрація морських портів України». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Рені, вул. Дунайська, 188. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс
замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): червень – липень, інформація про
особу – платника робіт з оцінки: Товариство з обмеженою відповідальністю «АГРО – РЕНІ» (код за ЄДРПОУ 37565261); тел. (095)
289-09-95, Петр. 1074.
 13. Назва об’єкта оцінки: невиділена частина нежитлового приміщення першого поверху учбового корпусу № 1
(інв. № 10320495) загальною площею 2 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Ізмаїльський державний
гуманітарний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Рєпіна, 12. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048)
731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@
spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): червень – липень, інформація про особу – платника робіт з
оцінки: Фізична особа – підприємець Дімов Сергій Іванович (код
за ЄДРПОУ 3160826736); тел. (066) 334-32-22.
 14. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення
службово-виробничої будівлі 5-го термінала порту загальною площею 33 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: ДП «Іллічівський морський торговельний порт». Місцезна
ходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Іллічівськ, с. Бурлача
Балка, вул. Північна, 4. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29,
електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): червень –
липень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: Приватне акціонерне товариство «ПЛАСКЕ» (код за ЄДРПОУ 30202681);
тел. 7288-288, Олег.
 15. Назва об’єкта оцінки: частина виробничої площадки 5-го термінала порту, інв. № 4641, загальною площею
52,56 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
ДП «Іллічівський морський торговельний порт». Місцезнахо
дження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Іллічівськ, с. Бурлача
Балка, вул. Північна, 4. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29,
електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): червень – липень, інформація про особу – платника робіт з оцінки:
Товариство з обмеженою відповідальністю «МАРТРАНС М» (код
за ЄДРПОУ 37673049); тел. (048) 684-16-95.
 16. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення 1-го
поверху адміністративного корпусу загальною площею
49,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Одеська гідрогеолого-меліоративна експедиція. Місцезнахо
дження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Л. Симиренко, 33б. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних
активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): червень – липень, інформація про особу –
платника робіт з оцінки: Фізична особа – підприємець Левченко
Дмитро Леонідович (код за ЄДРПОУ 3102719778).
 17. Назва об’єкта оцінки: підвальні приміщення учбового
корпусу № 3 загальною площею 40,7 м2. Найменування ба
лансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська національна морська
академія. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Дідріхсона 13. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28,
телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів
необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): червень – липень, інформація
про особу – платника робіт з оцінки: Товариство з обмеженою
відповідальністю «Навіс» (код за ЄДРПОУ 37549868); тел. 79826-57, тимчас.видключ.
 18. Назва об’єкта оцінки: приміщення другого поверху
двоповерхової будівлі на території Паромного комплексу Іллічівського порту, інв. № 12705, загальною площею
27,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП
«Іллічівський морський торговельний порт». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Іллічівськ, с. Бурлача Балка, вул. Північна, 4.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса
замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): червень – липень, інформація
про особу – платника робіт з оцінки: Фірма з іноземними інвестиціями «Інтерфері» у вигляді ТОВ (код за ЄДРПОУ 20018367);
тел. 237-556, 2361-76.
 19. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення частини одноповерхової будівлі банно-прального комплексу загальною площею 190,4 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Комунальне підприємство «Титан». Місцезнахо
дження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Кодима, вул. Садова, 3.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору
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оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса
замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): червень – липень, інформація про
особу – платника робіт з оцінки: Громадська організація «Центр
соціальної та трудової реабілітації інвалідів «Віра в майбутнє»
(код за ЄДРПОУ 36683171); тел. (098) 244-69-63.
 20. Назва об’єкта оцінки: частина асфальтованого покриття в МАПП «Старокозаче» загальною площею 25 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська митниця ДФСУ. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл.,
Білгород-Дністровський р-н, с. Старокозачье, 37-й км автошляху
Білгород-Дністровськ – Каушани № 2. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048)
731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.
gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком –
1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
червень – липень, інформація про особу – платника робіт з оцінки:
Товариство з обмеженою відповідальністю «САЙРУС-ГРУП» (код
за ЄДРПОУ 38307584); тел. (095) 379-16-72.
 21. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення на 6-му
поверсі (к. 603) будинку АПК (інв. № 072551) загальною
площею 17,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: ДП «Одеський морський торговельний порт». Місце
знаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Митна площа, 1. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів
необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): червень – липень,
інформація про особу – платника робіт з оцінки: Товариство з
обмеженою відповідальністю «УКРМОРТРАНССЕРВІС» (код за
ЄДРПОУ 32834737).
 22. Назва об’єкта оцінки: відділена частина нежитлового прибудованого приміщення на даху будівлі гуртожитку загальною площею 7,7 м2. Найменування балансоут
римувача об’єкта оцінки: Одеська національна академія зв’язку
ім. О. С. Попова. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. Ком. Нищинського, 4. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати
з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048)
731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@
spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): червень – липень, інформація про особу – платника
робіт з оцінки: ПрАТ «Київстар» (код за ЄДРПОУ 25044056);
тел. 44-47-60.
 23. Назва об’єкта оцінки: облаштований асфальтований
майданчик загальною площею 300 м2. Найменування ба
лансоутримувача об’єкта оцінки: Одеське обласне управління
водних ресурсів. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. Л.Симиренка, 33б. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29,
електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): червень – липень, інформація про особу – платника робіт з оцінки:
Приватне Підприємство «УЛІЙ» (код за ЄДРПОУ 35303702); тел.
(048) 702-90-52, (067) 518-04-06.
 24. Назва об’єкта оцінки: павільйон митника загальною
площею 7,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Одеська митниця Державної фіскальної служби. Місце
знаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Рені, вул. Дорога
Дружби, 20. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28,
телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів
необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): червень – липень, інформація
про особу – платника робіт з оцінки: Товариство з обмеженою
відповідальністю «САЙРУС-ГРУП» (код за ЄДРПОУ 38307584);
тел. (095) 379-16-72.
 25. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення на першому поверсі гуртожитку № 5 загальною площею 301,3 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний морський університет. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 59. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника
конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних
активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): червень – липень, інформація про особу –
платника робіт з оцінки: Громадська організація «СПІВДРУЖНІСТЬ УКРАЇНА –ТУРКМЕНІСТАН» (код за ЄДРПОУ 40255389);
тел. (093) 937-90-99.
 26. Назва об’єкта оцінки: приміщення 7 рівня будинку
морвокзалу, інв. № 073000, загальною площею 32,1 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська філія Державного підприємства «Адміністрація морських портів
України» (Адміністрація Одеського морського порту). Місце
знаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Приморська, 6.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса
замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): червень – липень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: Благодійна організація
«Благодійний фонд В’ячеслава Крука «Південна столиця» (код
за ЄДРПОУ 37223410); тел. 33-54-80.

 27. Назва об’єкта оцінки: спеціалізована споруда, майданчик для вирощування сільськогосподарських культур
загальною площею 15640 м 2. Найм ен ув ання бал анс оу т
римувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Одеське
обласне підприємство по племінній справі в тваринництві».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., Овідіопольський
р-н, смт Авангард, вул. Ангарська, 1. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048)
731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.
gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком –
1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
червень – липень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: Товариство з обмеженою відповідальністю «Зелений город»
(код за ЄДРПОУ 34738589); тел. 740-19-19.
 28. Назва об’єкта оцінки: двоповерхова будівля, літ. «А»,
інв. № 1031000019, загальною площею 1070,6 м2. Наймену
вання балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський коледж транспортних технологій. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Космонавтів, 21/5. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29,
електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): червень – липень, інформація про особу – платника робіт з оцінки:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Одеська загальноосвітня приватна школа І-ІІІ ступенів «Светоч» (код за ЄДРПОУ
20976772); тел. 715-41-99.
 29. Назва об’єкта оцінки: відокремлена частина нежитлового технічного поверху будівлі гуртожитку № 1 (8 м2)
та частина даху будівлі гуртожитку № 1 (2,0 м2) загальною
площею 10 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Одеський національний морський університет. Місце
знаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 59. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, теле
факс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса
замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): червень – липень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: ПрАТ «Київстар» (код за
ЄДРПОУ 21673832); тел. (067) 483-90-59.
 30. Назва об’єкта оцінки: невиділена частина приміщення першого поверху учбового корпусу № 3 загальною площею 2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Ізмаїльський державний гуманітарний університет. Місцезнахо
дження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Ізмаїл, просп. Миру, 9.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса
замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): червень – липень, інформація
про особу – платника робіт з оцінки: Фізична особа – підприємець Дімов Сергій Іванович (код за ЄДРПОУ 3160826736); тел.
(066) 334-32-22.
 31. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення на 1-му
поверсі двоповерхової будівлі будинку ТЕК паромного
комплексу ІМТП, інв. № 4625, загальною площею 37,3 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Іллічівський морський торговельний порт». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Іллічівськ, с. Бурлача Балка,
вул. Північна, 4. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29,
електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): червень –
липень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: Приватне підприємство «МЕРИДІАН» (код за ЄДРПОУ 32394383);
тел. (063) 735-31-71.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду
від 31 грудня 2015 року № 2075 (у редакції наказу Фонду від 16
січня 2018 року № 47).
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд
комісії з конкурсного відбору, викладені в пункті 6 розділу ІІ Положення.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення.
Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної
оцінки майна щодо об’єктів оцінки № 1, 2, 5 – 31 вище 7470 гривень комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться.
Конкурсна пропозиція претендентів щодо послуг з незалежної оцінки майна щодо об’єкта оцінки № 3 вище 10000 гривень
комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться.
Конкурсна пропозиція претендентів щодо послуг з незалежної
оцінки майна щодо об’єкта оцінки № 4 вище 8000 гривень комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті
шляхом поштового відправлення на адресу: 65012, м. Одеса,
вул. Велика Арнаутська, 15 або безпосередньо до відділу документального забезпечення та контролю організаційної роботи
(м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113)
до 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 Регіональ
ному відділенні Фонду по Одеській області за адресою:
65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 503.
Телефони для довідок: (048) 731-50-39, (048) 731-50-28,
(048) 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
 1. Назва об’єкта оцінки: комплекс будівель та споруд
виробничого відновлювального комплексу «Чабанка» загальною площею 77904 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: .
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., Лиманський
р-н, смт Чорноморське, вул. Гвардійська, 50.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника
конкурсу: odesa@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): березень – квітень, інформація про особу – платника робіт з оцінки:
ГО «Грузинсько-український культурно-мистецький центр» (код
за ЄДРПОУ 37771195); тел. (050) 378-09-77, Олександр.
 2. Назва об’єкта оцінки: комплекс споруд.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська
філія державного підприємства «Адміністрація морських портів України».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, пляж Отрада.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника
конкурсу: odesa@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 8.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): серпень,
інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «МАРІС ГЕЙТ
ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код за ЄДРПОУ 42480782).
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення другого поверху чотириповерхової будівлі загальною площею
38,8 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Морехідне
училище ім. О. І. Маринеска Національного університету «Одеська морська академія».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Канатна, 8.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації
договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника
конкурсу: odesa@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
березень-квітень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: Фізична особа – підприємець Істратова Елеонора Анатоліївна
(код за ЄДРПОУ 2068302024); тел. 772-81-00.
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.
Інформація про подібні до об’єкта оцінки об’єкти: ознаки подібності за всіма об’єктами наведені у № за порядком 4 строки
додатка 2 до Положення.
Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної
оцінки майна щодо об’єкта оцінки № 3 вище 7280 гривень комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться.
Конкурсна пропозиція претендентів щодо послуг з незалежної
оцінки майна щодо об’єктів оцінки № 1, 2 вище 90000 гривень
комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті
шляхом поштового відправлення на адресу: 65012, м. Одеса,
вул. Велика Арнаутська, 15 або безпосередньо до відділу документального забезпечення та контролю організаційної роботи
(м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113)
до 18.00 25.07.2019. 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 у Регіональному відділенні Фонду по
Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська,
15, кімн. 503) 31.07.2019 об 11.00. Телефони для довідок:
(048) 731-50-39, (048) 731-50-28, (048) 731-50-29.

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Рівненській
та Житомирській областях про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
 1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації
соціально-культурного призначення – їдальня, що не увійшов до статутного капіталу КСП «Радовель», але залишився на
балансі СТОВ «Радовель».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Олевський р-н, с. Радовель, вул. Миколи Хоречка, 21.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для
приватизації шляхом продажу на електронному аукціоні з умовами.
Телефон замовника конкурсу (0412) 42-04-16. Телефакс замовника конкурсу (0412) 42-04-16. Електронна адреса замовника
конкурсу: rivne@spfu.gov.ua, zhytomyr@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіон альн е відділення Фонду
по Рівненській та Житомирській областях (33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77).
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Платник робіт з оцінки: Регіон альн е відділення Фонду
по Рівненській та Житомирській областях (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: 4 000 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за функціональним призначенням.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення кімнати № 11 площею 3,0 м2 на 2-му поверсі навчального
корпусу № 7 (гуртожитку № 5).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Л. Толстого, 18.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди
державного майна.
Телефони замовника конкурсу: (0362) 26-79-91, (0412)
22-64-72. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80.
Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua,
zhytomyr@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіон альн е відділення Фонду
по Рівненській та Житомирській областях (33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77).
Платник робіт з оцінки: ФОП Шуляр Олег Володимирович.
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: 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: 2 500 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення вестибуля на 1-му поверсі будівлі навчального корпусу
№ 1 площею 5,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Небесної Сотні, 37.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.
Телефони замовника конкурсу: (0362) 26-79-91, (0412)
22-64-72. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80.
Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua,
zhytomyr@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіон альн е відділення Фонду
по Рівненській та Житомирській областях (33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77).
Платник робіт з оцінки: ФОП Синьов Георгій Ігорович.
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: 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: 2 500 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.

 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення буфету
площею 79,9 м2 на 1-му поверсі будівлі навчального корпусу № 1.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Небесної Сотні, 37.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди
державного майна.
Телефони замовника конкурсу: (0362) 26-79-91, (0412)
22-64-72. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80.
Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua,
zhytomyr@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіон альн е відділення Фонду
по Рівненській та Житомирській областях (33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77).
Платник робіт з оцінки: ФОП Поліщук Оксана Петрівна.
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: 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: 2 500 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення площею
9,0 м2 на 1-му поверсі адмінбудинку.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, майдан Перемоги, 2.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди
державного майна.
Телефони замовника конкурсу: (0362) 26-79-91, (0412)
22-64-72. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80.
Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua,
zhytomyr@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіон альн е відділення Фонду
по Рівненській та Житомирській областях (33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77).
Платник робіт з оцінки: ФОП Горобець Юрій Анатолійович.
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: 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: 2 500 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею
28,2 м2 в адмінбудівлі.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Андрушівка, вул. Зозулінського, 7.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.
Телефони замовника конкурсу: (0362) 26-79-91, (0412)
22-64-72. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80.
Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua,
zhytomyr@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіон альн е відділення Фонду
по Рівненській та Житомирській областях (33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77).
Платник робіт з оцінки: Кредитна спілка «Оберіг».
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: 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.

17 липня 2019 року

18

відомості
приватизації

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: 2 500 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 7. Назва об’єкта оцінки: будівля магазину № 7 площею
416,3 м2 (літ. А).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Житомирський р-н, смт Новогуйвинське, вул. Миру, 6а.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди
державного майна.
Телефони замовника конкурсу: (0362) 26-79-91, (0412)
22-64-72. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80.
Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua,
zhytomyr@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіон альн е відділення Фонду
по Рівненській та Житомирській областях (33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77).
Платник робіт з оцінки: ПП «Вода України».
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: 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: 3 000 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за функціональним призначенням.
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею
46,6 м2 буфету факультету обліку і фінансів у підвальному
приміщенні будівлі навчального корпусу № 2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, бульвар Старий, 9.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.
Телефони замовника конкурсу: (0362) 26-79-91, (0412) 22-6472. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна
адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua, zhytomyr@spfu.
gov.ua
Замовник робіт з оцінки: Регіон альн е відділення Фонду
по Рівненській та Житомирській областях (33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77).
Платник робіт з оцінки: ФОП Кулібаба Надія Василівна.
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: 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: 2 500 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею
55,5 м2 будівлі прохідної контори (літ. Д).
Місцез нах од ження об’єкта оцінки: Житомирська обл.,
м. Новоград-Волинський, вул. Ужачинська, 5.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди
державного майна.
Телефони замовника конкурсу: (0362) 26-79-91, (0412)
22-64-72. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80.
Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua,
zhytomyr@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіон альн е відділення Фонду
по Рівненській та Житомирській областях (33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77).
Платник робіт з оцінки: ФОП Горох Олександр Вікторович.
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.
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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: 2 500 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 10. Назва об’єкта оцінки: бокс площею 46,2 м2 на 1-му
поверсі основної будівлі.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., смт Ружин, вул. О. Бурди, 23.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди
державного майна.
Телефони замовника конкурсу: (0362) 26-79-91, (0412)
22-64-72. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80.
Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua,
zhytomyr@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіон альн е відділення Фонду
по Рівненській та Житомирській областях (33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77).
Платник робіт з оцінки: ФОП Гаврилюк Анатолій Анатолійович.
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: 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: 2 500 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 11. Назва об’єкта оцінки: щебеневий майданчик площею 27,36 м2.
Місцез нах од ження об’єкта оцінки: Житомирська обл.,
смт Ємільчине, вул. Соборна, 45.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.
Телефони замовника конкурсу: (0362) 26-79-91, (0412)
22-64-72. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80.
Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua,
zhytomyr@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіон альн е відділення Фонду
по Рівненській та Житомирській областях (33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77).
Платник робіт з оцінки: ФОП Соколовський Анатолій Йосипович.
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: 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: 2 500 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: споруди, зокрема, аналогічного функціонального призначення.
 12. Назва об’єкта оцінки: приміщення гаража площею
45,0 м2.
Місцез нах од ження об’єкта оцінки: Житомирська обл.,
м. Олевськ, вул. Володимирська, 5.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди
державного майна.
Телефони замовника конкурсу: (0362) 26-79-91, (0412)
22-64-72. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80.
Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua,
zhytomyr@spfu.gov.ua.

Замовник робіт з оцінки: Регіон альн е відділення Фонду
по Рівненській та Житомирській областях (33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77).
Платник робіт з оцінки: ФОП Бондарева Тетяна Олексіївна.
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: 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: 2 500 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 13. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 15,6 м2 на 2-му поверсі адміністративної будівлі (літ.
А-ІІ).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Коротуна, 1.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди
державного майна.
Телефони замовника конкурсу: (0362) 26-79-91, (0412)
22-64-72. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80.
Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua,
zhytomyr@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіон альн е відділення Фонду
по Рівненській та Житомирській областях (33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77).
Платник робіт з оцінки: ФОП Васьковський Василь Віталійович.
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: 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: 2 500 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 14. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
6,1 м2 у будівлі службового блоку міжнародного пункту пропуску «Виступовичі» Житомирської митниці.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Овруцький р-н, с/р Руднянська, автодорога Виступовичі (на Мозир) –
Житомир (через Овруч), 19 км.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.
Телефони замовника конкурсу: (0362) 26-79-91, (0412)
22-64-72. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80.
Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua,
zhytomyr@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіон альн е відділення Фонду
по Рівненській та Житомирській областях (33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77).
Платник робіт з оцінки: ПАТ АБ «Укргазбанк».
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: 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: 2 500 грн.
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Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 15. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення першого поверху адмінстратвиної будівлі площею 61,8 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., м. Рівне,
вул. Міцкевича, 14.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди
державного майна.
Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника
конкурсу: rivne@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіон альн е відділення Фонду
по Рівненській та Житомирській областях (33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77).
Платник робіт з оцінки: ФОП Андрійчук Лариса Петрівна.
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: 2 500 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 16. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень
будівлі уніфікованого цех-складу площею 102,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., м. Сарни,
вул. Технічна, 2.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди
державного майна.
Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника
конкурсу: rivne@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіон альн е відділення Фонду
по Рівненській та Житомирській областях (33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77).
Платник робіт з оцінки: ФОП Боровик Андрій Іванович..
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: 2 500 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 17. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення цокольного поверху студентської їдальні площею 58,7 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., м. Рівне,
вул. Чорновола, 49а.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди
державного майна.
Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника
конкурсу: rivne@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіон альн е відділення Фонду
по Рівненській та Житомирській областях (33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77).
Платник робіт з оцінки: ФОП Самолюк Ірина Іванівна.
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.
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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: 2 500 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 18. Назва об’єкта оцінки: приміщення першого поверху
виробничо-лабораторного корпусу площею 303,9 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., с. Шубків,
вул. Рівненська, 3.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди
державного майна.
Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника
конкурсу: rivne@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіон альн е відділення Фонду
по Рівненській та Житомирській областях (33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77).
Платник робіт з оцінки: ФОП Головайчук Зінаїда Костянтинівна.
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: 3 000 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 та Житомирській областях о 12.00 через 14
днів після публікування цієї інформації за адресою: 33028,
м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Конкурсну документацію потрібно подати до структурного підрозділу з діловодства Регіонального відділення Фонду
по Рівненській та Житомирській областях 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.

ХАРКІВСЬКА, ДОНЕЦЬКА 
та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Харківській,
Донецькій та Луганській областях про оголошення
конкурсу 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 12,3 м2 першого поверху навчального корпусу, що перебуває на балансі Краматорського коледжу
Донецького національного університету економіки і торгівлі імені
Михайла Туган-Барановського, код за ЄДРПОУ 01565968.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Краматорськ, бульв. Машинобудівників, 40.
Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою
укладення договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду по
Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: vostok@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: ФОП Купрікова С. О.
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 № 1 площею 6,9 м2 п’ятої групи приміщень на
першому поверсі будівлі вбиральні на причалі № 3 першого району порту (літ. А-1), що перебуває на балансі ДП «Маріупольський морський торговельний порт», код за ЄДРПОУ
01125755.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь, просп. Луніна, 99.
Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою
укладення договору оренди.

Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду по
Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: vostok@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: Іноземне підприємство «СЖС УКРАЇНА».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
31.07.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,63 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з
оцінки приміщень, частин будівель.
 3. Найменування об’єкта оцінки: державне майно загальною площею 65,6 м2 першого поверху, у тому числі: три
частини загальною площею 54,2 м2 приміщення поз.1 та
окреме приміщення площею 11,4 м2 будівлі котельні, що перебуває на балансі Державної установи «Бахмутська установа
виконання покарань (№ 6)», код за ЄДРПОУ 08563211.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Бахмут,
вул. Ціолковського, 4.
Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою
укладення договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду по
Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: vostok@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: ТОВ «Бахмуттепло».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
31.07.2019.
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, передбаченим п. 12 розділу ІІ
Положення.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати кон
курсну документацію на об’єкт оцінки в запечатаному кон
верті, 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, нале
жать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (згідно з додатком 4 до Положення); письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл на провадження діяльності,
пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом
(за потреби); інформація про претендента (згідно з додатком 5
до Положення).
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057,
м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (5-й поверх). Телефони
для довідок: (057) 700-03-27, (057) 700-77-19.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після
опублікування цієї інформації об 11.00 в Регіональному
відділенні Фонду по Харківській, Донецькій, та Луганській
областях за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (3-й поверх).
Конкурсна документація подається до відділу інформаційного організаційно-документального забезпечення Регіональ
ного відділення Фонду по Харківській, Донецькій, та Луганській
областях (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.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Харківській, Донецькій та Луганській
областях про відміну конкурсів з відбору суб’єктів
оціночної діяльності
Регіональне відділення Фонду по Харківській, Донецькій
та Луганській областях повідомляє про відміну оголошених в газеті «Відомості приватизації» № 28 (1256) від 10 липня
2019 року конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності по
об’єктах оренди:
1. Частина вестибуля 2-го поверху 14-поверхової будівлі
адміністративно-учбового корпусу (літ. А-14) загальною площею
2,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 333, що перебуває на балансі Харківського державного університету харчування та торгівлі.
2. Нежитлове приміщення технічного поверху площею 4,0 м2
та майданчика покрівлі площею 6,0 м2 будівлі, загальною площею
10,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Цілиноградська, 50, що перебуває на балансі Харківського національного університету мистецтв ім. І. П. Котляревського.
3. Нежитлове приміщення технічного поверху площею 5,0 м2
та майданчика покрівлі площею 15,0 м2 будівлі, загальною площею 20,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 77, що перебуває на балансі Національного юридичного університету
ім.Ярослава Мудрого.
4. Частина площі даху 14-поверхової будівлі адміністративноучбового корпусу (інв. № 10300002, літ. «А-14») загальною
площею 49,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 333,
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що перебуває на балансі Харківського державного університету
харчування та торгівлі.
5. Частина поверхні даху 7-поверхової будівлі навчального
корпусу У-2 (інв. № 1031000117, літ. «Б-7») загальною площею
15,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Кирпичова, 2, що перебуває
на балансі Національного технічного університету «Харківський
політехнічний інститут».
6. Нежитлове приміщення будівлі сараю площею 7,1 м2 та
частина даху площею 85,39 м2, загальною площею 92,49 м2 за
адресою: м. Харків, вул. Сумська, 18/20, що перебуває на балансі
Харківського радіотехнічного коледжу.
7. Частина даху 9-поверхової адміністративної будівлі – гуртожиток, інв. № 103289638, загальною площею 10,6 м2 за адресою: м. Харків, вул. Целиноградська, 52, що перебуває на балансі
Харківського національного технічного університету сільського
господарства ім. П. Василенка.
8. Частина вестибуля на першому поверсі дев’ятиповерхової
будівлі гуртожитку № 10 загальною площею 1,0 м2 за адресою:
м. Харків, пров. Електроінструментальний, 6, що перебуває
на балансі Студмістечка Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ».
9. Частина вестибуля на першому поверсі п’ятиповерхової
будівлі гуртожитку № 7 загальною площею 1,0 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Чкалова, 1, що перебуває на балансі Студмістечка Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ».
10. Частина вестибуля на першому поверсі дев’ятиповерхової
будівлі гуртожитку № 12 загальною площею 1,0 м2 за адресою:
м. Харків, пров. Електроінструментальний, 6б, що перебуває
на балансі Студмістечка Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ».
11. Частина вестибуля на першому поверсі дев’ятиповерхової
будівлі гуртожитку № 11 загальною площею 1,0 м2 за адресою:
м. Харків, пров. Електроінструментальний, 6а, що перебуває
на балансі Студмістечка Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ».
12. Нежитлове приміщення – частина кімн. № 33 на цокольному поверсі 4-поверхового головного учбового корпусу № 1, інв.
№ 0004530, літ. «А-4», реєстровий № 00493758.1.БЕШСНП7581,
загальною площею 6,0 м2 за адресою: Харківська обл., Дергачівський р-н, смт Мала Данилівка, вул. Академічна, 1, що перебуває на балансі Харківської державної зооветеринарної
академії.
13. Нежитлові приміщення – кімн. № 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13,
38, 39, 40, 43, 44, 71 (згідно з техпаспортом) на 1-му поверсі 2-поверхового навчально-адміністративного корпусу, інв.
№ 10310001, літ. «А-2», загальною площею 289,2 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Івана Камишева, 16/12, що перебувають на балансі ДНЗ «Регіональний центр професійної освіти будівельних
технологій Харківської області».

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.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди.
Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними до об’єкта оцінки: приміщення для розміщення об’єктів
торговельного призначення. Очікувана найбільша ціна послуг з
оцінки: 2,2 тис. грн.
 1. Вбудоване нежитлове приміщення площею 23,8 м2
на першому поверсі навчального корпусу № 6, що перебуває
на балансі Херсонського національного технічного університету,
за адресою: м. Херсон, вул. Миру, 40.
Запланована дата оцінки: 30.06.2019.
Платник: Фізична особа – підприємець Подупейко Галина
Олександрівна.
 2. Вбудовані нежитлові приміщення загальною площею
46,6 м2 у будівлі водної станції, що перебувають на балансі
ХФ ДП «Адміністрація морських портів України» (Адміністрація
Херсонського морського порту), за адресою: м. Херсон, затон
№ 1, 2.
Запланована дата оцінки: 31.07.2019.
Платник: Фізична особа – підприємець Колеснік Лідія Іванівна.
Для участі в конкурсі претенденти подають конкурсну до
кументацію відповідно до наказу Фонду від 31.12.2015 № 2075
«Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів
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 під
твердних 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.

17 липня 2019 року

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.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Черкаській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки
1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по
Черкаській області.
 1.1. Назва об’єкта оцінки: приміщення першого поверху
чотириповерхової адмінбудівлі площею 22,2 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: Державне підприємство «Акваресурси».
Дата оцінки: 31.07.2019.
2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження
договору оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по
Черкаській області.
 2.1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення четвертого поверху в п’ятиповерховій адміністративній будівлі площею 158,66 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаське
державне комерційне житлово-побутове підприємство «Житлосервіс».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: просп. Хіміків, 50, м. Черкаси.
Платник робіт з оцінки: ПП «МІК-АВТО».
Дата оцінки: 30.06.2019.
 2.2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення тамбура
навчального корпусу № 4 загальною площею 5,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський
національний університет імені Б. Хмельницького.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Дашковича, 24, м. Черкаси.
Платник робіт з оцінки: ФОП Нізолова А. Л.
Дата оцінки: 31.07.2019.
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 20.02.2018
за № 198/31650 (далі – Положення).
Для участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної
діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної
діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з
оцінки майна у межах напрямів, що відповідають об’єкту оцінки,
а також відповідають вимогам до учасників конкурсу, передбаченим пунктом 12 розділу ІІ Положення.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
та підписання звіту про оцінку майна, повинні мати відповідну
кваліфікацію оцінювача стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача згідно з Законом України
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати до регіонального відді
лення конкурсну документацію в запечатаному конверті (на
конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо
якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної
діяльності та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я,
по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну
документацію) по кожному об’єкту оцінки окремо, відповід
но до Положення, яка складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій
зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях),
якщо його не було визначено в інформації про оголошення конкурсу. Пропозиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається
з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з
оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта
оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну
грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 3 до Положення);
підтвердних документів, а саме: заява про участь у конкурсі з
відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою
(додаток 4 до Положення); письмова згода керівника суб’єкта
оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею і залучається
претендентом (за потреби); інформація про претендента (додаток 5 до Положення).
Враховуючи вимоги листа Фонду від 17.04.2018 № 10-597687 «Щодо формування показників очікуваної найбільшої ціни
надання послуг з оцінки об’єктів оцінки у І кварталі 2018 року» та
згідно з пунктом 5,7 розділу ІІI Положення про конкурсний відбір СОД комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції,
що перевищують ціни надання послуг з оцінки об’єкта оцінки за
групами об’єктів: об’єкт нерухомого майна, зокрема декілька
об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи
та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв), – 3000 грн.
Для визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки, будуть
використовуватись ознаки подібності, наведені в додатку 2 до
Положення.
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в
єдиній одиниці виміру – календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації
або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі
не допускається.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір конверта не менше А-5) окремо по кожному об’єкту
оцінки до Регіонального відділення Фонду по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000. Email:
cherkasy@spfu.gov.ua.
Останній день подання заяв – 01 серпня 2019 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 07 серпня 2019 року об 11.00 в
Регіональному відділенні Фонду по Черкаській області
за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000,
тел. 37-29-71.

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень
у Чернівецькій області Регіонального відділення
Фонду по Івано-Франківській, Чернівецькій
та Тернопільській областях про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені для надання послуг з оцінки майна
 Найменування об’єкта оцінки № 1: вбудовані приміщення в будівлі пожежної частини (літ. А) загальною площею
119,2 м2, що перебувають на балансі 5 ДПРЧ Управління
ДСНС України у Чернівецькій області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно
якого оцінюється: 59400, Чернівецька обл., м. Заставна, вул. Бажанського, 1.
Мета проведення незалежної оцінки: передача в оренду.
Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника
конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним
обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 31.05.2019 – 17646,87 грн.
Розмір земельної ділянки, усього: 0,1631 га.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Чернівецька
обл., м. Заставна, вул. Бажанського, 1.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): для розміщення та постійної діяльності органів МНС.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): право постійного користування.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 173603,64
грн.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.05.2019.
 Найменування об’єкта оцінки № 2: державне нерухоме
майно, яке не увійшло до статутного капіталу ТОВ «Суховерхівське», утвореного в процесі приватизації, але перебуває на його балансі, а саме: частина приміщень будівлі
колишнього медпункту (літ. А) загальною площею 42,3 м2
(у т. ч.: тамбур (1-1) – 3,0 м2; коридор (1-2) – 16,50 м2; кабінет (1-3) – 16,20 м2; кладова (1-4) – 6,60 м2).
Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно
якого оцінюється: Чернівецька обл., Кіцманський р-н, с. Суховерхів, вул. Центральна, 31.
Мета проведення незалежної оцінки: передача в оренду.
Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника
конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним
обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 31.05.2019 – 0 грн.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю (зазначити «так» або «ні»): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.05.2019.
 Найменування об’єкта оцінки № 3: приміщення підвалу адміністративної будівлі (літ. А) загальною площею
100,3 м2, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Чернівецькій області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно
якого оцінюється: м. Чернівці, вул. Головна, 249а.
Мета проведення незалежної оцінки: передача в оренду.
Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника
конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним
обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 31.05.2019 – 3655,93 грн.
Розмір земельної ділянки, усього: 0,1894 га.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): м. Чернівці,
вул. Головна, 249а.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та
місцевого самоврядування.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): право постійного користування.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.05.2019.
 Найменування об’єкта оцінки № 4: частина приміщення
вестибуля (1-48) площею 8,0 м2 першого поверху будівлі
гуртожитку № 2 (літ. А), що перебуває на балансі Чернівецького
національного університету ім. Ю. Федьковича.
Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно
якого оцінюється: м. Чернівці, вул. Небесної Сотні, 2а.
Мета проведення незалежної оцінки: передача в оренду.
Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника
конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним
обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 31.05.2019 – 2863,68 грн.
Розмір земельної ділянки, усього: 4,2702 га.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): м. Чернівці,
вул. Небесної Сотні, 2а.
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Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): для обслуговування будівель.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): право постійного користування.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю (зазначити «так» або «ні»): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.05.2019.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду
від 31.12.2015 № 2075 (в редакції наказу Фонду від 16.01.2018
№ 47).
Замовником робіт для надання послуг з оцінки вищезазначеного майна виступатиме Управління забезпечення реалізації
повноважень у Чернівецькій області Регіонального відділення
Фонду по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській
областях.
Платниками робіт для надання послуг з оцінки майна виступатимуть:
по об’єкту оцінки № 1 – фізична особа – підприємець Лупул Іван Іванович; по об’єкту оцінки № 2 – юридична особа –
АТ «УКРПОШТА»; по об’єкту оцінки № 3 – фізична особа – підприємець Гарібян Мушег Геворгович; по об’єкту оцінки № 4 – фізична
особа – підприємець Ключук Сергій Михайлович.
До участі в конкурсах для проведення незалежної оцінки допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямком
1. «Оцінка об’єктів в матеріальній формі» та спеціалізаціями 1.1
«Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у т.
ч. земельних ділянок та майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсах є наявність відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єктів
оцінки, що мають підтверджуватися чинними кваліфікаційними
документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку
ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом Фонду від 10.06.2013 № 796
і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.08.2013 за
№ 637/23469.
Найбільша очікувана вартість надання послуг з оцінки об’єктів
оцінки, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможців для об’єктів оцінки, – 3,0 тис. грн, строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів.
Претендентам на участь у конкурсах потрібно подавати
конкурсну документацію, оформлену відповідно до п. 5 Розділу 2 Положення, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 4 до Положення), інформація про
претендента (додаток 5 до Положення); 2) документи щодо
практичного досвіду виконання робіт з оцінки (відповідно до
Розділу 1 Положення) разом із заповненою інформацією щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна
(додаток 3 до Положення); 3) конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і має містити
пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки з урахуванням
усіх податків, які сплачує претендент згідно з законом, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також
строку виконання робіт.
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки є нерухоме майно
(земельні поліпшення), а саме: до об’єкта оцінки № 1 – частини
приміщень та приміщення, що за функціональним призначенням
належать до нерухомості для закладів громадського харчування та складської нерухомості; до об’єкта оцінки № 2 – частини
приміщень та приміщення, що за функціональним призначенням
належать до торговельно-адміністративної та торговельної нерухомості тощо; до об’єкта оцінки № 3 – частини приміщень та

приміщення, що за функціональним призначенням належать до
виробничої нерухомості тощо; до об’єкта оцінки № 4 – частини
приміщень та приміщення, що за функціональним призначенням
належать до торговельної нерухомості тощо.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: м. Чернівці,
вул. Л. Кобилиці, 21а або безпосередньо до каб. № 5 Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернівецькій області Регіонального відділення Фонду по Івано-Франківській,
Чернівецькій та Тернопільській областях за чотири робочих дні
до оголошеної дати проведення конкурсів. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єкта оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву
суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурси відбудуться через 14 календарних днів з дня
публікації інформації про оголошення конкурсів о 10.00 в
Управлінні забезпечення реалізації повноважень у Чернівецькій області Регіонального відділення Фонду по ІваноФранківській, Чернівецькій та Тернопільській областях за
адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а.
Телефон для довідок (0372) 55-44-84.

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Чернігівській
області про оголошення конкурсів з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: комплекс будівель та споруд: бетонне покриття автодрому загальною площею 1224,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДНЗ «Ніжинський професійний аграрний ліцей Чернігівської області».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Ніжин,
вул. Василівська, 73.
Платник робіт з оцінки: ПП «АВТО-СТАРТ».
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 2530,00 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими
ознаками: майданчики, замощення аналогічного функціонального призначення.
Дата оцінки: 31.05.2019.
 2. Назва об’єкта оцінки: приміщення гаража площею
27,6 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне
управління статистики у Чернігівській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Мена,
вул. Чернігівський шлях, 7.
Платник робіт з оцінки: ФОП Титаренко Л. Д.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 2300,00 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: виробнича, виробничо-складська та складська
нерухомість.
Дата оцінки: 31.07.2019.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею
20,4 м2 на першому поверсі триповерхової адмінбудівлі.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне
підприємство «Чернігівський науково-дослідний та проектний
інститут землеустрою».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. П’ятницька,
11а.
Платник робіт з оцінки: Олишівська селищна 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: 31.07.2019.

 4. Назва об’єкта оцінки: будівля стрічкової пилорами
площею 127,5 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне
управління Національної поліції в Чернігівській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Громадська, 64.
Платник робіт з оцінки: ФОП Концевий В. І.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 5600,00 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: виробнича, виробничо-складська та складська
нерухомість.
Дата оцінки: 31.07.2019.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по
Чернігівській області (14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43).
Телефон замовника конкурсу (0462) 672-818. 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 Регіонального відділення Фонду по Чернігівській області за
чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно) за адресою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, к. 320,
тел. для довідок (0462) 67-28-18.

ПІДСУМКИ
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, проведеного 04.07.2019, переможцем конкурсу
щодо визначення вартості необоротних активів державного
підприємства «Вінницький завод «Кристал», з метою визначення розміру статутного капіталу приватного акціонерного
товариства, що створюється на базі державного підприємства, визнано суб’єкта оціночної діяльності – приватне підприємство Експертно-оціночну Фірму «АПЕКС». Строк надання
послуг з оцінки – 30 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 64,0 тис. грн.

підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
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 19.06.2019
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: склад газобалонів (101,9 м2),
господарська будівля (78,0 м2), частина будинку службового
(150,2 м2) загальною площею 330,1 м2. Найменування балан
соутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство водних
шляхів «Укрводшлях». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул.
Козацька, 4, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ДУ «ДЕРЖГІДРОГРАФІЯ». Дата оцінки: 31.05.2019. Переможцем конкурсу з
відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП Горопацька
М. В. Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 1500,00 грн.
1.2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення
на першому поверсі адмінбудівлі площею 38,4 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління статистики у Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул.
Новоселівська, 1, м. Золотоноша, Черкаська область. Платник
робіт з оцінки: ФОП Криць Г. А. Дата оцінки: 31.05.2019. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано
ФОП Гребченко М. П. Термін виконання роботи – 2 календарних
дні, вартість послуг – 790,00 грн.
1.3. Назва об’єкта оцінки: будівля котельної навчальновиробничої майстерні загальною площею 283,7 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Відокремлений структурний
підрозділ агротехнічного коледжу Уманського національного університету садівництва. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул.
Михайлівська, 126, м. Умань, Черкаська область. Платник робіт
з оцінки: ФОП Нерубайський Василь Миколайович. Дата оцінки:
31.05.2019. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності визначено ФОП Савченко О. В. Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 999,00 грн.
1.4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення
будівлі (кімн. № 29) загальною площею 44,88 м2 (корисна площа – 31,9 м2, площа спільного користування – 12,98 м2). Найме
нування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління
статистики у Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: пров. Жаданенко, буд. 4а, м. Корсунь-Шевченківський,
Черкаська область. Платник робіт з оцінки: КП «Архітектурнотехнічне бюро». Дата оцінки: 31.05.2019. Переможцем конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Дисконт».
Термін виконання роботи – 2 календарних днів, вартість послуг – 1200,00 грн.
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ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, що відбулися 20.06.2019
І. Об’єкти приватизації.
1. Найменування об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації окреме майно – нежитлові приміщення загальною площєю
362,6 м2: підвалу № 1÷3 загальною площею 3,0 м2 в нежитловій
будівлі літ. «Б-3». Балансоутримувач – Товариство з обмеженою
відповідальністю «Видавничий будинок «Фактор» (код за ЄДРПОУ
30235298). Місцезнаходження об’єкта оцінки, або підприємства,
майно якого оцінюється: 61002, м. Харків, вул. Сумська, буд. 108.
Мета проведення незалежної оцінки: ідентифікація невід’ємних
поліпшень орендованого майна, здійснених орендарем за рахунок власних коштів за згодою орендодавця під час оренди, визначення ринкової вартості орендованого майна, що приватизується
шляхом викупу орендарем, який здійснив невід’ємні поліпшення,
та ринкової вартості невід’ємних поліпшень. Кількість об’єктів
необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних
засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): нежитлові приміщення
загальною площею 362,6 м2: підвалу № 1÷3 загальною площею
124,1 м2; 1-го поверху № 1÷11 загальною площею 115,5 м2; 2-го
поверху № 1÷7 загальною площею 123,0 м2 в нежитловій будівлі літ. «Б-3». Замовник та платник оцінки: Регіональне відділення Фонду по Харківській області. Переможець конкурсу: ФОП
Дрозд Ю. О. Вартість робіт, грн/строк виконання, календарних
днів: 5000/5.
2. Найменування об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації –
окреме майно – нежитлові приміщення фрагменту підвалу № 1,
4, 6, 10, 11 та фрагменту 1-го поверху № 1, 2, 3, 5-13, 15 в літ.
«А-5» загальною площею 444,7 м2. Балансоутримувач – Товариство з обмеженою відповідальністю «Спільна справа ЛТД». Місцезнаходження об’єкта оцінки, або підприємства, майно якого
оцінюється: м. Харків, просп. Науки (проспект Леніна), 35. Мета
проведення незалежної оцінки: ідентифікація невід’ємних поліпшень орендованого майна, здійснених орендарем за рахунок
власних коштів за згодою орендодавця під час оренди, визначення ринкової вартості орендованого майна, що приватизується
шляхом викупу орендарем, який здійснив невід’ємні поліпшення,
та ринкової вартості невід’ємних поліпшень. Кількість об’єктів
необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів): нежитлові приміщення фрагменту підвалу № 1, 4, 6, 10, 11 та фрагменту 1-го поверху № 1, 2,
3, 5-13, 15 в літ. «А-5», загальною площею 444,7 м2. Замовник та
платник оцінки: Регіональне відділення Фонду по Харківській області. Переможець конкурсу: ФОП Сорокіна І. М. Вартість робіт,
грн/строк виконання, календарних днів: 6000/5.

ІІ. Об’єкти оренди з метою визначення розміру збитків.
3. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення на
1-му поверсі (за техпаспортом № 1-1 – 174,0 м2, № 1-2 – 14,9 м2,
№ 1-3 – 30,5 м2, № 1-4 – 8,3 м2, № 1-5 – 6,2 м2, № 1-6 – 35,6 м2,
№ 1-6а – 10,5 м2, № 1-7 – 40,6 м2, № 1-7а – 23,8 м2, № 1-7б –
38,4 м2, № 1-8 – 2,4 м2, № 1-9 – 3,3 м2) одноповерхової будівлі
ливарної лабораторії, інв. № 0001030027, літ. «А-1», реєстровий
№ 01116472.21.ПВПСЦЧ 089, площею 388,5 м2, нежитлові приміщення на 1-му поверсі (за техпаспортом № 1-88,6 м2) одноповерхової будівлі трансформаторної, інв. № 0001030012, літ.
«Б-1», реєстровий № 01116472.21 ПВПСЦЧ 092, площею 88,6 м2,
що перебуває на балансі Українського державного університету залізничного транспорту. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Харків, вул. Дацько, 5. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення розміру збитків, завданих об’єкту оренди за час користування об’єктом орендарем, – ТОВ «ФОРТУНА». Замовник
та платник оцінки: Регіональне відділення Фонду по Харківській
області. Переможець конкурсу: ФОП Оніщенко В. М. Вартість
робіт, грн/строк виконання, календарних днів: 4500/5.
4. Найменування об’єкта оцінки: барак-майстерня площею
289,4 м2 за адресою: м. Харків, вул. Нехаєнка, що перебуває на балансі ОП «Локомотив», яке постановою Арбітражного суду Харківської області від. 19.01.1999 по справі № 61109/7-11 визнано
банкрутом, а ухвалою Арбітражного суду Харківської області від
24.04.200 по справі №1860/7-71 ліквідовано. Місцезнаходження
об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: 61037,
м. Харків, вул. Нехаєнка. Мета проведення незалежної оцінки: визначення розміру збитків, завданих об’єкту оренди за час користування об’єктом орендарем, – ФОП Гладіловичем С. Я. Замовник
та платник оцінки: Регіональне відділення Фонду по Харківській
області. Переможець конкурсу: ФОП Блінов І. П. Вартість робіт,
грн/строк виконання, календарних днів: 4500/5.
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 19.06.2019
№
з/п

Назва об’єкта
оцінки

1 Нежитлові приміщення

Пло- Адреса об’єкта
ща, м2
оцінки

СОД –
переможець

989,8 м. Київ,
ТОВ «РЕНОМЕ
вул. Велика Ва- ГРУП»
сильківська, 55
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Термін Вартість
виконан- виконя, кален- нання
дарних
робіт,
днів
грн
2

6580
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відомості
приватизації

Продовження таблиці

№
з/п

Назва об’єкта
оцінки

Пло- Адреса об’єкта
ща, м2
оцінки

СОД –
переможець

Термін Вартість
виконан- виконя, кален- нання
дарних
робіт,
днів
грн

2 Нежитлове приміщення

59,7 м. Київ, вул. Ю. ФОП Рябченко
Іллєнка (Мель- О. М.
никова), 46

2

3480

3 Нежитлові приміщення

601,0 м. Київ,
ТОВ «РЕНОМЕ
вул. Велика Ва- ГРУП»
сильківська, 55

2

5930

4 Нежитлове приміщення

19,0 м. Київ,
вул. Гарматна, 2

3

3500

5 Частина нежитлового приміщення

3,0

2

3400

6 Нежитлове приміщення

20,5 м. Київ,
ФОП Рябченко
вул. Тургенєв- О. М.
ська, 71 – 75

2

3100

7 Частина нежитлового приміщення

2,0

м. Київ, пров. ПП «ЕНЕРГОРильський, 10 МАКС»

2

3330

27,7 м. Київ, Бори- ПП «ЕНЕРГО(в т. ч. чів узвіз, 13
МАКС»
17,85
та
9,85)

2

4450

9 Частина даху та
11,0 м. Київ, вул. М. ПП «ЕНЕРГОчастина технічного (в т. ч. ГрушевськоМАКС»
приміщення –
4,0 та го, 1
об’єкт культурної
7,0)
спадщини

2

4450

10 Нерухоме майно
(частина технічного
приміщення та частина вежі будівлі) –
об’єкт культурної
спадщини

2

4450

8 Нерухоме майно
(частина технічного
приміщення та частина вежі будівлі) –
об’єкт культурної
спадщини

ТОВ «КИЇВСЬКИЙ РІЕЛТОР.»

м. Київ,
ТОВ
вул. Ломоносо- «Аналітичнова, 59
консалтинговий
центр «Епрайзер»

28,0 м. Київ, Бори- ПП «ЕНЕРГО(в т. ч. чів узвіз, 13
МАКС»
9,0 та
19,0)

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Житомирській
області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбувся 27.06.2019
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки майна визнано:
Приватне підприємство «Україна-Експерт-Центр» по об’єкту:
частина приміщення їдальні площею 24,8 м2 на 1-му поверсі учбового корпусу (літ. Б), що перебуває на балансі Житомирського
професійного політехнічного ліцею, за адресою: м. Житомир,
вул. Корольова, 132 (вартість виконання – 1690,00 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’єкту: нежитлове приміщення (гараж) площею 48,7 м2 будівлі
гаражів (літ В-1), що перебуває на балансі державної установи
«Житомирський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України», за адресою: Житомирська обл., смт Романів, вул. Небесної Сотні, 103 (вартість виконання – 2150,00
грн, строк виконання – 3 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати з метою укладання договору оренди;
Фізична особа – підприємець Селюк Михайло Олексійович
по об’єкту: нежитлове приміщення площею 11,8 м2 на 1-му поверсі адміністративної будівлі (літ. А-ІІ), що перебуває на балансі Головного управління статистики у Житомирській області, за
адресою: Житомирська обл., м. Коростень вул. Коротуна, 1 (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;
ПФ «ЮрЕкс «Юридична консультація та майнова експертиза» по об’єкту: нежитлові приміщення площею 188,2 м2 лазніпральні, що перебуває на балансі Житомирської філії Концерну
«Військторгсервіс», за адресою: Житомирська обл., м. НовоградВолинський, вул. Ужачинська, 5 (вартість виконання – 2150,00
грн, строк виконання – 3 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди;
Фізична особа – підприємець Шанін Василь Михайлович по
об’єкту: частина нежитлового приміщення площею 50,0 м2 на
1-му поверсі адмінбудівлі (літ. А), що перебуває на балансі Управління державної казначейської служби України в Любарському
районі Житомирської області, за адресою: Житомирська обл.,
смт Любар, вул. Незалежності, 40 (вартість виконання – 2150,00
грн, строк виконання – 5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати з метою продовження дії договору оренди;
Фізична особа – підприємець Бондарчук Олександр Миколайович по об’єкту: вбудоване приміщення площею 14,9 м2 на
1-му поверсі будівлі навчального корпусу, що перебуває на балансі Новочорторійського державного аграрного технікуму, за
адресою: Житомирська обл., Любарський р-н, с. Нова Чортория,
вул. Незалежності, 36 (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.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Рівненській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбувся 27.06.2019
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання послуг з оцінки об’єктів:
частина будівлі Цепцевицької ветдільниці площею 47,4 м2
за адресою: Рівненська обл., Сарненський р-н, с. Цепцевичі,
вул. Центральна, 182, з метою укладення договору оренди державного майна – визнано ТзОВ «ЦТБ Рівне-Експо». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання
робіт з оцінки – 2800 грн;
частина приміщення адмінбудівлі площею 18,1 м2 за адресою:
Рівненська обл., м. Радивилів, вул. Почаївська, 25, з метою укладення договору оренди державного майна – визнано ПП ЕКФ
«Приватна справа». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2700 грн;
нежитлове приміщення другого поверху адмінбудівлі площею
11,0 м2 за адресою: Рівненська обл., м. Березне, вул. Київська, 9,
з метою укладення договору оренди державного майна – визнано
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ФОП Захарко О. В. Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2400 грн.
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 01.07.2019
Асфальтований майданчик площею 1335,0 м2, що перебуває
на балансі ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», за адресою: м. Херсон, вул. Мала Садова, 17, переможець
конкурсу – ПП «Експерт – Центр». Мета проведення незалежної
оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати при укладенні договору оренди. Вартість робіт – 2 200 грн.
Строк виконання робіт – 5 днів.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Миколаївській
області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності для проведення незалежної оцінки об’єктів
оренди з метою визначення ринкової вартості державного
майна для розрахунку орендної плати, що відбувся
27.06.2019
Переможцями конкурсу визнано:
ФОП Васильєва Т. О. на об’єкт оренди:
нежитлові приміщення площею 636,5 м2 учбових корпусів, на
балансі ДНЗ «Первомайський професійний промисловий ліцей»,
за адресою: Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. Корабельна, 20/2. Вартість робіт – 2500 грн без урахування ПДВ, строк
виконання робіт – 5 календарних днів;
ФОП Фокін О. С. на об’єкти оренди:
частина бетонного замощення площею 32, м2, на балансі Вітовського управління водного господарства, за адресою: м. Миколаїв, вул. Бригадна, 57в. Вартість робіт – 2000 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 2 календарних дні;
частина покрівлі будівлі площею 36,0 м2, на балансі Філії «Миколаївський державний обласний навчально-курсовий комбінат»
УДП «Укрінтеравтосервіс», за адресою: м. Миколаїв, вул. Будівельників, 15а. Вартість робіт – 2000 грн без урахування ПДВ,
строк виконання робіт – 2 календарних дні;
гідротехнічні споруди рибогосподарських технологічних водойм, а саме: гребля довжиною 120,0 м, водопропускна труба
довжиною 10,0 м (ставку «Поплавський водозбірник», верхній);
гребля довжиною 232,0 м, донний водоспуск (ставку № 6, нижній,
нагульний), на балансі ДП «Укрриба», за адресою: Миколаївська
обл., Снігурівський р-н, с. Киселівка. Вартість робіт – 7000 грн без
урахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 календарних дні;
нежитлове приміщення площею 7,8 м2, на балансі Державної
фіскальної служби України, за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 24/2. Вартість робіт – 2000 грн без урахування ПДВ,
строк виконання робіт – 2 календарних дні;
ПЕП «Візаві» на об’єкти оренди:
частина службово-технічного приміщення площею 5,0 м2
другого поверху триповерхової будівлі зв’язку, на балансі Філії
«Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і
споруд» ПАТ «Укрзалізниця», за адресою: м. Миколаїв, вул. Новозаводська, 1. Вартість робіт – 1260 грн без урахування ПДВ,
строк виконання робіт – 3 календарних дні;
частина службово-технічного приміщення площею 3,0 м2 одноповерхової будівлі посту ЕЦ, на балансі Філії «Центр будівельномонтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» ПАТ «Укрзалізниця», за адресою: Миколаївська обл., Миколаївський р-н, с. Ясна
Зоря, вул. Привокзальна, 14. Вартість робіт – 1500 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 календарних дні;
ТОВ «Миколаївська оціночна компанія» на об’єкти оренди:
нежитлові приміщення площею 151,6 м2 будівлі теслярського цеху, на балансі ДП «Миколаївський морський торговельний
порт», за адресою: м. Миколаїв, вул. Громадянський узвіз, 1/1.
Вартість робіт – 2000 грн без урахування ПДВ, строк виконання
робіт – 2 календарних дні;
нежитлові приміщення будівлі вагової площею 21,2 м2 за
адресою: м. Миколаїв, вул. Заводська, 23/3; нежитлові приміщення будівлі стрілочного посту № 9 площею 49,0 м2 за адресою:
м. Миколаїв, вул. Заводська, 23, на балансі ДП «Миколаївський
морський торговельний порт». Вартість робіт – 2000 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 2 календарних дні;
залізнична вагова площею 36,5 м2 за адресою: м. Миколаїв,
вул. Заводська, 23/26; нежитлове приміщення будівлі службовопобутових приміщень залізничної ділянки площею 24,7 м2 за адресою: м. Миколаїв, вул. Заводська, 23/29, на балансі ДП «Миколаївський морський торговельний порт». Вартість робіт – 2300 грн.
без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 2 календарних дні;
навіс для обслуговування локомотивів площею 170,6 м2 за
адресою: м. Миколаїв, вул. Заводська, 23/19; нежитлові приміщення будівлі майстерні площею 215,0 м2 за адресою: м. Миколаїв, вул. Заводська, 23/19; нежитлові приміщення будівлі кузніскладу площею 76,2 м2 за адресою: м. Миколаїв, вул. Заводська,
23/19, на балансі Миколаївської філії ДП «Адміністрація морських
портів України» (адміністрація Миколаївського морського порту).
Вартість робіт – 2300 грн без урахування ПДВ, строк виконання
робіт – 3 календарних дні;
будівля механічної майстерні (літ. А-1, літ. А’-2) площею
1717,5 м2 за адресою: м. Миколаїв, вул. Заводська, 23/19; будівля майстерні з ремонту перевантажувальної техніки (літ. К-1)
площею 235,3 м2 за адресою: м. Миколаїв, вул. Заводська, 23/19,
на балансі ДП «Миколаївський морський торговельний порт».
Вартість робіт – 2300 грн без урахування ПДВ, строк виконання
робіт – 3 календарних дні;
будівля цеху з ремонту грейферів (літ. Б-1) площею 263,9 м2
за адресою: м. Миколаїв, вул. Заводська, 23/19; навіс (літ. О-1),
огорожа № 15, ворота № 9 за адресою: м. Миколаїв, вул. Заводська, 23/19, на балансі Миколаївської філії ДП «Адміністрація
морських портів України» (адміністрація Миколаївського морського порту). Вартість робіт – 2300 грн без урахування ПДВ,
строк виконання робіт – 3 календарних дні;
гідротехнічні споруди рибогосподарських технологічних водойм, а саме: гребля довжиною 221,5 м, дамба довжиною 190,0
м (ставку водопостачального); гребля довжиною 36,0 м (ставку
накопичувального); гребля довжиною 309,4 м, дамба довжиною
1594,0 м (ставку виросткового № 1); дамба довжиною 240,0 м,
водопостачальний канал довжиною 250,0 м (ставків малькових);
гребля довжиною 270,0 м, дамба довжиною 110,0 м (ставків нерестових); донний водоскид з тр. 400 мм (2 шт.); донний водоскид з тр. 1000 мм (2 шт.); відвідний канал довжиною 1714,0 м, на
балансі ДП «Укрриба», за адресою: Миколаївська обл., Снігурівський р-н, с. Знам’янка. Вартість робіт – 9000 грн без урахування
ПДВ, строк виконання робіт – 2 календарних дні;
ПП «Форкіс-Н» на об’єкт оренди:
нежитлові приміщення трьох поверхів та підвалу площею
663,4 м2 адміністративно-побутової будівлі РБД, на балансі ДП
«Миколаївський морський торговельний порт», за адресою:
м. Миколаїв, вул. Громадянський узвіз, 1/1. Вартість робіт –

2450 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 календарних дні;
ТОВ «Приват-Південь» на об’єкти оренди:
нежитлові приміщення площею 49,1 м2 третього поверху триповерхової адміністративної будівлі, на балансі ДП «Південний
науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут по розвитку флоту рибного господарства «Південдіпрорибфлот», за адресою: м. Миколаїв, вул. Фалєєвська, 25. Вартість робіт – 2200 грн без
урахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 календарних дні;
частина нежитлового приміщення площею 1,5 м2 першого поверху будівлі гуртожитку № 1, на балансі Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова, за адресою:
м. Миколаїв, просп. Героїв України, 11. Вартість робіт – 2200 грн
без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 календарних дні;
ФОП Пашинова Т. В. на об’єкт оренди:
частина об’єктів бази Зуївського ДАЕМ, а саме: одноповерхова
залізобетонна будівля складу площею 204,6 м2; одноповерхова залізобетонна будівля майстерні площею 42,0 м2; частина замощень
зі спорудами, які складаються з частини бетонного замощення № І
площею 1273,5 м2, щебеневого замощення № ІІІ площею 497,3 м2,
бетонного замощення № ІV площею 198,8 м2, частини бетонних
фундаментів № VІ площею 135,7 м2 та частини підкранових рейок № 1 площею 115 пог. м, на балансі ДП «НАЕК «Енергоатом»
обліковується у ВП «Южно-Українська АЕС», за адресою: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, Проммайданчик, 27. Вартість
робіт – 4500 грн без врахування ПДВ, строк виконання робіт –
3 календарні дні;
ТОВ «Оціночна компанія «Аспект» на об’єкти оренди:
нежитлове приміщення площею 12,3 м2 першого поверху навчального корпусу, на балансі Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова, за адресою: м. Миколаїв,
пр. Центральний, 3. Вартість робіт – 2400 грн без урахування
ПДВ, строк виконання робіт – 4 календарні дні;
частина приміщення холу площею 2,0 м2 першого поверху
навчального корпусу № 1, частина приміщення підвалу площею
2,0 м2 навчального корпусу № 1 та частина приміщення площею
2,0 м2 другого поверху навчального корпусу № 2, на балансі
Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського, за адресою: м. Миколаїв, вул. Нікольська, 24. Вартість
робіт – 2500 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт –
4 календарні дні.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Львівській,
Закарпатській та Волинській областях
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності від 26.06.2019
Частина адміністративної будівлі «А-9» площею 175,2 м2.
43025, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Шопена, 12. Мета оцінки –
продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт
оціночної діяльності – ТзОВ «ВМБ-Нерухомість». Термін виконання робіт – 5 к/д. Вартість робіт – 2700 грн.
Частина адміністративної будівлі «А-9» площею 87,0 м2. 43025,
Волинська обл., м. Луцьк, вул. Шопена, 12. Мета оцінки – продовження договору оренди.
Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ
«Волинь-експерт». Термін виконання робіт – 5 к/д. Вартість робіт – 2826 грн.
Котельня (літер Ж-1) площею 185,1 м2. 45000, Волинська
обл., м. Ковель, вул. Івасюка, 18. Мета оцінки – продовження
договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Рак А. А. Термін виконання робіт – 5 к/д. Вартість
робіт – 2983 грн.
Частина адміністративної будівлі площею 120,4 м2. 44700,
Волинська обл., м. Володимир-Волинський, вул. Ковельська, 35.
Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «ВМБ-Нерухомість».
Термін виконання робіт – 5 к/д. Вартість робіт – 2750 грн.
Частина головного корпусу «А-4» площею 5,0 м2. 43018, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Львівська, 75. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт
оціночної діяльності – ФОП Малащицька О. Г. Термін виконання
робіт – 5 к/д. Вартість робіт – 1800 грн.
Частина учбово-лабораторного корпусу (частина будівлі підвал, І, ІІ поверхи) (літер Б-3) площею 5,0 м2. 43018, Волинська
обл., м. Луцьк, вул. Львівська, 75. Мета оцінки – продовження
договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Малащицька О. Г. Термін виконання робіт – 5 к/д.
Вартість робіт – 1800 грн.
Частина адміністративної будівлі «А-9» площею 58,7 м2. 43025,
Волинська обл., м. Луцьк, вул. Шопена, 12. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «АТЛАНТ» ЛТД. Термін виконання робіт –
5 к/д. Вартість робіт – 2500 грн.
Адміністративний будинок (А-1) загальною площею 294,10 м2.
43000, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Потапова, 10. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт
оціночної діяльності – ТзОВ «Інвестиційна група «Захід». Термін
виконання робіт – 4 к/д. Вартість робіт – 2900 грн.
Частина ґанку громадсько-побутового корпусу 5,0 м2. 44500,
Волинська обл., м. Камінь-Каширський, вул. Воля, 44. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт
оціночної діяльності – ФОП Рак А. А. Термін виконання робіт –
5 к/д. Вартість робіт – 2198 грн.
Частина їдальні площею 223,9 м2. 44021, Волинська обл.,
Шацький р-н, с. Світязь, ур. Гушово, 25. Мета оцінки – укладення
договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Малащицька О. Г. Термін виконання робіт – 5 к/д.
Вартість робіт – 2700 грн.
Частина нежитлового приміщення (агрохімлабораторія, корпус № 1) площею 17,03 м2. 43010, Волинська обл., м. Луцьк,
вул. Глушець, 49. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ
«Волинь-експерт». Термін виконання робіт – 5 к/д. Вартість робіт – 2355 грн.
Частина нежитлового приміщення гуртожитку площею
16,07 м2. 44200, Волинська обл., смт Любешів, вул. Брестська,
5. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець
конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Рак А. А. Термін
виконання робіт – 5 к/д. Вартість робіт – 2198 грн.
Частина приміщень адміністративно-виробничого будинку
митниці, кафе, розташованого в адмінбудинку площею 10,0 м2.
44350, Волинська обл., Любомльський р-н, с. Римачі, вул. Призалізнична, 13. Мета оцінки – продовження договору оренди.
Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Рак
А. А. Термін виконання робіт – 5 к/д. Вартість робіт – 2198 грн.
Частина нежитлового приміщення загальною площею 2,0 м2
у будівлі Галицького районного суду м. Львова. м. Львів, вул. Чоловського, 2. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «Леда». Термін
виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1200 грн.
Частина нежитлового приміщення загальною площею 2,0 м2
на першому поверсі будівлі гуртожитку № 3 (В-4). Львівська обл.,
м. Стрий, вул. Львівська, 169. Мета оцінки – укладення догово-

№ 29 (1257)

23

відомості
приватизації

ру оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ». термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість
робіт – 2300 грн.
Частина нежитлового приміщення загальною площею 2,0 м2
на першому поверсі будівлі (інвентарний № 10310010). м. Львів,
вул. Чоловського, 2. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП
Войтенко Н. Б. Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт –
1499 грн.
Частина технічного приміщення загальною площею 2,0 м2 на
першому поверсі корпусу їдальні. Львівська обл., м. Трускавець,
вул. Степана Бандери, 71. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «ЕкспертМаш». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість
робіт – 1300 грн.
Нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 20,1 м2
на першому поверсі адміністративного корпусу. м. Львів, вул. Володимира Великого, 54. Мета оцінки – укладення договору
оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності –
ПП «ЕкспертЦентр». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість
робіт – 1100 грн.
Нежитлове приміщення загальною площею 26,3 м2 на другому поверсі будівлі під літерою «Б-3» – нового аеровокзалу. м.
Львів, вул. Любінська, 168. Мета оцінки – укладення договору
оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності –
ФОП Смокорівська Р. П. Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість
робіт – 1190 грн.
Нежитлові вбудовані приміщення № 203, № 204 загальною
площею 34,4 м2 на третьому поверсі дво-чотириповерхової
будівлі.м. Львів, вул. Винниченка, 30. Мета оцінки – укладення
договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «ЕкспертЦентр». Термін виконання робіт – 2 к/д.
Вартість робіт – 1100 грн.
Частина даху будівлі котельні площею 40,0 м2. м. Львів,
вул. Любінська, 168. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП
Войтенко Н. Б. Термін виконання робіт – 1 к/д. Вартість робіт –
1499 грн.
Нежитлові приміщення № 3-10 загальною площею 78,8 м2
на першому поверсі двоповерхової будівлі під літ. «А-2». Львівська обл., Радехівський р-н, с. Павлів, просп. Юності, 6а. Мета
оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Західна українська консалтингова компанія». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість
робіт – 1500 грн.
Частина даху загальною площею 40,0 м2 чотириповерхової
будівлі. м. Львів, пл. Петрушевича, 2. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної
діяльності – ПП «ЕкспертМаш». Термін виконання робіт – 2 к/д.
Вартість робіт – 1700 грн.
Державне нерухоме майно загальною площею 130,0 м2, а
саме: частина даху площею 120,0 м2 та частина технічного поверху площею 10,0 м2 будівлі навчально-спортивного студентського
комплексу «Політехнік». м. Львів, вул. В. Стуса, 2. Мета оцінки –
продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт
оціночної діяльності – ПП «ЕкспертМаш». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1700 грн.

Нежитлові вбудовані приміщення (№ 7-14) загальною площею
114,9 м2 на першому поверсі триповерхової адміністративної будівлі літ. «А-3». м. Львів, вул. Данила Апостола, 11. Мета оцінки –
продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт
оціночної діяльності – ПП «Левковичі». Термін виконання робіт –
2 к/д. Вартість робіт – 1150 грн.
По об’єктах оренди:
Гідротехнічні споруди ставу Угринів, у т. ч: металева решітка
на водовипуску, гребля довжиною 177,0 м, донний водовипуск
типу «Монах» № 1, відвідний канал довжиною 1400,0 м (нагульний став № 1); металеві решітки на водонапускній споруді та двох
водовипусках, гребля довжиною 280 м, донний водовипуск типу
«Монах» № 3, донний водовипуск типу «Монах» № 4, донний водовипуск типу «Монах» № 2 (на струмку), донний водовипуск типу
«Монах», відвідний канал довжиною 99,0 м (нагульний став № 2).
45715, Волинська обл., Горохівський р-н, с. Угринів.
Частина в цілому адмінбудинку (А-3) площею 52,2 м2. 45000,
Волинська обл., м. Ковель, вул. Федора Одрача, 1.
Баня санпропускник котельня площею 136,2 м2. 44700, Волинська обл., м. Володимир-Волинський, вул. Луцька, 80в.
Піднавіс плошею 123,2 м2. 44700, м. Володимир-Волинський,
вул. Луцька, 80в.
Частина приміщення службово-виробничої будівлі площею
18,0 м2 44332, Волинська обл., Любомльський р-н, с. Старовойтове, вул. Прикордонників, 41.
Частина замощення стоянки ПАС 46 площею 250,0 м2. 44110,
Волинська обл., Ратнівський р-н, с. Доманове, вул. Лесі Українки, 19.
Будинок для сушки одягу (Л-1) площею 44,6 м2. 43000, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Нестора Бурчака, 3.
Асфальтне покриття площею 45,0 м2. 43000, Волинська обл.,
м. Луцьк, вул. Нестора Бурчака, 3.
Відповідно до п.8 розділу III 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) конкурс вважається таким, що не відбувся. Голова комісії прийняв рішення про повторне проведення конкурсу
по зазначених об’єктах.
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 26.06.2019
Термін ви- Вартість
конання, ка- виконанлендарних ня робіт,
днів
грн
1 Нерухоме майно, 922,5 м. Київ, просп. Ко- ФОП Чеба2
9000
а саме: нежитлові (у т. ч. рольова, 1
ков О. І.
приміщення,
28,0;
модульна автоза- 18,0;
правна станція на 876,5)
фундаменті, проїзди та проходи

№
з/п

Назва об’єкта
оцінки

Площа, м2

Адреса об’єкта
оцінки

СОД –
переможець

Продовження таблиці

№
з/п

Назва об’єкта
оцінки

Площа, м2

Адреса об’єкта
оцінки

2 Частина нежитлового приміщення

2,0

3 Частина нежитлового приміщення

2,0

4 Частина нежитлового приміщення

2,0

5 Частина нежитлового приміщення

2,0

6 Частина нежитлового приміщення

2,0

7 Частина нежитлового приміщення

2,0

8 Частина нежитлового приміщення

2,0

9 Частина нежитлового приміщення

2,0

м. Київ, вул. Фізкультури, 1, корпус
№1
м. Київ, вул. Фізкультури, 1, корпус
№3
м. Київ, вул. Фізкультури, 1, корпус
№4
м. Київ, вул. Фізкультури, 1, корпус
№6
м. Київ, вул. Фізкультури, 1, корпус
№7
м. Київ, вул. Ділова
(Димитрова), 8 –
10, корпус № 8
м. Київ, вул. Ділова
(Димитрова), 14,
корпус № 5
м. Київ, вул. Тургенєвська, 8/14

10 Нежитлове приміщення
11 Нежитлове приміщення
12 Частина нежитлового приміщення
13 Нежитлове приміщення
14 Частина нежитлового приміщення
15 Частина нежитлового приміщення
16 Нежитлові приміщення
17 Нежитлові приміщення
18 Частина нежитлового приміщення
19 Частина нежитлового приміщення
20 Частина нежитлового приміщення
21 Нежитлове приміщення

СОД –
переможець
ТОВ «Сарос»

Термін ви- Вартість
конання, ка- виконанлендарних ня робіт,
днів
грн
2
3800

ТОВ «РЕНОМЕ
ГРУП»
ФОП Чебаков О. І.

2

3100

2

3600

ТОВ «Сарос»

2

3800

ФОП Чебаков О. І.

2

3600

ТОВ «Сарос»

2

3590

ТОВ «Сарос»

2

3590

3

2920

2

4760

2

4100

3

2950

2

3150

2

3150

2

3150

2

6200

2

4000

2

3600

2

3400

2

3600

2

4450

ПП
«ЕкспертАналітик»
235,8 м. Київ, вул. Пиро- ТОВ «Сагова, 9
рос»
124,1 м. Київ, вул. Арсе- ФОП Чебанальна, 9/11
ков О. І.
14,0 м. Київ, пл. Львів- ПП
ська, 8
«ЕкспертАналітик»
3,5 м. Київ, вул. Мета- ТОВ «Салістів, 7, гуртожи- рос»
ток № 12
4,0 м. Київ, вул. Ака- ТОВ «Садеміка Янгеля, 5, рос»
гуртожиток № 1
4,0 м. Київ, вул. Акаде- ТОВ «Саміка Янгеля, 18/1, рос»
гуртожиток № 6
1061,9 м. Київ, вул. Жма- ТОВ «Саченка, 26
рос»
171,7 м. Київ, вул. Еспла- ФОП Чебанадна, 42
ков О. І.
2,0 м. Київ, вул. С.
ФОП ЧебаПетлюри, 27
ков О. І.
10,0 м. Київ, вул. Дегтя- ТОВ «Сарівська, 49г
рос»
2,0 м. Київ, просп.
ФОП ЧебаАкадеміка Глушко- ков О. І.
ва, 2а
400,8 м. Київ, просп. По- ТОВ «Савітрофлотський, 37 рос»

Управління орендних відносин,
т. 200-34-39

оренда
ОГОЛОШЕННЯ ПРО намір передати державне майно в оренду
Продовження. Початок на стор. 6 – 9

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – апарату Фонду державного майна України про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

1 Міністерство
економічного
розвитку і торгівлі України

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
місцезнахо- загальна вартість майна за не- максимально можлимета використання
дження площа, м2 залежною оцінкою, грн вий строк оренди
14312789, Державне підприємство
Нерухоме майно – частина 14312789.1.ЮЮКРДР023 м. Київ,
20,0
Розміщення пунктів продажу лотерейних білетів, пунктів обміну валюти;
«Електронмаш», вул. Кільцева дорога, нежитлової будівлі корпусу
вул. Кільце100,0
розміщення непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів;
4, м. Київ, 03180, тел. (044) 406-43-59 № 35 загальною площею
ва дорога,
200,0
7 712 900,0
розміщення промислових товарів, що були у використанні;
1153,2 м2
будинок 4
10 років
117,4
розміщення кафе, барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, що здійснюють продаж товарів підакцизної групи
400,0
розміщення торговельних об’єктів з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи
315,8
1 522 600,0
розміщення крамниць-складів, магазинів-складів
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична
адреса, контактний телефон)

найменування

реєстровий номер майна

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, Фонд державного майна України, з 9.00 до 17.30 (крім п’ятниці), у п’ятницю – з 09.00 до 16.15 (крім вихідних). 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».

прийнято рішення про приватизацію
ДНІПРОПЕТРОВСЬКа, ЗАПОРІЗЬКа 
та КІРОВОГРАДСЬКа ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про внесення змін до наказу про прийняття
рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях від 10.07.2019 № 12/01-95-РП внесено зміни до наказу
Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Дніпропетровській області від 25.04.2018 № 12/01-59-РП «Про
прийняття рішення про приватизацію турбази «Сосновий бор», а
саме: назву об’єкта державної власності викладено у такій редакції: «база відпочинку «Сосновий бор».
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях від 10.07.2019 № 12/01-96-РП внесено зміни до наказу
Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Дніпропетровській області від 25.04.2018 № 12/01-57-РП «Про
прийняття рішення про приватизацію будівлі магазину № 15», а
саме: назву об’єкта державної власності викладено у такій редакції: «нежитлова будівля літ. А-1 (будівля магазину № 15) загальною площею 291,9 м2».

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА 
та ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіон альн ого відділення Фонду по ІваноФранківській, Чернівецькій та Тернопільській областях від
10.07.2019 № 24 прийнято рішення про приватизацію шляхом
викупу (ст. 18 Закону України «Про приватизацію державного і

№ 29 (1257)

комунального майна») окремого майна у складі: виробничі приміщення, Д загальною площею 301,8 м2 по вул. Дорошенка, 28
в м. Івано-Франківську; склади, Д1 загальною площею 62,9 м2,
частина майстерні, Д загальною площею 187,1 м2, димова труба,
Е загальною площею 3,1 м2 по вул. Дорошенка, 28г в м. ІваноФранківську.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду по Івано-Фран
ківській, Чернівецькій та Тернопільській областях від 10.07.2019
№ 25 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на
аукціоні без умов окремого майна – комплексу нежитлових будівель у складі: адміністративний будинок, А загальною площею 114,8 м2; гараж, Б загальною площею 29,4 м2; вбиральня,
Г загальною площею 1,0 м2 за адресою: Івано-Франківська обл.,
м. Надвірна, вул. Визволення, 35б.

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області від 05 липня 2019 року № 450
прийнято рішення про приватизацію пакета акцій (державна
частка 25 %) ПрАТ «Бориспільське підприємство «Сортнасіннєовоч» (код за ЄДРПОУ 004685271) шляхом викупу акціонерами
товариства.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Київській області від 09 липня 2019 року № 451 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності – єдиного майнового комплексу колишнього державного підприємства «Броварський оптовий ринок» за адресою: Київська
обл., м. Бровари, вул. Сергія Москаленка, 26а шляхом продажу
на електронному аукціоні.

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Київській області від 09 липня 2019 року № 452 прий
нято рішення про приватизацію об’єкта державної власності –
незавершеного будівництва школи за адресою: Київська обл.,
Вишгородський р-н, с. Любимівка шляхом продажу на електрон
ному аукціоні.

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Миколаївській області від 09.07.2019 № 376-п
прийнято рішення про приватизацію шляхом викупу балансоут
римувачем об’єкта малої приватизації соціально-культурного
призначення – готель, який розташований за адресою: Миколаївська обл., Миколаївський р-н, селище Радісний Сад,
вул. Миру, 9В та перебуває на балансі акціонерного товариства «Радсад».
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Миколаївській області від 09.07.2019 № 377-п
прийнято рішення про приватизацію шляхом викупу балансоут
римувачем об’єкта малої приватизації – адміністративна будівля,
який розташований за адресою: Миколаївська обл., Миколаївський р-н, селище Радісний Сад, вул. Миру, 1 та перебуває на
балансі акціонерного товариства «Радсад».
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Миколаївській області від 09.07.2019 № 378-п
прийнято рішення про приватизацію шляхом викупу балансоут
римувачем об’єкта малої приватизації соціально-культурного
призначення – їдальня, який розташований за адресою: Миколаївська обл., Миколаївський р-н, селище Радісний Сад,
вул. Миру, 7 та перебуває на балансі акціонерного товариства
«Радсад».

17 липня 2019 року
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приватизації

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Рівненській та Житомирській областях від
12.07.2019 № 28 прийнято рішення про приватизацію об’єкта
державної власності, окремого майна – будівлі виробничого
корпусу з адміністративно-побутовими приміщеннями «А-6»
загальною площею 11368,04 м2, що перебуває на балансі ДП
НВО «Потенціал-Еко», код за ЄДРПОУ 22555721, розташованої
за адресою: 33023, м. Рівне, вул. Київська, 106, шляхом викупу
орендарем майна, який здійснив невід’ємні поліпшення.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Рівненській та Житомирській областях від 12.07.2019
№ 29 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної
власності, окремого майна – будівлі їдальні «Б-2» загальною
площею 1812,6 м2, що перебуває на балансі ДП НВО «ПотенціалЕко», код за ЄДРПОУ 22555721, розташованої за адресою: 33023,
м. Рівне, вул. Київська, 106, шляхом викупу орендарем майна,
який здійснив невід’ємні поліпшення.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Рівненській та Житомирській областях від 12.07.2019
№ 30 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної
власності, окремого майна – будівлі котельні «К-2» загальною
площею 1016,9 м2, що перебуває на балансі ДП НВО «ПотенціалЕко», код за ЄДРПОУ 22555721, розташованої за адресою: 33023,
м. Рівне, вул. Київська, 106, шляхом викупу орендарем майна,
який здійснив невід’ємні поліпшення.

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Рівненській та Житомирській областях від
12.07.2019 № 31 прийнято рішення про приватизацію об’єкта
державної власності, окремого майна – комплексу будівель
та споруд мазутонасосного господарства «М-1», «2М-1» загальною площею 337,4 м2, що перебуває на балансі ДП НВО
«Потенціал-Еко», код за ЄДРПОУ 22555721, розташованого за
адресою: 33023, м. Рівне, вул. Київська, 106, шляхом викупу
орендарем майна, який здійснив невід’ємні поліпшення.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Рівненській та Житомирській областях від 12.07.2019
№ 32 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної
власності, окремого майна – будівлі піноутворювача з складом
«Г-1», загальною площею 148,5 м2 за адресою: 33023, Рівненська
область, м. Рівне, вул. Київська, 106, що перебуває на балансі ДП
НВО «Потенціал-Еко», код за ЄДРПОУ 22555721, шляхом викупу
орендарем майна, який здійснив невід’ємні поліпшення.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Рівненській та Житомирській областях від 12.07.2019
№ 33 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної
власності, окремого майна – будівлі прохідної «П-1», загальною
площею 9,2 м2 за адресою: 33023, Рівненська область, м. Рівне,
вул. Київська, 106, що перебуває на балансі ДП НВО «ПотенціалЕко», код за ЄДРПОУ 22555721, шляхом викупу орендарем майна, який здійснив невід’ємні поліпшення.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Рівненській та Житомирській областях від

Продовження. Початок на стор. 1

АПАРАТ ФОНДУ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонду державного майна України про проведення продажу
на аукціоні об’єкта малої приватизації – державного
пакета акцій розміром 100,0000 % статутного капіталу
акціонерного товариства «Україна туристична»

1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування товариства: акціонерне товариство
«Україна туристична» (АТ «Україна туристична»).
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Шовковична, 12, офіс 309.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 30634595.
Розмір статутного капіталу товариства: 89 592 368,49 грн.
Пропонується до продажу державний пакет акцій у кількості
8 959 236 849 штук акцій, що становить 100,0000 % статутного
капіталу товариства.
Середньооблікова чисельність працівників: станом на
01.07.2019 – 1 особа.
Основний вид діяльності за КВЕД: 70.22 Консультування з
питань комерційної діяльності й керування.
Видами діяльності товариства також є:
КВЕД 18.12 Друкування іншої продукції; КВЕД 79.11 Діяльність
туристичних агентств; КВЕД 79.12 Діяльність туристичних операторів; КВЕД 79.90 Надання інших послуг бронювання та пов'язана
з цим діяльність; КВЕД 86.10 Діяльність лікарняних закладів.
Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг), у
тому числі експортної: відсутні.
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє
природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація про сплату екологічних зборів та платежів тощо – немає.
Товариство не має на балансі земельних ділянок, нерухомості та транспорту. Майна, що не увійшло до статутного капіталу,
немає.
АТ «Україна туристична» володіє пакетом акцій розміром
81,02 % статутного капіталу публічного акціонерного товариства
«Туристичний комплекс «Пролісок» (код за ЄДРПОУ 02573510),
що знаходиться за адресою: 03179, м. Київ, проспект Перемоги,
139, основним видом діяльності якого є діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування.
Основні показники господарської діяльності
АТ «Україна туристична» за останніх три роки
та за останній звітний період
За 2016 р. За 2017 р. За 2018 р. За I кв. 2019 р.
181,2

181,2

181,2

181,2

Знос основних фондів, %

53

53

53

53

Обсяг реалізації продукції,
тис. грн

–

–

–

–

102,5

102,5

102,5

102,5

Дебіторська заборгованість,
тис. грн
Кредиторська , тис. грн

207,6

291,7

434,3

454,2

Вартість активів, тис. грн

78 306,3

78 306,3

78 306,3

78 306,3

Вартість власного капіталу,
тис. грн

78 098,7

78 014,6

77 872

77 852,1

Величина чистого прибутку,
тис. грн

-49,4

-84,1

-142,6

-19,9

Фінансово-господарський стан АТ «Україна туристична»
№
з/п

Назва показника

За 2016 р.

За 2017
р.

2

2

2

2

1 Середньооблікова чисельність
працівників, осіб
2 Чистий прибуток, тис. грн

За 2018
I кв. 2019 р.
р.

-49,4

-84,1

-142,6

-19,9

3 Прострочена заборгованість перед
бюджетом, тис. грн

–

–

–

–

4 Прострочена заборгованість зі
страхування, тис. грн

–

–

–

–
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ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, 
АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України в Херсонській області, Автономній Республіці Крим
та м. Севастополі від 10.07.2019 № 369 прийнято рішення про
приватизацію об’єкта малої приватизації державної власності:
«Будівля колишнього недіючого дитячого садка», розташованого
за адресою: Херсонська область, Олешківський район, с. Великі Копані, вул. Соборна (Леніна), 3, який перебуває на балансі
Державного підприємства «Великокопанівське лісомисливське
господарство», шляхом продажу на аукціоні.

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

мала приватизація

Основні засоби

12.07.2019 № 34 прийнято рішення про приватизацію об’єкта
державної власності, окремого майна – будівлі складу рідких
матеріалів «Н-1» загальною площею 33,2 м2 за адресою: 33023,
Рівненська область, м. Рівне, вул. Київська, 106, що перебуває
на балансі ДП НВО «Потенціал-Еко», код за ЄДРПОУ 22555721,
шляхом викупу орендарем майна, який здійснив невід’ємні поліпшення.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Рівненській та Житомирській областях від 15.07.2019
№ 37 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної
власності, окремого майна – будівлі ГРП «Л-1» загальною площею 54,2 м2, що перебуває на балансі ДП НВО «Потенціал-Еко»,
код за ЄДРПОУ 22555721, розташованої за адресою: 33023, м.
Рівне., вул. Київська, 106, шляхом викупу орендарем майна, який
здійснив невід’ємні поліпшення.

Станом на 01.07.2019 заборгованість АТ «Україна туристична» з
оплати праці – 9 437,59 грн; прострочена кредиторська заборгованість – 472 239,24 грн; заборгованість перед бюджетом – 1 731,80
грн.
Мобілізаційних завдань у товариства немає.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 20 серпня 2019 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється
електронною торговою системою для кожного електронного
аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною
торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація державного пакета акцій АТ «Україна туристична»
у кількості 8 959 236 849 штук, що становить 100,0000 % статутного капіталу товариства, здійснюється відповідно до вимог Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна»,
Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів
малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня
2018 року № 432 (із змінами).
Покупець державного пакета акцій АТ «Україна туристична»
має відповідати вимогам, встановленим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» у випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції,
покупець зобов’язаний отримати дозвіл Антимонопольного комітету України на безпосереднє або опосередковане придбання
у власність акцій (часток) у розмірі, що забезпечує досягнення
чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому органі
управління відповідного суб’єкта господарювання, а також активів у вигляді єдиного майнового комплексу або структурного
підрозділу суб’єкта господарювання (далі – дозвіл на концентрацію). Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу
на концентрацію встановлюється законодавством про захист
економічної конкуренції.
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 89 592 368,49 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 44 796 184,25 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 44 796 184,25 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 8 959 236,85 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 4 479 618,43 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 4 479 618,43 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу.
Покупець державного пакета акцій АТ «Україна туристична» у
кількості 8 959 236 849 штук, що становить 100,0000 % статутного
капіталу товариства (далі – пакет акцій), зобов’язаний від дати
переходу права власності на пакет акцій забезпечити:
збереження протягом 1 року основних видів діяльності товариства;
погашення протягом шести місяців заборгованості АТ «Україна туристична» із заробітної плати, перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості, у разі їх наявності на дату
переходу до покупця права власності на пакет акцій;
недопущення звільнення працівників товариства з ініціативи
покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення
працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів
3, 4, 7 і 8 статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України)
протягом шести місяців.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті,
відкритих для внесення операторами електронних майданчиків

Над номером працювали:
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Л. П. Пюра
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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: Фонд державного майна України
Рахунок № 37183500900028 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за
придбаний об’єкт)
Рахунок № 37316021000058 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код 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 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 та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.
sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об'єкта: у робочі дні (четвер) з
11.00 до 16.00 за місцезнаходженням об’єкта: м. Київ, вул. Шовковична, 12, офіс 309.
ПІБ контактної особи на об’єкті: Шкатов Станіслав Костянтинович, тел. (063) 232-50-44 або (044) 253-86-32.
Найменування 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) 200-35-29, 200-33-53.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження
умов продажу об’єкта приватизації: наказ Фонду державного
майна України від 12.07.2019 № 710.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час пуб
лікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000132-3.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 34
(тридцять чотири) дні;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом
покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій: 34 (тридцять чотири) дні.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 895 923,69 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 447 961,84 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 447 961,84 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.

Адреса видавця:

Віддруковано:

Фонд державного майна України,
вул. Генерала Алмазова, 18/9,
м. Київ-133, 01133

ДВ «Преса України»,
просп. Перемоги, 50,
м. Київ, 03047

Загальний тираж 1000
Зам. 30490228

Інформація, надрукована в газеті «Відомості приватизації», є офіційною публікацією. Її розміщення в інших засобах масової інформації чи передрук можливі лише з письмового дозволу Фонду державного майна України із зазначенням номера й дати видачі дозволу

Довідка з питань публікації за тел.: (044) 200-35-01, 200-36-58, «ВП» в Internet: www.spfu.gov.ua, e-mail: gazeta@spfu.gov.ua

