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Офіційне

Фонду

державного майна

мала приватизація
результати продажу об’єктів малої приватизації

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про затвердження результатів продажу
Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 06.08.2019 № 12/01-17-ЗВП
затверджено результати продажу об’єкта малої приватизації – нежитлова будівля
загальною площею 484,3 м2, що розташована за адресою: Дніпропетровська обл.,
м. Синельникове, вул. Виконкомівська, 179. Об’єкт приватизовано шляхом продажу
на аукціоні з умовами фізичною особою Мінаєвим Олегом Вікторовичем за ціною
продажу – 363 600,00 грн, у тому числі ПДВ – 60 600,00 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації на аукціоні з умовами
Регіональне відділення уклало з юридичною особою – товариством з обмеженою відповідальністю «Укренергобудресурси» договір купівлі-продажу нежитлової
будівлі швейної дільниці загальною площею 1954,9 м2, що розташована за адресою: Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. І. Богуна, 4. Ціна продажу об’єкта –
1 200 007,20 грн (один мільйон двісті тисяч сім гривень 20 коп.), у тому числі ПДВ –
200 001,20 грн (двісті тисяч одна гривня 20 коп.).

Чернігівська область
Регіональним відділенням Фонду по Чернігівській області приватизовано шляхом продажу на електронному аукціоні об’єкт малої приватизації – незавершене
будівництво житлового будинку за адресою: Чернігівська область, м. Прилуки,
вул. Петропавлівська (колишня Червоноармійська), 86. Покупець – фізична особа
Юрченко А. А., ціна продажу – 75 120 грн, у т. ч. ПДВ – 12 520 грн.
Регіональним відділенням Фонду по Чернігівській області приватизовано шляхом
продажу на електронному аукціоні об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво 2-квартирного житлового будинку, розташоване за адресою: Чернігівська
область, м. Ічня, вул. Єсеніна, 28. Покупець – фізична особа Івченко Т. І., ціна продажу – 10 624,94 грн, у т. ч. ПДВ – 1 770,82 грн.

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта
малої приватизації – окремого майна
Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по м.
Києву від 02 серпня 2019 року № 545 затверджено результати продажу об’єкта
малої приватизації – окремого майна – (корпус № 1 – деревообробний, літ. А;
корпус № 3 – складські приміщення, літ. В; корпус № 2 – транспортний цех, літ.
Б; склад газобалонів, літ. Ф; зовнішні мережі водопроводу; зовнішні мережі каналізації; зовнішні мережі електропостачання; кабельні лінії; автодороги та майданчики; відкрита стоянка приватного транспорту; благоустрій території (вертикальне планування, озеленення, покриття 108 м2); огородження залізобетонне;
споруда легкого типу для зберігання відходів металобрухту за адресою: м. Київ,
вул. Якутська, 3, що перебуває на балансі державного підприємства «Виробниче
об’єднання «Київприлад». Приватизовано шляхом продажу на аукціоні з умовами юридичною особою – Приватним підприємством «Науково-виробнича фірма
«VD MAIS» за ціною 14 442 636,00 грн, в тому числі податок на додану вартість –
2 407 106,00 грн.

продаж об’єктів малої приватизації

Дніпропетровська, Запорізька
та Кіровоградська області
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій
та Кіровоградській областях про приватизацію на електронному
аукціоні об’єкта малої приватизації – окремого майна у складі:
гараж літ. «Б» на два бокси площею 95,0 м2 з оглядовими ямами,
що розташований за адресою: Запорізька обл.,
Пологівський р-н, м. Пологи, вул. Єдності, 24
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Окреме майно у складі: гараж літ. «Б» на два бокси площею 95,0 м2 з
оглядовими ямами, розташований за адресою: Запорізька обл., Пологівський
р-н, м. Пологи, вул. Єдності, 24.
Дані про будівлі та земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт приватизації:
об’єкт приватизації розташований в центрі міста Пологи поряд з Пологівською
районною державною адміністрацією. Кожен бокс гаража має оглядову яму та по
два відокремлених входи, які оформлені у вигляді дерев’яних воріт. Інженерне забезпечення гаража – електропостачання. 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 зі зниженням стартової ціни; аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій.
Дата та час проведення аукціону з умовами: 17 вересня 2019 року. Час
проведення аукціону встановлюється електронною торговою системою відповідно

України

Управління продажу об’єктів малої
приватизації, т. 200-31-64
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: гараж літ.
«Б» на два бокси площею 95,0 м2, з оглядовими ямами, що розташований за адресою: Запорізька обл., Пологівський р-н, м. Пологи, вул. Єдності, 24, 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 обл., Пологівський р-н, м. Пологи, вул. Єдності, 24 має відповідати вимогам, передбаченим
статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», та
довести відсутність ознак, передбачених частиною 2 статті 8 цього Закону.
Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 155 414,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 77 707,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 77 707,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 15 541,40 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 7 770,70 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 7 770,70 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 3500,00 грн без урахування ПДВ протягом 30 днів з дня укладення договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери
рахунків у національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних
майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та
проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.
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/elektronni-majdanchiki-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 обл., Пологівський р-н, м. Пологи,
вул. Єдності, 24.



Фонд державного
майна України –
національний оператор
інвестиційних процесів

www.spfu.gov.ua
www.privatization.gov.ua

Гаряча лінія Фонду державного майна України (044) 254-29-76  Безкоштовна гаряча лінія з питань приватизації (0-800) 50-56-46
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Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях, 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, буд.6, тел.061 22607-75.
Адреса веб-сайта організатора аукціону: http://www.spfu.gov.ua.
Контактна особа за забезпечення можливості огляду об’єкта:
Шерстюк Юлія Миколаївна, 061 226-07-75, 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 12.08.2019 № 12/1-187.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2019-01-03-000005-3.
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 – 1554,14 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 777,07 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 777,07 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
про приватизацію об’єкта малої приватизації –
частина нежитлової будівлі загальною площею 182,5 м2,
вимощення І, огорожа № 1, 2, що розташований
за адресою: Дніпропетровська обл.,
м. Першотравенськ, вул. Жовтнева, 27/1
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: частина нежитлової
будівлі загальною площею 182,5 м2, вимощення І, огорожа
№ 1, 2.
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м. Першотравенськ,
вул. Жовтнева, 27/1.
Інформація про об’єкт: об’єкт являє собою частину одноповерхової нежитлової будівлі (літ. А) з прибудовою (літ. а) загальною площею
182,5 м2, вимощення I, огорожа № 1, 2. Приміщення має окремий вхід
з торця і фасадної частини будівлі. З лівого боку торця будівлі, перед
прибудовою, викладено замощення І із бетонної шестикутної плитки
товщиною 40 мм на піщано-цементній основі. До фасаду будівлі зліва
примикає огорожа № 1, 2 у вигляді паркану з цегляними стовпами
та металевою хвірткою в цегляних стовпах. Технічний стан об’єкта
частково задовільний. До будівлі підведені основні комунікації. Рік
введення в експлуатацію – 1957. Нежитлова будівля знаходиться на
«червоній лінії».
Інформація про земельну ділянку: інформація відсутня.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: інформація про договори оренди відсутня.
Інформація про балансоутримувача: ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» (код ЄДРПОУ 00178353), знаходиться за адресою: 51400, м. Павлоград, вул. Соборна, 76. Контактний телефон (05663) 326 85 56.
2. Інформація про аукціон
Електронний аукціон проводиться відповідно до вимог Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі
змінами).
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 11.09.2019. Час проведення
аукціону встановлюється електронною торговою системою відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів для продажу
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018
№ 432 (зі змінами).
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами,
аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електронною
торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в
проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня
проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація
об’єкта
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без
урахування ПДВ):
на аукціоні з умовами – 198 580,00 грн;
на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 99 290,00 грн;
на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 99 290,00 грн.
На ціну продажу об’єкта приватизації, що складеться за результатами аукціону, нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону у розмірі 10 % (десять відсотків) стартової ціни для кожного із способів:
продаж на аукціоні з умовами – 19 858,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 9 929,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 9 929,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
відшкодування Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях послуг незалежного оцінювача, що залучався для здійснення
незалежної оцінки об’єкта приватизації, в розмірі 2 800,00 грн у місячний термін з дати 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:
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Код ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок № 37189080055549.
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Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ,
МФО 820172.
Призначення платежу: обов’язково вказати за що та за який об’єкт
надійшли кошти.
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків
гарантійних внесків:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Код ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок: № 37316080055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ,
МФО 820172.
Призначення платежу: обов’язково вказати за що та за який об’єкт
надійшли кошти.
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків,
розміщені на сайті: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: в робочі дні з 9.00 до 16.00
за попередньою домовленістю за місцем розташування об’єкта.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса:
м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к.36, з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00
до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, адреса веб-сайта: www.
spfu.gov.ua, (056) 744-11-41. Контактна особа організатора аукціону,
яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Пилипенко Олена Вікторівна, тел. (056) 744-11-41, адреса електронної
пошти: privat_12@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта:
наказ Регіонального відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 13.08.2019 № 12/01-104-РП
«Про продаж на електронному аукціоні об’єкта державної власності –
частина нежитлової будівлі загальною площею 182,5 м2, вимощення
І, огорожа № 1, 2».
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000139-2.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням
стартової ціни, та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 25 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення
електронною торговою системою про приватизацію об’єкта малої
приватизації.
Мінімальний крок аукціону на рівні 1 % стартової ціни для
кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні з умовами – 1 985,80 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 992,90 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 992,90 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика,
які мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/.

Львівська, Закарпатська
та Волинська області
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду по Львівській,
Закарпатській та Волинській областях про проведення
в електронній торговій системі продажу на аукціоні
з умовами об’єкта малої приватизації – окремого майна:
нежитлова будівля загальною площею 230,7 м2
за адресою: Львівська область, м. Городок, вул. Львівська,
38с, що перебуває на балансі Городоцької районної
державної адміністрації Львівської області
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: об’єкт малої приватизації – окреме майно –
нежитлова будівля загальною площею 230,7 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 81500, Львівська область, м. Городок, вул. Львівська, 38с.
Відомості про об’єкт: одноповерхова нежитлова будівля загальною площею 230,7 м2, а саме: 1-й поверх – 199,5 м2, висота – 3,4 м;
підвал – 31,2 м2, висота – 1,85м. ІІ група капітальності, 1960 року побудови. Фундамент стрічковий цегляний. Стіни – цегла керамічна.
Покрівля металева, перекриття – дерев’яні балки, підлога – плитка,
паркет. Сходи зовнішні бетонні. Прорізи дерев’яні, металопластикові, вхідні двері металеві. Інженерні комунікації – електроосвітлення,
водопостачання, газовий котел, каналізація. Технічний стан будівлі
та стан приміщень за даними натурного обстеження оцінювачі класифікують як «частково незадовільний».
Балансоутримувач: Городоцька районна державна адміністрація. Код за ЄДРПОУ 04056463. Адреса балансоутримувача: 81500,
Львівська область, м. Городок, вул. Б. Хмельницького, 2. Контактна
особа – Степаняк Богдан Іванович (0231) 30-769. Дідик Оксана Степанівна (032-261-62-14).
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 20 вересня
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 – нежитлова будівля загальною площею 230,7 м2 за адресою: Львівська область, м. Городок, вул. Львівська, 38с, що перебуває на балансі Городоцької районної державної
адміністрації Львівської області, здійснюється відповідно до вимог
Закону України «Про приватизацію державного і комунального май-

на», 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 – 1 611 000,00 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 805 500,00 грн (без
ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 805 500,00 грн ПДВ;
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 161 100,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 80 550,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 80 550,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви
на участь в аукціоні): 834,60 грн.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість
в розмірі 20 %.
Умови продажу об’єкта приватизації:
покупець компенсує Регіональному відділенню Фонду державного
майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
грошові кошти, пов’язані із виконанням заходів з оцінки об’єкта, в
сумі 2 560,00 грн (дві тисячі п’ятсот шістдесят 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 електронної пошти: lviv@
spfu.gov.ua.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото
розміщуються 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 Фонду по Львівській, Закарпатській та Волинській
областях від 12.08.2019 № 00538.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2019-05-31-000006-1.
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 – 16 110,0 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 8 055,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 8 055,00 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Рівненська та Житомирська області
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення в електронній торговій системі продажу
на аукціоні об’єкта малої приватизації – окремого майна –
будівлі котельні загальною площею 56,7 м2 за адресою:
35705, Рівненська область, м. Здолбунів, вул. Кутузова, 18,
що перебуває на балансі ТзОВ «Пересувна механізована
колона № 63», код за ЄДРПОУ 01273421
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: будівля котельні
загальною площею 56,7 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 35705, Рівненська область, м. Здолбунів, вул. Кутузова, 18.
Балансоутримувач: ТзОВ «Пересувна механізована колона № 63»,
код за ЄДРПОУ 01273421.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: Рівненська область, м. Здолбунів, вул. Стефановича, 4, тел. 0672976012.
Відомості про об’єкт приватизації: одноповерхова, цегляна,
окремо розташована будівля котельні загальною площею 56,7 м2.
Об’єкт приватизації розташований в периферійній частині населеного пункту. Будівля тривалий час не експлуатується, обладнання
відсутнє, стан задовільний. Інформація щодо земельної ділянки, яка
є не сформованою, на якій розташована будівля столової, відсутня
(лист від 07.03.2019 № 8-17-02-1224/2-19 Головного управління
Держгеокадастру у Рівненській області).
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: електронний аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 12 вересня
2019 року, час проведення визначається електронною торговою
системою автоматично.
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Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються
обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту
цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування відповідного інформаційного повідомлення в електронній
торговій системі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на
участь в електронному аукціоні/закритих цінових пропозицій.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону
окремо в проміжках часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону
окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електрон
ного аукціону.
Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти
участь у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви
на участь в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної
форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та гарантійний внески. У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні, не продано, проводиться повторний
аукціон зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків.
У разі якщо об’єкт приватизації не продано на повторному
аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій зі зниженням стартової
ціни, визначеної згідно з правилами, встановленими статтею 22
Закону України «Про приватизацію державного і комунального
майна», на 50 відсотків.
Продаж об’єктів на аукціоні за методом покрокового зниження
стартової ціни та подання цінових пропозицій здійснюються за наявності не менш як одного учасника аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація
об’єкта
Стартова ціна об’єкта приватизації (без ПДВ) для продажу
на електронному аукціоні з умовами – 80 060,00 (вісімдесят тисяч
шістдесят гривень 00 коп.) без врахування ПДВ.
Розмір гарантійного внеску – 8 006,00 (вісім тисяч шість гривень 00 коп.).
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні зі
зниженням стартової ціни – 40 030,00 (сорок тисяч тридцять гривень 00 коп.).
Розмір гарантійного внеску – 4 003,00 (чотири тисячі три гривні 00 коп.).
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 40 030,00 (сорок тисяч тридцять
гривень 00 коп.).
Розмір гарантійного внеску – 4 003,00 (чотири тисячі три гривні 00 коп.).
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви
на участь в аукціоні): 834 грн 60 коп., що становить 0,2 мінімальної
заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону
на остаточну ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану
вартість у розмірі 20 відсотків, розрахунок здійснюється протягом 30
днів з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
Умови продажу:
переможець аукціону відшкодовує Регіональному відділенню Фонду по Рівненській та Житомирській областях вартість послуг суб’єкта
оціночної діяльності за проведення незалежної оцінки в сумі: 3 300,00
(три тисячі триста гривень 00 коп.) протягом 30 днів з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
Період між аукціоном з умовами, аукціоном із зниженням стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та
подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від
дати аукціону (опублікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта).
4. Додаткова інформація
1. Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення
розрахунків переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях, ЄДРПОУ
42956062;
Рахунок № 37185048141358 (для перерахування реєстраційного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172, м. Рівне
для перерахування гарантійного внеску:
Рахунок № 37318090041358 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України
м. Київ,
МФО 820172
2. Посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора ДП
«ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ», на яких зазначені реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними
покупцями гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.
sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
3. Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування, звернувшись до організатора аукціону.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській
областях. Адреса: 33028, м. Рівне, вул.16 Липня, 77, тел. (0362)
26-25-56, телефони для довідок: (0362) 63-58-19, 62-33-18. Час роботи регіонального відділення з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у п’ятницю
з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00. Адреса електронної
пошти: rivne@spfu.gov.ua.
Контактна особа: Владова Марія Олімпіївна.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото
розміщується на сайті Регіонального відділення Фонду: http://www.
spfu.gov.ua/ua/regions/rivne.html, у розділі «Каталог об’єктів».
4. Розмір плати за участь в електронному аукціоні, який підлягатиме внесенню учасником у разі визнання його переможцем
електронного аукціону, встановлюється в договорі між оператором
електронного майданчика та учасником з урахуванням положень абзацу першого пункту 114 Порядку проведення електронних аукціонів
для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).
Плата за участь в електронному аукціоні вноситься переможцем
електронного аукціону протягом трьох робочих днів з дня опублікування органом приватизації договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі.
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5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом Регіо
нального відділення Фонду по Рівненській та Житомирській областях
від 08 серпня 2019 р. № (протокол № 3 засідання аукціонної комісії з
продажу об’єкта приватизації).
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі ID: UA-AR-P-2019-01-03-000010-1.
Період між аукціоном:
між аукціоном з умовами, аукціоном із зниженням стартової ціни
та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого
подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від дати аукціону (опублікування інформаційного повідомлення про приватизацію
об’єкта);
аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою
системою про приватизацію об’єкта;
аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 30 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою
системою про приватизацію об’єкта.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – мінімальний крок аукціону становить 1 %
(один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – 800,60 грн (вісімсот гривень 60 коп.);
аукціону із зниженням стартової ціни – мінімальний крок аукціону
становить 1 % (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації –
400,30 грн (чотириста гривень 30 коп.);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій мінімальний крок аукціону становить 1 % (один відсоток) – 400,30 грн (чотириста гривень
30 коп.).
Аукціони будуть проведені в електронн ій торговій системі
«ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на вебсторінку https://prozorro. sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати
електронний майданчик та з якими адміністратор уклав відповідний договір.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення в електронній торговій системі продажу
на аукціоні об’єкта малої приватизації, незавершеного
будівництва, законсервованого об’єкта – житлового
будинку за адресою:, 35350, Рівненська область,
Рівненський район, смт Квасилів, вул. Молодіжна,
60, що перебуває на балансі Публічного акціонерного
товариства «Рівнесільмаш», код за ЄДРПОУ 00728380
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: об’єкт малої приватизації – об’єкт
незавершеного будівництва, законсервований об’єкт –
житловий будинок.
Місцезнаходження об’єкта: 35350, Рівненська область, Рівненський район, смт Квасилів, вул. Молодіжна, 60.
Балансоутримувач: Публічне акціонерне товариство «Рівнесільмаш», код за ЄДРПОУ 00728380.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 35350,
Рівненська область, Рівненський район, смт Квасилів, вул. Індустріальна, 6. Контактні дані: тел./факс: (0362) 693543.
Відомості про об’єкт приватизації:
Рівень будівельної готовності – 1%.
Незавершене будівництво житлового будинку являє собою котлован, зарослий очеретом та кущами. Будівництво житлового будинку
розпочато в 1991 році, роботи призупинені у тому ж році. Стан незавершеного будівництва житлового будинку незадовільний.
Відомості про земельну ділянку: об’єкт розташований в межах
земельної ділянки площею 0,20 га, на землях запасу промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.
Земельна ділянка не сформована.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Аукціон в електронній формі буде проведено 13 вересня
2019 року, час проведення визначається електронною торговою
системою автоматично.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються
обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування відповідного інформаційного повідомлення в
електронній торговій системі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному аукціоні/закритих цінових
пропозицій.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні, аукціоні із
зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій)
встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в
проміжках часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону
окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електрон
ного аукціону.
Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти
участь у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви
на участь в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної
форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та гарантійний внески. У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні, не продано, проводиться повторний
аукціон зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків.
У разі якщо об’єкт приватизації не продано на повторному
аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій зі зниженням стартової
ціни, визначеної згідно з правилами, встановленими статтею 22
Закону України «Про приватизацію державного і комунального
майна», на 50 відсотків.
Продаж об’єктів на аукціоні за методом покрокового зниження
стартової ціни та подання цінових пропозицій здійснюються за наявності не менш як одного учасника аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта приватизації (без ПДВ) для продажу на
аукціоні – 90500,00 грн (дев’яносто тисяч п’ятсот гривень 00 коп.).
Розмір гарантійного внеску – 9050,00 грн (дев’ять тисяч
п’ятдесят гривень 00 коп.).
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні зі
зниженням стартової ціни – 45 250,00 грн (сорок п’ять тисяч двісті
п’ятдесят гривень 00 коп.).
Розмір гарантійного внеску – 4525,00 грн (чотири тисячі п’ятсот
двадцять п’ять гривень 00 коп.).

Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 45 250,00 грн (сорок п’ять тисяч
двісті п’ятдесят гривень 00 коп.).
Розмір гарантійного внеску – 4525,00 грн (чотири тисячі п’ятсот
двадцять п’ять гривень 00 коп.).
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви
на участь в аукціоні): 834,60 грн, що становить 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
Повна сплата переможцем аукціону ціни продажу об’єкта з урахуванням ПДВ, який нараховується на остаточну ціну продажу об’єкта
в розмірі 20 %, здійснити протягом 30 днів з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
Період між аукціонами з умовами та аукціоном із зниженням
стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни
та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів
від дати аукціону (опублікування інформаційного повідомлення про
приватизацію об’єкта).
4. Додаткова інформація
1. Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення
розрахунків переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях, ЄДРПОУ
42956062;
Рахунок № 37185048141358 (для перерахування реєстраційного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ.
МФО 820172
для перерахування гарантійного внеску:
Рахунок № 37318090041358 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ.
МФО 820172
2. Посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора ДП
«ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ», на якій зазначені реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale/
info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
3. Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування, звернувшись до організатора аукціону.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській
областях. Адреса: 33028, м. Рівне, вул.16 Липня, 77, тел. (0362) 2625-56, телефони для довідок: (0362) 63-58-19, 62-33-18. Час роботи
регіонального відділення з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у п’ятницю
з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00. Адреса електронної
пошти: rivne@spfu.gov.ua.
Контактна особа: Владова Марія Олімпіївна.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото
розміщується на сайті Регіонального відділення Фонду: http://www.
spfu.gov.ua/ua/regions/rivne.html, у розділі «Каталог об’єктів».
4. Розмір плати за участь в електронному аукціоні, який підлягатиме внесенню учасником у разі визнання його переможцем
електронного аукціону, встановлюється в договорі між оператором
електронного майданчика та учасником з урахуванням положень абзацу першого пункту 114 Порядку проведення електронних аукціонів
для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).
Плата за участь в електронному аукціоні вноситься переможцем
електронного аукціону протягом трьох робочих днів з дня опублікування органом приватизації договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом Регіо
нального відділення Фонду по Рівненській та Житомирській областях
від 09 серпня 2019 р. № 95 (протокол № 5 засідання аукціонної комісії
з продажу об’єкта приватизації від 09.08.2019).
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі ID: UA-AR-P-2018-07-25-000057-1.
Період між аукціоном:
аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою
системою про приватизацію об’єкта;
аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 30 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою
системою про приватизацію об’єкта.
Крок аукціону для:
аукціону без умов – мінімальний крок аукціону становить 1% (один
відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – 905,00 грн (дев’ятсот
п’ять гривень 00 коп.);
аукціону із зниженням стартової ціни – мінімальний крок аукціону
становить 1% (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації –
452,50 грн (чотириста п’ятдесят дві гривні 50 коп.);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
на етапі покрокового зниження стартової ціни крок аукціону становить 1 % (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – пропозицій – 452,50 грн (чотириста п’ятдесят дві гривні 50 коп.);
на етапі подання цінових пропозицій мінімальний крок аукціону
становить 1 % (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhicbd2, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного
майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик та з якими адміністратор уклав відповідний договір.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення в електронній торговій системі продажу
на аукціоні об’єкта малої приватизації – окремого
майна – будівлі корівника для ВРХ на 50 голів загальною
площею 1280,1 м2, що не увійшла до статутного капіталу
ВАТ «Рівненський завод високовольтної апаратури»
(стан суб’єкта – припинено), за адресою: Рівненська обл.,
Острозький р-н, с. Слобідка, вул. Мала Слобідка, 60,
балансоутримувач – відсутній
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: будівля корівника для ВРХ на 50
голів загальною площею 1280,1 м2, що не увійшла
до статутного капіталу ВАТ «Рівненський завод
високовольтної апаратури».
Місцезнаходження об’єкта: Рівненська обл., Острозький р-н,
с. Слобідка, вул. Мала Слобідка, 60.
Балансоутримувач: балансоутримувач – відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації:
одноповерхова, цегляна будівля загальною площею 1280,1 м2
є частиною будівлі корівника на 50 голів. Об’єкт приватизації розта-
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шований в периферійній частині населеного пункту. Будівля тривалий
час не експлуатується, інженерні комунікації відсутні, технічний стан
конструктивних елементів будівлі – незадовільний.
Відповідно до листа Головного управління Держгеокадастру у
Рівненській області № 8-17-0.2-1224/2-19 від 07.03.2019 інформація
про земельну ділянку відсутня.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: електронний аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 13 вересня
2019 року, час проведення визначається електронною торговою
системою автоматично.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються
обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування відповідного інформаційного повідомлення в
електронній торговій системі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному аукціоні/закритих цінових
пропозицій.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону
окремо в проміжках часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону
окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електрон
ного аукціону.
Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти
участь у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви
на участь в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної
форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та гарантійний внески. У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні, не продано, проводиться повторний
аукціон зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків.
У разі якщо об’єкт приватизації не продано на повторному
аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій зі зниженням стартової
ціни, визначеної згідно з правилами, встановленими статтею 22
Закону України «Про приватизацію державного і комунального
майна», на 50 відсотків.
Продаж об’єктів на аукціоні за методом покрокового зниження
стартової ціни та подання цінових пропозицій здійснюються за наявності не менш як одного учасника аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація
об’єкта
Стартова ціна об’єкта приватизації (без ПДВ) для продажу на
електронному аукціоні без умов – 167 924,00 грн (сто шістдесят
сім тисяч дев’ятсот двадцять чотири гривні 00 копі.).
Розмір гарантійного внеску – 16 792,40 грн (шістнадцять тисяч
сімсот дев’яносто дві гривні 40 коп.).
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні зі
зниженням стартової ціни – 83 962,00 грн (вісімдесят три тисячі
дев’ятсот шістдесят дві гривні 00 коп.).
Розмір гарантійного внеску – 8 396,20 грн (вісім тисяч триста
дев’яносто шість гривень 20 коп.).
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 83 962,00 грн (вісімдесят три тисячі
дев’ятсот шістдесят дві гривні 00 коп.).
Розмір гарантійного внеску – 8 396,20 грн (вісім тисяч триста
дев’яносто шість гривень 20 коп.).
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви
на участь в аукціоні): 834 грн 60 коп., що становить 0,2 мінімальної
заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
Переможець аукціону сплачує ціну продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ, який нараховується на остаточну ціну продажу об’єкта в розмірі
20 %, протягом 30 днів з дати нотаріального посвідчення договору
купівлі-продажу.
Умови продажу:
відшкодування покупцем Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях
вартості послуг суб’єкта оціночної діяльності за проведення незалежної оцінки в сумі 3900,00 грн (три тисячі дев’ятсот гривень 00
коп.) протягом 30 календарних днів з дати нотаріального посвідчення
договору купівлі-продажу.
Період між аукціоном з умовами, аукціоном із зниженням стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та
подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від
дати аукціону (опублікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта).
4. Додаткова інформація.
1. Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення
розрахунків переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях, ЄДРПОУ
42956062;
Рахунок № 37185048141358 (для перерахування реєстраційного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
для перерахування гарантійного внеску:
Рахунок № 37318090041358 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
2. Посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора ДП
«ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ», на яких зазначені реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними
покупцями гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.
sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
3. Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування, звернувшись до організатора аукціону.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській
областях. Адреса: 33028, м. Рівне, вул.16 Липня, 77, тел. (0362) 2625-56, телефон для довідок: (0362) 63-58-19, 62-33-18. Час роботи
регіонального відділення з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у п’ятницю –
з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00. Адреса електронної
пошти: rivne@spfu.gov.ua.
Контактна особа: Владова Марія Олімпіївна.
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Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото
розміщується на сайті Регіонального відділення Фонду: http://www.
spfu.gov.ua/ua/regions/rivne.html, у розділі «Каталог об’єктів».
4. Розмір плати за участь в електронному аукціоні, який підлягатиме внесенню учасником у разі визнання його переможцем
електронного аукціону, встановлюється в договорі між оператором
електронного майданчика та учасником з урахуванням положень абзацу першого пункту 114 Порядку проведення електронних аукціонів
для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).
Плата за участь в електронному аукціоні вноситься переможцем
електронного аукціону протягом трьох робочих днів з дня опублікування органом приватизації договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом Регіо
нального відділення Фонду по Рівненській та Житомирській областях
від 08 серпня 2019 р. № 91 (протокол № 4 від 08.08.2019 засідання
аукціонної комісії з продажу об’єкта приватизації).
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі ID: UA-AR-P-2019-01-04-000010-1.
Період між аукціоном:
між аукціоном з умовами, аукціоном із зниженням стартової ціни
та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого
подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від дати аукціону (опублікування інформаційного повідомлення про приватизацію
об’єкта);
аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою
системою про приватизацію об’єкта;
аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 30 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою
системою про приватизацію об’єкта.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – мінімальний крок аукціону становить 1 %
(один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – 1 679,24 грн
(одна тисяча шістсот сімдесят дев’ять гривень 24 коп.);
аукціону із зниженням стартової ціни – мінімальний крок аукціону
становить 1 % (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації –
839,62 грн (вісімсот тридцять дев’ять гривень 62 коп.);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій мінімальний крок аукціону становить 1 % (один відсоток) – 839,62 грн (вісімсот тридцять
дев’ять гривень 62 коп).
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhicbd2, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного
майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик та з якими адміністратор уклав відповідний договір.

Харківська, Донецька
та Луганська області
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про приватизацію об’єкта малої приватизації – об’єкта
соціально-культурного призначення – Дитячий оздоровчий
табір «Лазурний» за адресою: Донецька область,
Мангушський район, с. Юр’ївка, вул. Набережна, буд. 74,
який перебуває на зберіганні у Державного комерційного
торгового підприємства «Комбінат шкільного харчування»
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: Дитячий оздоровчий
табір «Лазурний».
Місцезнаходження: Донецька область, Мангушський район,
с. Юр’ївка, вул. Набережна, буд. 74.
Найменування балансоутримувача: зберігач – Державне комерційне торгове підприємство «Комбінат шкільного харчування» (код
ЄДРПОУ 20314278).
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: Донецька
область, м. Мирноград, мікрорайон Молодіжний, буд. 58. Контактні
дані: e-mail: kshp58@ukr.net.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких
розташований об’єкт.
Інформація про об’єкт: об’єкт приватизації складається із 67 одиниць основних засобів, з них нерухоме майно – 24 одиниці: основне
літ. А-2 загальна площа 1680,5 м2, складові: ґанки а-а(3), льох А/п,
площа 104,7 м2; основне літ. Б-2, площа 704,3 м2, складова: ґанок
б; основне літ. В-2, площа 704,3 м2, складова: ґанок в; основне літ.
Г-2, площа 1290,5 м2, складові: ґанки г-г(4); основне літ. З-1, площа 220,5 м2; основне літ. Д-1, площа 298,6 м2, складові: прибудова
Д’, ґанок д; основне літ. Ж-1, площа 172 м2, складові: ґанки ж-ж(2);
основне літ. И-1, площа 144,2 м2; основне літ. К-1, площа 306,6 м2;
основне літ. Л-1, площа 22,8 м2; огорожа, 1; замощення, 1; трансформаторні літ. М-1, літ. П-1; вбиральня літ. Н; склади літ. О-1, літ.
С-1 складова: ґанок о’; сараї літ Р-1, літ Ф-1; навіси літ. Т, літ. Х, літ.
Ч, літ. Ц; насосна літ. У. Рік побудови – 1978.
Інформація про державну реєстрацію: зареєстровано, витяг з
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 27.01.2017, реєстраційний номер об’єкта
нерухомого майна 1143122914239.
Функціональне використання об’єкта: не використовується.
Інформація про земельні ділянки: державний акт на право постійного користування землею від 21.12.2001, зареєстрований в книзі
записів державних актів на право постійного користування землею
за № 246 на земельну ділянку площею 4,7612 га в межах згідно з
планом землекористування, наданий дитячому оздоровчому центру
«Лазурний» в с. Юр’ївка.
2. Інформація про аукціон
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електрон
них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна».
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 23 вересня 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).
Місце проведення: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання
на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами,
аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціон-

них пропозицій): встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу
з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного
аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: встановлюється електронною торговою системою для кожного
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня
проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без
урахування ПДВ):
продаж на аукціоні з умовами – 13 537 063,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50 % –
6 768 531,50 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 6 768 531,50 грн.
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного із способів:
продаж на аукціоні з умовами – 1 353 706,30 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50 % –
676 853,15 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 676 853,15 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу:
збереження профілю (основного виду (КВЕД 55.20 діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання) діяльності об’єкта приватизації;
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту
нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу відшкодувати Регіональному відділенню Фонду державного майна України по
Харківській, Донецькій та Луганській областях послуги суб’єкта оціночної діяльності, залученого для проведення оцінки об’єкта малої
приватизації – об’єкта соціально-культурного призначення – Дитячий оздоровчий табір «Лазурний» за адресою: Донецька область,
Мангушський район, с. Юр’ївка, вул. Набережна, 74, який перебува
на зберіганні у Державного комерційного торгового підприємства
«Комбінат шкільного харчування», у розмірі 17500,00 грн (сімнадцять
тисяч п’ятсот гривень 00 коп.).
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:
Рахунки для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних, гарантійних внесків потенційних покупців
та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Харківській, Донецькій та Луганській областях
Рахунок № 37189001022001 (для перерахування реєстраційного
внеску та розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Адреса: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
МФО 820172
Рахунок № 37315068022001 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Адреса: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 43023403
в іноземній валюті:
Legal entity REHIONALNE VIDDILENNIA FONDU DERZHAVNOHO
MAINA UKRAINY PO KHARKIVSKII, DONETSKII TA LUHANSKII
OBLASTIAKH
Enterprise code 43023403
Currency of account EUR
Account number 25206763799300
Bank name JOINT STOCK COMPANY «UKRSIBBANK»
Bank code 351005
Beneficiary bank (JSC «UKRSIBBANK») 07205696 UKRSIBBANK
ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE
SWIFT code: KHABUA2K
Intermediary bank BNP PARIBAS SA Paris, FRANCE SWIFT-:
BNPAFRPP
Currency of account USD
Account number 25206763799300
Bank name JOINT STOCK COMPANY «UKRSIBBANK»
Bank code 351005
Beneficiary bank (JSC «UKRSIBBANK») 07205696 UKRSIBBANK
ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE
SWIFT code: KHABUA2K
Intermediary bank BNP PARIBAS U. S. A. – New York Branch New
York, USA SWIFT-: BNPAUS3N
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків,
розміщені на сайті: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: з 9.00 до 15.00 в робочі
дні за місцем розташування об’єкта за адресою: Донецька область,
Мангушський район, с. Юр’ївка, вул. Набережна, 74.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях,
Україна, 61057, Харківська область, м. Харків, майдан Театральний, 1,
адреса веб-сайта: www.spfu.gov.ua, тел. (057) 700-03-14. Час роботи:
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. Контактна особа організатора аукціону,
яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта:
Попова Оксана Вікторівна, тел. (057) 700-03-14, адреса електронної
пошти: kharkiv@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта:
наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Харківській, Донецькій та Луганській областях від 12.08.2019
№ 00205.
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2019-01-04-000008-2.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової ціни, між аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою
системою про приватизацію об’єкта малої приватизації.
Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні з умовами – 135 370,63 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 67 685,32 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 67 685,32 грн.

№ 34 (1262)

5

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
№
з/п

Назва органу
управління

1 Фонд державного
майна України

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

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

реєстровий
номер майна

найменування

04329932, Не увійшло під час приватизації до статутного (складеного) капіталу СВАТ «Писарівське», на Нерухоме майно – гідротехнічні
позабалансовому рахунку Писарівської с/р Вінницького району Вінницької області, 23205, Вінницька споруди: гребля (дамба) земляна
обл., Вінницький р-н, с. Писарівка, пров. Покровський, 1а
з водовипуском

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

місцезнаходження

–

Вінницька обл., Вінницький
р-н, с. Писарівка

–

63 542,00

2 роки 364 дні

мета використання
Риборозведення (аквакультура)

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, тел. (0432) 67-52-17, факс 56-24-65,
Регіональне відділення Фонду по Вінницькій та Хмельницькій 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 ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ, ЗАПОРІЗЬКІЙ та КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ
про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Управління забезпечення реалізації повноважень у ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
№
з/п

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

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

місцезнаходження

1 Міністерство освіти 02544052, ДНЗ «Мелітопольське вище професійне учили- Приміщення гаражного боксу № 2 будівлі (Е-1) 02544052.1.УТКЖДО025 Запорізька обл., м. Мелітоі науки України
ще», 72316, Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Лютнева,
поль, вул. Лютнева, 194
194, тел. (0619) 41-94-54

125,8

183 343,00

2 роки 364 дні

2 Міністерство інфра- 03150102, Державне підприємство водних шляхів «Укр
структури України водшлях», 04071, м. Київ, вул. Електриків, 14, тел. (044)
337-45-13

25,0

159 002,00

2 роки 11 місяців

Частина фасаду будівлі управління шлюзу
(літ. А-10), інв. № 240

–

м. Запоріжжя, просп. Соборний, 240

мета використання
Розміщення складу

Розміщення зовнішньої реклами на будівлі

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

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

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

1 Державна казначейська
служба України

найменування

37983323, Управління Державної казначейської служби України у Долинському Нежитлові приміщення
районі, 28500, Кіровоградська обл., м. Долинська, вул. Соборності України,
17, тел. (0234) 53290

реєстровий номер майна

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

місцезнаходження

37983323.1.АААДЕГ 274 Кіровоградська обл., м. Долинська, вул. Соборності
України, 17

86,2

265 800,00

2 роки 11 місяців

мета використання
Розміщення центру обслуговування
населення Долинського району –
споживачів природного газу

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 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ, ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ та ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ 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

1 Міністерство освіти
і науки України

02070855, Івано-Франківський національний тех- Частина приміщення І-го поверху гуртожитку № 2;
нічний університет нафти і газу, 76019, м. Івано- частина приміщення І-го поверху гуртожитку № 3;
Франківськ, вул. Карпатська, 15
частина приміщення І-го поверху гуртожитку № 5;
частина приміщення І-го поверху гуртожитку № 6;
частина приміщення І-го поверху гуртожитку № 7

–

2 Міністерство освіти
і науки України

02070855, Івано-Франківський національний тех- Частина приміщення 1-го поверху гуртожитку № 6 02070855.1.ИМПДНЯ032 м. Івано-Франківськ, вул. Тичини, 8
нічний університет нафти і газу, 76019, м. ІваноФранківськ, вул. Карпатська, 15

вартість майна
максимально
за незалежною можливий строк
оцінкою, грн
оренди

загальна
площа, м2

місцезнаходження
м. Івано-Франківськ, вул. Військових Ветеранів, 8а;
м. Івано-Франківськ, вул. Північний Бульвар, 7;
м. Івано-Франківськ, вул. Північний Бульвар, 11;
м. Івано-Франківськ, вул. Тичини, 8;
м. Івано-Франківськ, вул. Набережна імені Василя
Стефаника, 30

мета використання

2,0;
2,0;
3,0;
3,0;
4,0

163 872,00
станом на
31.05.2019

2 роки
11 місяців

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

64,9

810 247,00
станом на
31.05.2019

2 роки
11 місяців

Розміщення торговельного
об’єкта з продажу промислових
товарів

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».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по КИЇВСЬКІЙ 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

1 Міністерство інфра- 20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Боструктури України
риспіль», 08307, Київська обл., м. Бориспіль,
тел. (044) 2817496, 2817022

Приміщення № 30 та № 34 на 2-му поверсі будівлі пасажирського
термінала «F» з швидкомонтуючих легких конструкцій (інв. № 47570)

–

Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт

35,5

2 540 000,00

1 рік

Розміщення транспортного
підприємства з перевезення пасажирів (офіс)

2 Міністерство інфра- 20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Боструктури України
риспіль», 08307, Київська обл., м. Бориспіль,
тел. (044) 2817496, 2817022

Частина твердого покриття «Майданчик для засобів перонної механізації» (інв. № 47573); приміщення № 138 на 1-му поверсі будівлі
пасажирського термінала «F» з швидкомонтуючих легких конструкцій
(інв. № 47570); приміщення № 46 на 2-му поверсі будівлі пасажирського термінала «F» з швидкомонтуючих легких конструкцій (інв.
№ 47570); приміщення № 58 на 2-му поверсі будівлі пасажирського
термінала «F» з швидкомонтуючих легких конструкцій (інв. № 47570)

–

Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт

300,0;
17,6;
31,0; 15,3

5 770 725,00

2 роки 11 місяців

Розміщення технологічних
та виробничих приміщень;
розміщення квиткової
каси; розміщення офіса;
розміщення складу

Київська обл., Вишгородський р-н, с. Новосілки, урочище «Плитила» № 2

25,6; 20,1;
25,1; 25,6;
19,1; 25,5;
19,1; 25,1;
19,1

561 700,00

48 років 11 місяців Розміщення оздоровчих закладів для дітей та
молоді

215,0

611 975,00

2 роки 11 місяців

3 Державне космічне
агентство України

40941164, Оздоровчо-профілактичноЛітній будинок № 182; літній будинок № 185; літній будинок № 186;
реабілітаційний центр «Мрія», 07362, Київська літній будинок № 188; літній будинок № 189; літній будинок № 190;
обл., Вишгородський р-н, с. Новосілки, урочи- літній будинок № 191; літній будинок № 192; літній будинок № 167
ще «Плитила», № 2, (044) 261-62-52

4 Державна служба
геології та надр
України

20579284, Пошуково-зйомочна експедиція
Нежитлове приміщення будівлі автоцеху
№ 60 КП «Кіровгеологія», 07404, Київська обл.,
м. Бровари, вул. Горького, 1, 044-285-27-72,
04594-4-96-09

ТАРКНЙ266; ТАРКНЙ269;
ТАРКНЙ270; ТАРКНЙ272;
ТАРКНЙ273; ТАРКНЙ274;
ТАРКНЙ275; ТАРКНЙ276;
ТАРКНЙ251

місцезнаходження

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

найменування

14308279.1205.ЕАЛНСП368 Київська обл., м. Бровари, вул. Олександра
Білана, 1

мета використання

Розміщення столярномеблевого виробництва

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 50, Регіональне відділення Фонду по Київській
області, тел. 200-25-26. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один
об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ЛЬВІВСЬКІЙ, ЗАКАРПАТСЬКІЙ та ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ
про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
Назва органу управління
з/п

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

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

реєстровий номер майна місцезнаходження

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

мета використання

1 Міністерство економічного 04728690, Державне підприємство «НауковоНежитлові вбудовані приміщення № 203, № 204 на
розвитку і торгівлі України дослідний інститут метрології вимірювальних і
третьому поверсі дво-, чотириповерхової будівлі
управляючих систем», м. Львів, вул. М. Кривоноса,
6, тел. (032) 239-92-00

Інформація відсутня

м. Львів,
вул. Винниченка, 30

34,4

496 004,00
станом на 31.05.2019

2 роки 11 місяців

Розміщення громадського об’єднання, на
площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить не більше як 50 м2

2 Міністерство інфраструк- 33073442, ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» ім. Частина нежитлового приміщення на першому потури України
Данила Галицького», 79000, м. Львів, аеропорт ЦА, версі будівлі під літерою «Б-3» новий аеровокзал ДП
тел.(032) 229-83-32
«Міжнародний аеропорт «Львів»

Інформація відсутня

м. Львів, вул. Любінська, 168

4,0

110 000,00
станом на 30.06.2019

2 роки 11 місяців

Розміщення каси з продажу авіаквитків

3 Міністерство освіти
і науки України

02071010, Національний університет «Львівська по- Нежитлове приміщення, що знаходиться на першолітехніка», 79013, м. Львів-13, просп. С. Бандери, му поверсі будівлі НСК «Політехнік» НУ «Львівська
12, тел. (032) 258-26-80
політехніка»

02071010.5 ЦЛЯЮСЕ316 м. Львів,
вул. В. Стуса, 2

18,4

263 025,00 станом на
31.05.2019

1 рік

Розміщення комунального позашкільного навчального закладу

4 Міністерство освіти
і науки України

02125438, Дрогобицький державний педагогічний
університет імені Івана Франка, 82100, м. Дрогобич, вул. Івана Франка, 24, тел. (0324) 41-04-74

Нежитлові приміщення № 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
15А, IV

02125138.1 ХОСККС004 Львівська обл.,
м. Дрогобич, площа Театральна, 2

148,6

1 210 000,0
станом на 31.03.2019

2 роки 364 дні

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

5 Міністерство освіти
і науки України

02071010, НУ «Львівська політехніка», вул. С. Бандери, 12, м. Львів-13, 79013, тел. 258-26-80

Вбудоване нежитлове приміщення на 1-му поверсі навчального корпусу № 36 НУ «Львівська
політехніка»

02071010.5.ВИВЖХЯ 078 м. Львів,
вул. В. Чорновола, 57

22,1

122 403,0
станом на 30.06.2019

2 роки 364 дні

Розміщення складу

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

№ 34 (1262)

21 серпня 2019 року

6

відомості
приватизації

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по Одеській та Миколаївській областях
про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)
1 Міністерство інфра- 38727770, ДП «Адміністрація морських портів України»,
структури України
Одеська філія, 65026, м. Одеса, Митна площа, буд. 1

Частина покриття з асфальтобетону «Стоянка TIR» (Карантинний мол)

2 Міністерство інфраструктури України
3 Міністерство освіти
і науки України

Частина нежитлового приміщення одноповерхової будівлі
Частина нежитлового приміщення вестибуля
першого поверху біологічного факультету

№
з/п

Назва органу
управління

4 Міністерство освіти
і науки України
5 Міністерство інфраструктури України
6 Міністерство інфраструктури України

найменування

19477064, ДП обслуговування повітряного руху України,
083300, Київська область, м. Бориспіль, Аеропорт
02071091, Одеський національний університет
ім. І. І. Мечникова, 65082, м. Одеса,
вул. Дворянська, буд. 2
02071062, Одеська національна академія харчових технологій, 65039, м. Одеса, вул. Канатна, 112
38727770, ДП «Адміністрація морських портів України»
Одеська філія, 65026, м. Одеса, Митна площа, буд. 1
01125672, ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ», 68801, Одеська обл., м. Чорноморськ, вул.
Праці, 6

Частина нежитлового приміщення буфету на
першому поверсі будівлі учбового корпусу
№1 «А»
Відкритий майданчик
Комплекс нежитлових будівель у складі:
будиночок 1-кімнатний 2 одиниці; будиночок 2-кімнатний 4 одиниці; будиночок
4-кімнатний; павільйон П-62; павільйон –
їдальня; павільйон № 345

7 Міністерство інфра- 21536845, Українське державне підприємство по обслуструктури України
говуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних
засобів «Укрінтеравтосервіс» (філія ДП «УкрінтеравтосервісОдеса», 03083, м. Київ, просп. Науки, 57
8 Міністерство інфра- 21536845, Українське державне підприємство по обслуструктури України
говуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних
засобів «Укрінтеравтосервіс» (філія ДП «УкрінтеравтосервісОдеса», 03083, м. Київ, просп. Науки, 57

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за не- максимально можмісцезнаходження
мета використання
площа, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
38727770.10.АААИГА535
м. Одеса, Митна площа,
2278,0
4 243 000,00
2 роки 11 місяців Інше використання нерухомого майна
буд. 1/1
(для виробництва електронної апаратури
побутового призначення)
19477064.4. СШФШЕЛ940 м. Одеса, вул. Аеропорт
3,0
39 243,00
2 роки 11 місяців Розміщення телекомунікаційного обЦентральний, буд. 5
ладнання
–
м. Одеса, Шампанський
7,2
135 432,00
2 роки 11 місяців Надання послуг з ксерокопіювання
пров., 2
(5,2 м2) та продажу канцтоварів і методичних посібників (2,0 м2)
02071062.7.ХИЮКЯЖ080
м. Одеса, вул. Левіта33,2
367 324,00
2 роки 11 місяців Розміщення буфету, що не здійснює
на, 46а
продаж товарів підакцизної групи, у
навчальному закладі
38727770.10. АААИГА289
м. Одеса, Митна площа,
1852,0
8 760 000,00
2 роки 11 місяців Інше використання нерухомого майна
буд. 1
(розміщення стоянки автомобілів)
01125672.3. РАЯИЮК1196; Одеська область, м.
654,0
1 992 738,00
2 роки 11 місяців Розміщення оздоровчо-спортивного
01125672.3. РАЯИЮК1566; Чорноморськ, вул. Накомплексу
01125672.3. РАЯИЮК1565; бережна, буд. 20
01125672.3. РАЯИЮК1567;
01125672.3. РАЯИЮК1197;
01125672.3. РАЯИЮК1198;
01125672.3. РАЯИЮК1199
–
м. Одеса, вул. Одарія, 2
206,2
2 281 727,00
1 рік
реєстровий номер майна

Нежитлові приміщення на 2-му поверсі будівлі «Диспетчерська КП»

–

Нежитлові приміщення №20, 21, 22 на 2-му
поверсі будівлі адміністративного корпусу
(літ. Ц)

–

м. Одеса, вул. Одарія, 2

50,0

502 652,00

1 рік

Розміщення офіса

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 65048, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 15, Регіональне відділення
Фонду по Одеській та Миколаївській 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 ПОЛТАВСЬКІЙ та СУМСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

1 Міністерство інфраструктури України
2 Міністерство освіти
і науки України

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

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можплоща, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
Нежитлове примі21536845.2.РХЦЮОГ423 вул. Половка, 92,
121,6
300 300,00
2 роки 11 місяців
щення
м. Полтава
Частина асфальтова- 00493014.3.БЕШСНП10025 вул. Г. Сковороди,
20,0
30 500,00
2 роки 11 місяців
ного майданчика
1/3, м. Полтава
найменування

38758086, Філія «Полтавський державний обласний навально курсовий комбінат»
УДП «Укрінтеравтосервіс», вул. Гаражна, 11, м. Полтава, тел./факс 0532 59-29-8
00493014, Полтавська державна аграрна академія, вул. Г. Сковороди, 1/3, м. Полтава, тел./факс (0532) 50-02-73

реєстровий номер майна

місцезнаходження

мета використання
Роздрібна та оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів
Розміщення торговельного об’єкта з продажу
поліграфічної продукції та канцелярських товарів

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 4-й поверх, кімн. 415. Заяви подаються в
окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс
на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
Управління забезпечення реалізації повноважень у Сумській ОБЛАСТІ
№
з/п

Назва органу
управління

1 Державна казначейська служба України
2 Державна казначейська служба України

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

найменування

реєстровий номер майна

37344688, Управління державної казначейської служби України у Тростянецькому районі Сумської Нежитлове приміщен- 37344688.1.АААДЕГ530
області, 42600, Сумська обл., м. Тростянець, вул. Вознесенська, 2, тел. (05458) 5-17-58
ня – гаража
37344688, Управління державної казначейської служби України у Тростянецькому районі Сумської Нежитлові приміщення 37344688.1.АААДЕГ529
області, 42600, Сумська обл., м. Тростянець, вул. Вознесенська, 2, тел. (05458) 5-17-58

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
Сумська обл., м. Тростянець,
40,2
3 384,04
2 роки 364 дні
вул. Вознесенська, 2
Сумська обл., м. Тростянець,
53,3
21 382,29
2 роки 364 дні
вул. Вознесенська, 2

мета використання
Розміщення власного
автомобіля орендаря
Розміщення офісних
приміщень

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Полтава, вул. Небесної сотні, 1/23, 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 РІВНЕНСЬКІЙ та ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ
про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

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

1 Державна служба
02362061, Головне управління статистики у Рівненській області,
статистики України 33028, м. Рівне, вул. Короленка, 7, тел. (0362) 26-68-04

найменування
Нежитлове приміщення другого
поверху адмінбудівлі

реєстровий номер
майна
–

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
вартість майна за незалежзагальна площа, м2
ною оцінкою, грн
Рівненська обл., м. Березне,
11,0
35 990,00
вул. Київська, 9
місцезнаходження

максимально можливий
мета використання
строк оренди
2 роки 364 дні
Провадження діяльності у сфері права

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 33028, м. Рівне, вул.16 Липня, 77, Регіональне відділення Фонду по Рівненській
та Житомирській областях. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. За додатковою інформацією слід звертатися
за тел. (0362) 26-66-75. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про
оренду державного та комунального майна».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ХАРКІВСЬКІЙ, ДОНЕЦЬКІЙ та ЛУГАНСЬКІЙ областях
про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)
1 Міністерство оборони 08162096, ДП МОУ «Харківська контора матеріальноУкраїни
технічного забезпечення», 61064, м. Харків, вул. Цементна, 3, тел. (057) 370-38-63
2 Міністерство енерге- 33839081, ВП «Шахта «5/6» ДП «Мирноградвугілля»,
тики та вугільної про- 85320, Донецька область, м. Мирноград, вул. Гірничмисловості України
на, 2, тел. 062354-29-99
3 Міністерство освіти
02070789, Донбаська державна машинобудівна акаі науки України
демія, 84313, Донецька область, м. Краматорськ,
вул. Академічна, 72, (0626) 41-63-15

№
з/п

Назва органу
управління

найменування
Частина нежитлового приміщення
одноповерхового навісу, інв. № 42

реєстровий номер майна
–

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна
вартість майна за неза- максимально можмета використання
площа, м2
лежною оцінкою, грн
ливий строк оренди
м. Харків, вул. Це40,0
62 700,00
1 рік
Розміщення майстерні, що здійснює технічне обслугоментна, 3
вування та ремонт автомобілів
місцезнаходження

Нежитлові вбудовані приміщення
32087941.54.УЧЖШМЧ043 Донецька область,
першого поверху будівлі робітничом. Мирноград, вул. Гірго клубу імені Казарінова
нична, 6
Частини приміщень першого повер- 02070789.1.ОКМЕМЛ005 Донецька область,
ху будівлі Корпусу № 1
м. Краматорськ,
вул. Академічна, 72

314,1

964 470,00

2 роки

23,0

139 100,00

2 роки

4 Міністерство освіти
і науки України

02070789, Донбаська державна машинобудівна академія, 84313, Донецька область, м. Краматорськ,
вул. Академічна, 72, (0626) 41-63-15

Частина приміщення першого поверху будівлі корпусу № 2

02070789.1.ОКМЕМЛ006

Донецька область,
м. Краматорськ, бульв.
Машинобудівників, 39

22,0

136 400,00

2 роки

5 Міністерство освіти
і науки України

38177113, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», 84116, Донецька область,
м. Слов’янськ, вул. Батюка, 19, (06262) 3-23-54
38177113, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», 84116, Донецька обл.,
м. Слов’янськ, вул. Батюка, 19, тел. (06262) 3-23-54

Частина нежитлового вбудованого
приміщення першого поверху навчального корпусу № 2
Частина вбудованого приміщення
першого поверху будівлі гуртожитку № 3

38177113.1.РЛФФИУ010 Донецька область,
м. Слов’янськ, провулок Вчительський, 1
38177113.1.РЛФФИУ022 Донецька обл.,
м. Слов’янськ, вул. Батюка, 17

9,5

50 200,00

1 рік 11 місяців

2,0

11 281,00

2 роки 364 дні

Частина нежитлового вбудованого
приміщення коридору першого поверху будівлі учбово-лабораторного
корпусу № 5
Одноповерхова нежитлова будівля
КПП, інв. №121000, літ. «О-1»
Нежитлові приміщення гаража, інв.
№10330005, літ. «Б»

02070812.1.БДДМУФ014 Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Університетська, 7

2,0

13 900,00

2 роки 9 місяців

33689922.37.ААААЕЖ244

9,7

15 000,00

1 рік

46,9

35 400,00

6 Міністерство освіти
і науки України
7 Міністерство освіти
і науки України

02070812, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», 87555, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Університетська, 7, тел. (0629) 33-34-16,
52-99-24
8 Міністерство оборони 38746882, Східна філія Концерну «Військторгсервіс»,
України
61034, м. Харків, вул. Переможців, 6а
9 Державна казначей- 37880458, Управління Державної казначейської служська служба України би України у Борівському районі Харківської області,
63801, Харківська обл., Борівський р-н, смт Борова,
вул. Миру, 34а, тел. (057) 596-68-79

–

м. Харків, вул. Переможців, 6а
Харківська обл., Борівський р-н, смт Борова,
вул. Миру, 34а

Для проведення тренувальних та танцювальних занять
на умовах погодинного використання державного майна (інше використання майна)
Розміщення торговельного об’єкта з продажу канцтоварів та розміщення ксерокопіювальної техніки для
надання населенню послуг із ксерокопіювання документів (11,0 м2) (обслуговування учасників освітнього
процесу); розміщення буфету, що не здійснює продаж
товарів підакцизної групи, у закладі освіти (12,0 м2)
Розміщення торговельного об’єкта з продажу канцтоварів та розміщення ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів
(обслуговування учасників освітнього процесу)
Розміщення буфетів, що не здійснюють продаж товарів
підакцизної групи, у закладі освіти
Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює
побутове обслуговування населення (розміщення автономних пральних комплексів для обслуговування учасників освітнього процесу)
Розміщення торговельного автомата, що відпускає
продовольчі товари
Розміщення сторожів

2 роки 11 місяців Розміщення складських приміщень

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 Харківській, Донецькій та Луганській областях. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місця знаходження 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 ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
вартість майна за максимальзагальна
незалежною оцін- но можливий
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
площа, м2
кою, грн
строк оренди
1 Міністерство освіти 00173290, Лисичанський державний гірничо-індустріальний Нежитлове вбудоване приміщення на
00173290.1.ЛСДШПН057
Луганська обл., м. Ли1,0
3 500,00
1 рік
і науки України
коледж, 93120, Луганська обл., м. Лисичанськ, просп. Пере- першому поверсі чотириповерхової будівлі
сичанськ, просп. Перемоги, 84, тел. (06451) 7-05-60
учбового корпусу (інв. № 10310001)
моги, 84
2 Державна служба
38135906, 25 Державна пожежно-рятувальна частина головного Технічний контейнер з центрифугованою 38135906.1.ХФГХХЧ053
Луганська обл., Новоай7,4
36 460,00
2 роки 364 дні
України з надзвичай- управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій опорою (інв. № 11136223)
дарський р-н, смт Новоних ситуацій
в Луганській області, 93500, Луганська обл., Новоайдарський
айдар, кв. Миру, 36
р-н, смт Новоайдар, кв. Миру, 36, тел. (06445) 9-47-45

№
з/п

Назва органу
управління

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

мета використання
Розміщення банкомата
Розміщення телекомунікаційного обладнання операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого
(мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк,
бульв. Дружби Народів, 32а, Управління забезпечення реалізації повноважень у Луганській області Регіонального відділення Фонду по Харківській, Донецькій та Луганській 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».
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відомості
приватизації

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

Назва органу
управління

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

1 Державна казначей- 37938738, Управління Державної казначейської служби України у Монастирищенському районі
ська служба України Черкаської області, вул. Соборна, 103, м. Монастирище, Черкаська обл., тел. (04746) 2-36-89

найменування

Продовження таблиці

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
37938738.1.АААГБГ994 вул. Соборна, 103, м. Мо11,35
33 700,00
2 роки 364 дні
Розміщення фінансової
настирище, Черкаська обл.
установи

реєстровий номер майна

Частина нежитлового приміщення будівлі

Заяви про оренду зазначених об’єктів та пакети документів відповідно до п.1 ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування
оголошення за адресою: бульв. Шевченка, 205, кімн. 316, м. Черкаси, Регіональне відділення Фонду по Черкаській області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить
конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по м. КИЄВУ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можмета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Міністерство освіти 02070944, Київський національний університет ім. Тараса
Нерухоме майно – частина нежитм. Київ, просп. Академіка
10,0
210 500,00
2 роки 11 місяців Розміщення ксерокопіювальної техніки для надання
і науки України
Шевченка, 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, тел.(044) лового приміщення (на 4-му поверГлушкова, 2
станом на 30.06.2019
населенню послуг з копіювання документів (5,0 м2),
239-32-94
сі корпусу ННЦ «Інститут біології та
торговельного об’єкта з продажу продовольчих
медицини»)
товарів (крім товарів підакцизної групи) (5,0 м2)
2 Державна служба
21680000, Головне управління регіональної статистики,
Нерухоме майно – нежитлове при- 21680000.1.АААДЕЖ528 01601, м. Київ, вул. Еспла34,3
1 056 000,00
2 роки 11 місяців Розміщення громадської організації на площах,
статистики України
01601, м. Київ, вул. Еспланадна, 4-6, тел. (044) 287-6035,
міщення
надна, 4-6 (на 7-му поверсі
станом на 30.04.2019
що не використовуються для провадження підприфакс (044) 246-6858
будівлі, літера А)
ємницької діяльності
3 Міністерство
08733788, Медичний реабілітаційний центр Міністерства
Нерухоме майно – нежитлові при- 08733788.1.НАХСТЦ005 03026, м. Київ, Дніпровське
80,0
919 970,00
2 роки 11 місяців Розміщення котельні для виробництва теплової
внутрішніх справ
внутрішніх справ України «Хутір Вільний», 03026, м. Київ,
міщення на 1-му поверсі виробни(Дніпропетровське) шосе, 3
станом на 30.06.2019
енергії з подальшим забезпеченням нею
України
Дніпровське шосе, 3, тел./факс 259-35-60
чої будівлі котельні літ. « Е»
Медичного реабілітаційного центру МВС України
«Хутір Вільний»
4 Державне агентство 00468177, Державне підприємство – Український державний Нерухоме майно – нежитлові при- 00468177.1.БФИЖНХ028 04050, м. Київ, вул. Турге165,9
4 264 500,00
2 роки 11 місяців Розміщення громадської організації на площі,
рибного господарства інститут по проектуванню підприємств рибного господарства міщення на 3-му поверсі літ. «Б»
нєвська, 82а
станом на 30.06.2019
що не використовується для провадження
України
і промисловості «Укррибпроект», 04050, м. Київ, вул. Турге- адміністративної будівлі
підприємницької діяльності
нєвська, 82а, тел. (044) 486-68-08, факс (044) 486-69-50
5 Міністерство інфра- 13738233, РСП «Київцентраеро» Украероруху, 08300,
Нерухоме майно – нежитлові при- 19477064.1.СШФШЕЛ 03151, м. Київ, просп. Пові170,8
2 596 000,00
2 роки 11 місяців Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів
структури України
м. Бориспіль, Аеропорт, тел. (044) 351-6115,
міщення
2625
трофлотський, 76б (на 1-му
станом на 30.06.2019
підакцизної групи
факс (044) 351-6655
поверсі будівлі, літера А)

№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

реєстровий номер
майна
–

місцезнаходження

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».

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

Рівненська та Житомирська області
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Рівненській та
Житомирській областях про проведення конкурсу на право
оренди нерухомого майна, що належить до державної
власності

 Назва та місцезнаходження об’єкта оренди: Вольєрне господарство для розведення дикого кабана (інвентарний номер
4630, реєстровий номер 00992881.5.ИФППУС0401), довжиною 4104 погонних метри, розташоване за адресою: Рівненська
область, Дубровицький район, територія Лісівської сільської ради,
квартали № 46-47.
Балансоутримувач: Державне підприємство «Дубровицьке лісове господарство».
Орган управління: Державне агентство лісових ресурсів України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Учасник конкурсу має сплатити гарантійний внесок у розмірі
шести стартових орендних плат – 14 428,32 грн без ПДВ. Гарантійний
внесок має бути перерахований за 3 робочих дні до дати проведення
конкурсу на рахунок: одержувач – ДКСУ м. Київ, Регіональне відділення Фонду по Рівненській та Житомирській областях; код за ЄДРПОУ одержувача 42956062; р/р № 37318090041358; МФО 820172;
банк: ДКСУ у м. Києві; призначення платежу: «гарантійний внесок для
участі у конкурсі на право оренди нерухомого майна, що належить
до державної власності».
2. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за
використання об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою
за базовий місяць оренди – червень 2019 року, яка без урахування ПДВ становить 2 404,72 грн, при орендній ставці 15 %,
виходячи з ринкової вартості згідно зі звітом про незалежну оцінку.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні
індекси інфляції.
3. Цільове використання об’єкта оренди – розміщення мисливського господарства.
4. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням згідно з договором оренди.
5. Наявність в установчих документах претендента виду діяльності, що відповідає цільовому використанню об’єкта (відповідний
КВЕД).
6. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч.
протипожежних, санітарно-епідеміологічних, екологічних норм.
7. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної
плати переможець конкурсу повинен сплатити завдаток протягом
місяця з моменту підписання договору оренди в розмірі, не меншому ніж орендна плата за базовий місяць, який вноситься в рахунок
орендної плати за останній місяць оренди.
8. Протягом 10 робочих днів після укладення договору застрахувати орендоване майно на користь балансоутримувача на суму, не
меншу ніж його вартість за висновком про вартість, у порядку, визначеному законодавством, зокрема від пожежі, затоплення, протиправних дій третіх осіб, стихійного лиха. Постійно поновлювати
договір страхування так, щоб протягом строку дії договору майно
було застрахованим, і надати орендодавцю копії завірених належним чином договору страхування (договорів страхування) і платіжного доручення (платіжних доручень) про сплату страхового платежу
(страхових платежів).
9. Під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага
тому учаснику конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату
за базовий місяць оренди, за інших рівних умов.
10. Компенсація переможцем конкурсу протягом 10 календарних
днів з моменту укладення договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди платнику за оцінку (за наявності підтвердних документів).
11. Строк дії договору оренди – 5 (п’ять) років. Подальше використання орендованого майна буде здійснюватися відповідно до
чинного законодавства.
12. Гарантійні внески протягом 7 робочих днів з дня укладення
договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та осіб, яким гарантійний внесок не повертається
згідно з вимогами Порядку.
13. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після
отримання проекту договору оренди протягом 5 робочих днів особисто повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди.
У разі порушення переможцем конкурсу цього строку сплачений ним
гарантійний внесок не повертається.
14. У разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з
орендної плати та перераховується до державного бюджету і ба
лансоутримувачу відповідно до пропорцій, визначених Методикою розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її
розподілу, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України
від 4 жовтня 1995 № 786. Конкурс проводиться відповідно до По-
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рядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011
№ 906, зі змінами та враховуючи наказ Фонду «Про затвердження
Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення
договору оренди майна, що належить до державної власності» від
15.02.2013 № 201 зі змінами. Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами
конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни
здійснюється учасниками з кроком 200,00 грн від початкової плати торгів. Основним критерієм визначення переможця є найбільша
орендна плата при обов’язковому забезпеченні виконання інших
умов конкурсу.
15. Орендар зобов’язується забезпечити вільний доступ, проїзд,
прохід землекористувачу, лісокористувачу, користувачу мисливських
угідь та іншим користувачам в межах наданих повноважень через вольєрне господарство для розведення дикого кабана до земельних
ділянок, лісових ділянок, мисливських угідь в кварталах 46-47 Лісівського лісництва ДП «Дубровицький лісгосп», у будь-яку пору доби.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії такі документи:
заяву про участь в конкурсі; пропозиції щодо виконання умов
конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого
вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження
представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом 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; інформацію щодо відсутності застосування до заявника санкцій відповідно
до законодавства за підписом керівника; документ, що підтверджує
сплату гарантійного внеску;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або
належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином
копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань; завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта
малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку; інформацію щодо відсутності застосування до заявника санкцій
відповідно до законодавства за підписом ФОП; документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску;
додаткові пропозиції до договору оренди.
Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають
відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс,
та чинному законодавству України.
Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються до Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях за адресою: м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77 у запечатаному непрозорому конверті з написом
«На конкурс», з відбитком печатки претендента (за наявності) із зазначенням найменування учасника конкурсу та об’єкта оренди (адреса,
площа, балансоутримувач).
Кінцевий строк приймання документів на конкурс – за три робочих
дні до дати проведення конкурсу.
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноважені особи учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо
розміру орендної плати за базовий місяць оренди в запечатаному
непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за
участю учасників конкурсу. Реєстрація конкурсних пропозицій щодо
розміру орендної плати завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.
Конкурс відбудеться об 11.00 на 11-й календарний день після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» у Регіональне відділення Фонду по Рівненській та Житомирській областях за адресою: м. Рівне, вул.16 Липня, 77.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати у відділі орендних відносин Регіонального відділення Фонду по
Рівненській та Житомирській областях або за тел. (0362) 26-66-75.

Харківська, Донецька
та Луганська області
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Харківській, Донецькій
та Луганській областях про проведення конкурсу
на право оренди державного майна

 Назва об’єкта оренди: нежитлове приміщення, яке розташоване на першому поверсі одноповерхової будівлі лісопильного
цеху з підсобними приміщеннями, інв. № 1010001, загальною
площею 198,00 м2 за адресою: м. Харків, вул. Цементна, 2, що перебуває на балансі Державного підприємства Міністерства оборони
України «Харківське управління начальника робіт».

Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну
оцінку, на 11.04.2019 становить 299 900,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Міністерство оборони України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
Стартовий розмір орендної плати за місяць (базовий місяць
розрахунку – червень 2019 року) становить без ПДВ 3 793,42 грн
(орендна ставка 15 %).
Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за
використання об’єкта оренди порівняно зі встановленою на торгах
платою є початковою орендною платою.
Використовувати орендоване майно для розміщення цеху з вироблення металевих виробів.
Своєчасно й у повному обсязі сплачувати орендну плату до державного бюджету та балансоутримувачу – щомісяця не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним, з урахуванням індексу інфляції.
Протягом місяця після підписання договору оренди внести завдаток у розмірі, не меншому ніж орендна плата за базовий місяць, який
вноситься в рахунок орендної плати за останній місяць оренди.
Майно передається в оренду строком на 2 (два) роки 11 місяців.
Ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його призначення та умов договору оренди.
Забезпечити збереження орендованого майна, запобігати його
пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного
зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки.
Своєчасно здійснювати за власний рахунок поточний ремонт
орендованого майна.
Протягом 10 робочих днів після укладення договору оренди застрахувати орендоване майно на користь балансоутримувача на
суму, не меншу ніж вартість за висновком про вартість, у порядку,
визначеному законодавством, зокрема від пожежі, затоплення, протиправних дій третіх осіб, стихійного лиха. Постійно поновлювати
договір страхування так, щоб протягом строку дії договору оренди
орендоване майно було застрахованим, і надавати орендодавцю копію завіреного належним чином договору страхування і платіжного
доручення про сплату страхового платежу.
Компенсація переможцем конкурсу витрат, пов’язаних з проведенням незалежної оцінки об’єкта оренди після укладення договору
оренди (за наявності підтвердних документів).
Забороняється суборенда, приватизація та перехід права власності на орендоване майно до третіх осіб.
Укласти протягом 15 робочих днів після підписання договору
оренди з балансоутримувачем договір про відшкодування витрат
балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання
комунальних послуг орендарю.
У разі, якщо орендоване майно буде необхідне для потреб органу
управління майном, орендар зобов’язується звільнити орендоване
майно у двомісячний строк з дати отримання повідомлення.
Продовження строку дії договору оренди здійснюється за умови
наявності дозволу органу, уповноваженого управляти державним
майном.
У випадку припинення або розірвання договору поліпшення
орендованого майна, здійснені орендарем за рахунок власних коштів, які можна відокремити від орендованого майна, не завдаючи
йому шкоди, визнаються власністю орендаря, а невідокремлювані
поліпшення, здійснені як за згодою, так і без згоди орендодавця,
компенсації не підлягають.
Сплата гарантійного внеску (розмір гарантійного внеску становить
шість стартових орендних плат – 22 760,52 грн без ПДВ).
Гарантійний внесок повинен бути здійснений шляхом перерахування коштів на визначений в оголошені про конкурс рахунок або
шляхом надання банківської гарантії згідно з Порядком проведення
конкурсу.
Реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати гарантійного внеску): одержувач – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях;
рахунок одержувача – 37315068022001; код одержувача – 43023403;
банк одержувача – Державна казначейська служба України, м. Київ;
код банку одержувача – 820172; призначення платежу: «Гарантійний
внесок від (назва учасника конкурсу) для участі в конкурсі на право
оренди нерухомого майна площею 198,00 м2».
Переможець конкурсу (або уповноважена ним особа) після отримання проекту договору оренди протягом 5 робочих днів особисто
повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди. У разі
порушення переможцем конкурсу цього строку сплачений ним гарантійний внесок не повертається.
У разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з
орендної плати та перераховується до державного бюджету і ба
лансоутримувачу відповідно до пропорцій, визначених Методикою розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її
розподілу, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України
від 4 жовтня 1995 р. № 786.
У конкурсі не можуть брати участь особи, щодо яких були застосовані санкції відповідно до законодавства (у заяві додатково
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надати інформацію у довільній формі за підписом керівника про
відсутність застосування до заявника санкцій відповідно до законодавства).
Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.11 № 906, та враховуючи наказ Фонду державного майна України «Про затвердження
Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладання
договору оренди майна, що належить до державної власності» від
15.02.13 № 201.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями
учасника конкурсу. Основним критерієм визначення переможця є
найбільша орендна плата при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з
кроком 5 % від найбільшого розміру орендної плати, запропонованої
учасниками в конкурсних пропозиціях.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії такі матеріали:
1) заяву на участь у конкурсі та документи, зазначені в оголошені
про конкурс;
2) документи, які підтверджують гарантійний внесок;
3) пропозиції щодо виконання умов конкурсу, які мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в оголошенні про конкурс, та
чинному законодавству України (крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу);
4) інформацію про засоби зв’язку з учасником та з зазначенням
банківських реквізитів;
відомості про претендента:
а) для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; засвідчені в установленому порядку копії установчих документів; завірену належним чином
копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням
дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу
про банкрутство;
б) для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або
належним чином оформлену довіреність; копію виписки (витягу)
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осібпідприємців; завірену належним чином копію декларації про доходи
або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку (за останній звітний період).
Матеріали від претендентів на участь у конкурсі подаються за
3 робочих дні до дати проведення конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону, у конвертах з написом «На конкурс – оренда» з відбитком
печатки претендента (за наявності) із зазначенням назви претендента і об’єкта оренди (адреса, площа, назва балансоутримувача)
та дати і номера газети «Відомості приватизації», в якому опублікована інформація про об’єкт оренди, за адресою: м. Харків, майдан
Театральний, 1 (з понеділка по четверг з 9.00 до 18.00, п’ятниця з
9.00 до 16.45).
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону буде проведено об 11.00
на 10-й календарний день після дня опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Харків,
майдан Театральний, 1, Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській
областях, каб. 15.7.
Якщо вказаний строк припадає на вихідний день, то конкурс буде
проведено на наступний після вихідного дня день об 11.00.
У разі невідповідності поданих претендентом матеріалів та пропозицій оголошеним умовам конкурсу та інформації, зазначеній в
оголошенні про конкурс, учасник конкурсу не буде допущений до
подання конкурсної пропозиції щодо орендної плати. Допущені для
участі у конкурсі учасники конкурсу або їх уповноважені особи подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за базовий
місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому
засіданні конкурсної комісії за участю учасника конкурсу. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні та години за
місцем його розташування.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати в Регіональному відділенні Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях (відділ оренди)
за адресою: м. Харків, майдан Театральний, 1, тел. (057) 700-76-40.

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Черкаській області
про підсумки конкурсу на право оренди державного майна
За результатами засідання конкурсної комісії прийнято рішення
про укладення Регіональним відділенням Фонду по Черкаській області договору оренди державного нерухомого майна – приміщення
першого поверху чотириповерхової адмінбудівлі площею 29,0 м2 за
адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, що перебуває на балансі Державного підприємства «Черкаський державний науководослідний інститут техніко-економічної інформації в хімічній промисловості», з Товариством з обмеженою відповідальністю «Сан
Пром Сервіс Груп».
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по м. Києву
За результатами підсумків конкурсу, проведеного12.08.2019, на
право укладання договору оренди державного майна, що перебуває
на балансі ДП «Чайка» та знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Гарматна, 38а (на 1-му поверсі), площею 54,3 м2 конкурсною комісією
прийнято рішення укласти договір оренди із єдиним учасником конкурсу – ДП «Житомирський лікеро-горілчаний завод».
За результатами конкурсу, проведеного 12.08.2019, на право
укладання договору оренди державного нерухомого майна – майданчика з асфальтовим покриттям загальною площею 30,0 м2 за
адресою: 02090, м. Київ, вул. Харківське шосе, 17, що перебуває
на балансі Державного вищого навчального закладу «Київський
механіко-технологічний коледж», конкурсною комісією прийнято рішення укласти договір оренди з єдиним учасником конкурсу, цінова
пропозиція якого відповідає умовам конкурсу: фізичною особою –
підприємцем Бакурадзе Заза.

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

ІНФОРМАЦІЯ
про об’єкти нерухомого військового майна,
що перебувають на балансі і обліковуються в КЕВ м. Львова
та пропонуються до передачі в оренду на конкурсній основі
Назва та місце розташування органу, що проводить конкурс:
Квартирно-експлуатаційний відділ м. Львова, адреса: 79007, м. Львів,
вул. Батуринська, 2.
Назва об’єктів, їх місцезнаходження, цільове використання та
стартовий розмір орендної плати:
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 ЛОТ №1: нежитлові приміщення загальною площею
153,6 м2 в будівлі магазину інв. № 387 військового містечка
№ 58, розташованого за адресою: м. Львів, вул. Авіаційна, 1; під розміщення 148,6 м2 – торговельного об’єкта з продажу продовольчих
товарів, крім товарів підакцизної групи, та 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: частина нежитлового приміщення № 1 площею
1,0 м2 в адміністративній будівлі інв. № 30 військового містечка
№ 13, розташованого за адресою: м. Львів, вул. Батуринська, 2; під
розміщення банкоматів (платіжних терміналів).
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до
чинного законодавства України, становить 539,00 грн (без ПДВ)
за базовий місяць оренди – червень 2019 року. У подальшому
орендна плата підлягає щомісячному корегуванню на індекс інфляції
згідно з вимогами чинного законодавства України.
 ЛОТ №3: частина нежитлового приміщення №1 площею
1,0 м2 в будівлі КПП № 26 військового містечка № 60, розташованого за адресою: м. Львів, вул. Личаківська, 26; під розміщення
банкоматів (платіжних терміналів).
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до
чинного законодавства України, становить 542,0 грн (без ПДВ)
за базовий місяць оренди – червень 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 нижче ніж на
аналогічних об’єктах інших форм власності.
2. Використання нерухомого військового майна за цільовим використанням 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 за 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 по сплаті 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 прийняття документів на конкурс – за 5 календарних днів до дати проведення конкурсу.
Конкурс буде проведено о 10.00 на 21-й календарний день
після публікації цієї інформації в приміщенні актового залу КЕВ
м. Львова.
Телефон для довідок з питань конкурсу: (032) 255-74-80.
Для участі в конкурсі учасник подає на розгляд конкурсної
комісії такі документи:
заяву про участь у конкурсі та такі документи:
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;
для учасникiв, якi є фiзичними особами: посвідчену нотаріусом
копію свідоцтва про реєстрацію фізичної особи як суб’єкта підприємницької діяльності; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином копію
декларацiї про доходи або завiрену в установленному порядку копiю
звiту суб’єкта малого пiдприємництва – фiзичної особи – платника
єдиного податку; належним чином оформлену довіреність, видану
представнику фізичної особи з наданням повноважень, та копію документа, що посвідчує представника фізичної особи;
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.
При проведенні конкурсу та укладенні договору оренди буде забезпечено виконання вимог Указу Президента України від 16.09.2015
№ 549/2015 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».
ІНФОРМАЦІЯ
про об’єкт нерухомого військового майна, що перебуває
на балансі і обліковується в КЕВ м. Харкова та пропонується
до передачі в оренду на конкурсній основі
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: КЕВ
міста Харкова, адреса: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 61.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: частина технічного
поверху площею 6,0 м2 та частина покрівлі 12,0 м2 будівлі № 1
військового містечка № 104, що знаходиться за адресою: м. Харків, просп. Науки, 5.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до
вимог чинного законодавства, становить 1 502,95 грн за місяць
(без ПДВ).

Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання
об’єкта:
найбільший розмір орендної плати; використання нерухомого
майна під розміщення телекомунікаційного обладнання операторів
мобільного зв’язку; компенсація орендодавцю податку за землю
під об’єктом оренди та за прилеглу територію; компенсація витрат
за виконання незалежної оцінки майна; виконання ремонту орендованого майна; встановлення приладів обліку комунальних послуг за
рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів з
постачальними організаціями; забезпечення зобов’язання орендаря
по сплаті орендної плати внесенням завдатку в розмірі, не меншому
ніж орендна плата за перший (базовий) місяць оренди, який вноситься в рахунок плати за останні три місяця оренди.
Конкурсна документація претендента подається в окремо запечатаному конверті з відміткою «Конкурсна документація».
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: по
завершенні 20 календарних днів з моменту опублікування цієї
інформації.
Телефони для довідок: (057) тел./факс 700-44-69; 050-135-79-34.
ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м. Чернігова про проведення конкурсу
на право укладення договору оренди
нерухомого військового майна

 Назва об’єкта: нежитлові приміщення будівлі сховища для
техніки № 46 загальною площею 224,9 м2; нежитлові приміщення будівлі КПП №72 загальною площею 139,8 м2 та будівлі
сховища для техніки (гаража) № 105, площею 335,3 м2.
Місцезнаходження: м. Прилуки, в/м № 12, буд. № 46, №72 та
№ 105.
Орган управління: Міністерство оборони України.
Балансоутримувач: Квартирно-експлуатаційний відділ м. Чернігова.
Статус майна: нерухоме військове майно.
Вартість майна, визначена на 06.06.2019 за незалежними оцінками, становить згідно з актами оцінки, усього – 458451,82 грн (без
ПДВ), з них:
нежитлові приміщення будівлі сховища для техніки № 46 –
133169,88 грн (без ПДВ);
нежитлові приміщення будівлі КПП №72 – 116622,76 грн (без
ПДВ);
будівля сховища для техніки (гаража) № 105 – 208659,18 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 2006р. № 1846, за базовий місяць – червень 2019 р.
становить 7409,27 грн (без ПДВ).
Мета оренди: нежитлові приміщення будівлі КПП № 72 – під розміщення офіса 18%; нежитлові приміщення будівлі сховища для
техніки № 46 – під розміщення майстерні, що здійснюють технічне
обслуговування та ремонт автомобілів (20 %); будівля сховища для
техніки (гаража) № 105 – під розміщення майстерні, що здійснюють
технічне обслуговування та ремонт автомобілів (20 %).
Основні умови проведення конкурсу:
найбільший розмір орендної плати порівняно зі стартовою, але
не менше, ніж орендна плата, визначена відповідно до Методики
розрахунку орендної плати для запропонованого виду діяльності;
ефективне використання орендованого майна за цільовим призначенням відповідно до мети, зазначеної 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 не
менше ніж на його вартість, визначену 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 за 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 державного майна України 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 вiдпо
вiдають вимогам конкурсу, приймаються протягом 16 календарних
днiв пiсля опублiкування цієї інформації в газетi «Вiдомостi приватизації».
Конкурс вiдбудеться через 20 календарних днiв пiсля
опублiкування цієї iнформацiї в газетi «Вiдомостi приватизації» о 10.00 за адресою: 14007, м. Чернiгiв, вул. В. Дрозда, 19,
Квартирно-експлуатацiйний вiддiл м. Чернігова.
Додаткова інформація за тел./факс: (04622) 5-30-27.
ІНФОРМАЦІЯ
про об’єкти нерухомого військового майна,
яке перебувають на балансі Квартирно-експлуатаційного
відділу м. Біла Церква та пропонуються до передачі
в оренду на конкурсній основі
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс:
Квартирно-експлуатаційний відділ м. Біла Церква, поштова адреса:
09117, м. Біла Церква, вул. Ярмаркова, 1 (фактичне розташування:
м. Біла Церква, вул. Ярмаркова, 1).
 1. Назва об’єкта і його місцез нах од ження: майданчик
із щебеневим покриттям, інв. № 34, загальною площею
66,5 м2 за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, військове містечко № 30.

№ 34 (1262)
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Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку,
який виконаний станом на 30.04.2019, становить 79 847,00 грн (без
урахування ПДВ).
Початковий (стартовий) розмір орендної плати на майданчика
із щебеневим покриттям інв. № 34 загальною площею 66,5 м2 становить 998,09 грн (без ПДВ) за базовий місяць оренди – квітень
2019 року за умови використання відповідно до постанови КМУ
№786 від 04.10.1995 (Про Методику розрахунку орендної плати за
державне майно та пропорції її розподілу): під розміщення об’єктів з
виробництва теплової енергії на альтернативних видах палива.
Термін оренди – два роки одинадцять місяців.
 2. Назва об’єкта і його місцезнаходження: майданчик із щебеневим покриттям, інв. №151, загальною площею 260,0 м2 за
адресою: Київська обл., м. Біла Церква, військове містечко № 1.
Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку,
який виконаний станом на 30.04.2019, становить 312 183,00 грн (без
урахування ПДВ).
Початковий (стартовий) розмір орендної плати на майданчика із щебеневим покриттям інв. № 151 загальною площею 260,0 м2
становить 3 902,29 грн (без ПДВ) за базовий місяць оренди –
квітень 2019 року за умови використання відповідно до постанови
КМУ №786 від 04.10.1995 (Про Методику розрахунку орендної плати
за державне майно та пропорції її розподілу): під розміщення об’єктів
з виробництва теплової енергії на альтернативних видах палива.
Термін оренди – два роки одинадцять місяців.
Основні умови проведення конкурсу та вимоги щодо використання об’єктів № 1, 2:
мета використання об’єкта оренди – за цільовим призначенням;
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно з початковим

розміром орендної плати; сплата завдатку у розмірі, не меншому
ніж орендна плата за перший (базовий) місяць оренди, протягом місяця з моменту підписання договору оренди; своєчасно (не пізніше
15 числа місяця, наступного за звітним) і в повному обсязі сплата
орендної плати з урахуванням індексу інфляції; 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), компенсація земельного податку під об’єктом оренди та за прилеглу територію, компенсація
витрат за виконаний звіт з незалежної оцінки майна та публікування
об’яви; виконання капітального та поточного ремонту орендованого
майна за власні кошти без вимоги на відшкодування; страхування
майна на користь орендодавця на суму, не меншу ніж вартість, встановлена за незалежною оцінкою, ефективне використання об’єкта
оренди відповідно до його призначення та умов договору оренди;
заборона приватизації та переходу права власності на орендоване
майно до третіх осіб.
Для всіх учасників: додаткові пропозиції щодо поліпшення орендованого майна.
Переможцем конкурсу визнається орендар, який запропонував
найбільшу орендну плату при забезпеченні виконання інших умов
конкурсу.
Для участі в конкурсі необхідно подати документи, зазначені
в п. 3.2 наказу Фонду державного майна України та МОУ від 26.07.00
№ 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 фі-

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
№ 1005 – № 1010 загальною площею 103,9 м2 на 1-му поверсі
будівлі гуртожитку та їдальні (літ. А), що перебувають на балансі
Барського коледжу транспорту та будівництва Національного транспортного університету.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 23000, Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Героїв Майдану, 11/14.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою укладення договору оренди.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по Він
ницькій та Хмельницькій областях (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.
gov.ua).
Платник робіт з оцінки – ФОП Шевченко Л. В.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 6 приміщень.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів станом на 01.04.2019: відновна – 75180,00 грн; залишкова –
14848,00 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,3 тис. грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2019.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення
(частина № 14 – 2,3 м2, № 23 – 11,0 м2, частина № 26 – 1,0 м2)
загальною площею 14,3 м2 на 1-му поверсі адміністративної
будівлі (літ. А), що перебувають на балансі Головного управління
статистики у Вінницькій області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Вінницька обл., м. Немирів,
пров. Некрасова, 6.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою укладення договору оренди.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по Він
ницькій та Хмельницькій областях (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.
gov.ua).
Платник робіт з оцінки – ФОП Черниш В. В.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 приміщення,
2 частини приміщення.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів станом на 31.12.2018: відновна – 20958,96 грн; залишкова –
14160,98 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,3 тис. грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2019.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення
(№ 1 – 70,2 м2, № 2 – 11,5 м2, № 3 – 3,0 м2, № 4 – 6,9 м2, частина № 5 – 6,4 м2) загальною площею 98,0 м2 одноповерхової
будівлі магазину (літ. А), що перебувають на балансі Вищого професійного училища № 11 м. Вінниці.
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 Він
ницькій та Хмельницькій областях (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.
gov.ua).
Платник робіт з оцінки – ТОВ «ГІДРАВЛІК МАСТЕР».
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 4 приміщення,
1 частина приміщення.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів станом на 01.03.2019: відновна – 168696,71 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): 31.08.2019.
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, зареєстрова-
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ного в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2018 р. за № 198/31650)
(далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих
відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та
професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки
майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають
об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації,
порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні,
зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій
зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням
усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом; документів
щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності
та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення); підтвердних документів (заява про участь у конкурсі з
відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою
(додаток 4 до Положення); інформація про претендента (додаток
5 до Положення).
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або)
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та
підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних
днів від дати підписання договору на проведення незалежної оцінки майна.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 або безпосередньо до приймальні регіонального відділення
до 17.00 29.08.2019 (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 у конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться 04.09.2019 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 площею
1,0 м2 на першому поверсі у будівлі навчального закладу.
Балансоутримувач – Кам’янець-Подільський коледж харчової промисловості Національного університету харчових технологій.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Суворова, 2, м. Кам’янецьПодільський, Хмельницька обл.
Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору
оренди.
Дата оцінки – 31.08.2019.
Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по Він
ницькій 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.
 Назва об’єкта оцінки № 2: нежитлові приміщення загальною
площею 53,3 м2 на цокольному поверсі гуртожитку № 2.
Балансоутримувач – Подільський державний аграрно-технічний
університет.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Шевченка, 12б, м. Кам’янецьПодільський, Хмельницька обл.
Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору
оренди.
Дата оцінки – 31.08.2019.
Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по Він
ницькій та Хмельницькій областях.
Особа-платник робіт з оцінки – ФОП Розгон Сергій Степанович.
Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є
приміщення, частини будівель (нерухомість комплексного використання, крім виробничо-складської).
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2,2 тис. грн.

нансовий стан (платоспроможність) учасника конкурсу, довідку від
учасника конкурсу про те, 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 по оренді».
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: протягом 20 (двадцяти) календарних днів з дати опублікування цієї
інформації за поштовою адресою: 09117, Київська обл., м. Біла
Церква, вул. Ярмаркова, тел.: (04563) 5-30-00, 5-30-10.

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

ПІДСУМКИ
У зв’язку із відміною проведення конкурсу, оголошення Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України,
опубліковане у газеті «Відомості приватизації» від 07.08.19 (щодо
інформації про проведення конкурсу на право оренди нерухомого
державного майна: частина нежитлових підвальних приміщень блоку
обслуговування з кафе (підвал, літній навіс) площею 213,2 м2 з обладнанням: стіл з лавками (6 столів. 10 лавок), лавка (м’яка) (5 лавок) за адресою: вул. Київська, 12а, м. Умань, Черкаська обл., 20300)
вважати недійсним.

Департамент оцінки майна, майнових прав
та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36
 Назва об’єкта оцінки № 3: підвальне приміщення площею
32,8 м2 у лабораторному корпусі.
Балансоутримувач – Донецький національний університет ім.
Василя Стуса.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Свободи, 36, м. Хмельницький.
Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору
оренди.
Дата оцінки – 31.08.2019.
Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по Він
ницькій та Хмельницькій областях.
Особа-платник робіт з оцінки – Громадська організація «Звукові
Хвилі».
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 № 4: будівля станції нейтралізації «Р»
39 загальною площею 1168,5 м2 та бетонний майданчик площею 1000,0 м2.
Бал анс оу тр имувач – Державне підприємство «Українська
дорожньо-транспортна компанія «Воєнконверс-43».
Місцезнаходження об’єкта: військове містечко, 61, с. Івашківці,
Хмельницький р-н, Хмельницька обл.
Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору
оренди.
Дата оцінки – 31.08.2019.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по Він
ницькій та Хмельницькій областях.
Особа-платник робіт з оцінки – ФОП Лисяк Віктор Станісла
вович.
Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є
окремі будівлі (виробничо-складська нерухомість) та споруди аналогічного функціонального призначення.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 5,0 тис. грн.
 Назва об’єкта оцінки № 5: частина зовнішньої фасадної стіни площею 73,0 м2 у будівлі навчального корпусу № 8
(А-ІІІ-Б-ІІІ).
Балансоутримувач – Кам’янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка.
Місцез нах од ження об’єкта: вул. Польський ринок, 14-16,
м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.
Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору
оренди.
Дата оцінки – 31.08.2019.
Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по Він
ницькій та Хмельницькій областях.
Особа-платник робіт з оцінки – ФОП Ковальський Анатолій Володимирович.
Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є
конструктивні частини будівель аналогічного функціонального призначення.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2,7 тис. грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015
№ 2075 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів СОД, якими передбачено провадження
практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів
у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1
«Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у т. ч.
земельних ділянок, та майнових прав на них».
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію, оформлену відповідно до п.5 Розділу 2 Положення, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 4 до Положення), інформація про
претендента (додаток 5 до Положення); 2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою
інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна (додаток 3 до Положення); 3) конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті
і має містити пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно з законом,
калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також
строку виконання робіт.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: каб. № 10,
вул. Соборна, 75, м. Хмельницький, 29013. 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
цієї 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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відомості
приватизації

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 складу площею 100,0 м2, будівля гаражного боксу площею 21,3 м2 та замощення площею 18,7 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, окремі будівлі за функціональним призначенням – гараж, майданчик (замощення).
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3,5 тис. грн.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення
площею 9,0 м2 та частина даху площею 10,0 м2.
Балансоутримувач: ДУ «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ по Дніпропетровській області».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Полігонна (Погребняка), 16.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ПрАТ «Київстар».
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель, дах та частина даху.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення
площею 2,0 м2.
Бал анс оу тр имувач: ДУ «Синельниківська виправна колонія
(№ 94)».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., Синельниківський р-н, с. Шахтарське, вул. Миру, 7а.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ПАТ «УКРГАЗБАНК».
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина даху площею 50,0 м2.
Балансоутримувач: Відділ освіти Синельниківської районної державної адміністрації Дніпропетровської області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Синельникове, вул. Садова, 2г.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ПрАТ «Київстар».
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: дах та частина даху.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
89,0 м2.
Балансоутримувач: ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., 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.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3,12 тис. грн.
 6. Назва об’єкта оцінки: частина даху площею 50,0 м2
(в т. ч. 5,0 м2 – площа загального користування).
Балансоутримувач: Павлоградський міський відділ з обслуговування м. Павлограда та Павлоградського району ГУМВС України в
Дніпропетровській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Західнодонбаська, 26а.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ПрАТ «Київстар».
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: дах та частина даху.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
158,0 м2 (в т. ч. 18,0 м2 – площа загального користування).
Балансоутримувач: ДПТНЗ «Дніпровський регіональний центр
професійно-технічної освіти».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Краснопільська, 8б.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ТОВ «ПКП «ВІКТОРІЯ».
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 8. Назва об’єкта оцінки: частина даху площею 21,0 м2
(в т. ч. 3,0 м2 – площа загального користування).
Балансоутримувач: ДП «Проектний інститут «Дніпродзержинськцивільпроект».
Місцез нах од ження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл.,
м. Кам’янське, вул. Запорізька, 20а.
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: дах та частина даху.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 9. Назва об’єкта оцінки: частина даху площею 35,0 м2
(в т. ч. 2,0 м2 – площа загального користування).
Балансоутримувач: Дніпровська філія ДП «Державний науководослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція».
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Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. В. Липинського, 7.
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: дах та частина даху.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 10. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
104,18 м2.
Балансоутримувач: Кам’янський державний енергетичний технікум.
Місцез нах од ження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл.,
м. Кам’янське, вул. Енергетиків, 36.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ФОП Долинець Л. М.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 11. Назва об’єкта оцінки: частина замощення площею
53,0 м2 (в т. ч. 3,0 м2 – площа загального користування).
Балансоутримувач: Софіївське міжрайонне управління водного
господарства Регіонального офісу водних ресурсів у Дніпропетровській області ДАВР України.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., Софіївський р-н, смт Софіївка, вул. Меліоративна, 17а.
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).
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 12. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
40,5 м2 (у т. ч. 4,0 м2 – площа загального користування).
Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет
залізничного транспорту ім. ак. 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 – ПП «Громадське Харчування Транспортник».
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: нежитлові приміщення площею
79,8 м2 (у т. ч. допоміжна площа – 8,3 м2 – ґанок).
Балансоутримувач: Дніпровський державний технічний університет.
Місцез нах од ження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл.,
м. Кам’янське, вул. Дніпробудівська, 2.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – АТ КБ «ПРИВАТБАНК».
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 14. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
21,75 м2.
Балансоутримувач: Національна металургійна академія України.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, просп. Гагаріна,
13 – 15.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – КП «Ольвія».
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: частина нежитлового приміщення площею 3,0 м2 (в т. ч. 1,0 м2 – площа загального користування).
Балансоутримувач: ДП «ВО Південний машинобудівний завод
ім. О. М. Макарова».
Місцез нах од ження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Криво
різька, 16.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ФОП Єрмашов Д. 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.
 16. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 5,0 м2 (в т. ч. 1,5 м2 – площа загального користування).
Бал анс оу тр имувач: ДВНЗ «Український державний хімікотехнологічний університет».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, просп. Гагаріна, 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 Іванушкін О. Г.
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.
 17. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення корпусу
№ 1 площею 52,5 м2 (у т. ч. 5,0 м2 – площа загального користування), частина нежитлового приміщення корпусу № 2 площею
5,5 м2 (у т. ч. 1,0 м2 – площа загального користування), нежитлові приміщення корпусу № 4 площею 36,9 м2 (у т. ч. 4,0 м2 – площа загального користування), нежитлові приміщення корпусу
№ 7 площею 55,8 м2 (у т. ч. 5,0 м2 – площа загального користування), нежитлові приміщення корпусу № 10 площею 75,1 м2
(у т. ч. 10,6 м2 – площа загального користування).
Балансоутримувач: Національний технічний університет «Дніпровська політехніка».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 19.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати.

Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ФОП Счастна І. Ю.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 5,0 тис. грн.
 18. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею
101,25 м2 (у т. ч. 9,2 м2 – площа загального користування).
Балансоутримувач: Дніпровський політехнічний коледж.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, просп. І. Мазепи, 32.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ФОП Соколова С. О.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 19. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею
126,8 м2.
Балансоутримувач: Національний технічний університет «Дніпровська політехніка».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 17.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ФОП Горпинич А. О.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 20. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею
95,7 м2.
Балансоутримувач: 1935 окремий загін скороченого складу 26
об’єднаного загону ДССТ.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Криворізьке
шосе, 2.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ПП «ФКМ-2013».
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: нежитлові приміщення площею
136,84 м2 (у т. ч. 12,44 м2 – площа загального користування).
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 – ТОВ «Трак Партс Груп 2013».
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 22. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
75,9 м2 (у т. ч. 6,9 м2 – площа загального користування).
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 Литвинова М. 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.
 23. Назва об’єкта оцінки: частина будівлі гаража (гараж № 17)
площею 44,6 м2 та частина замощення площею 150,0 м2.
Балансоутримувач: ДП «Східний ГЗК».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. Першотравнева, 1а.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ТОВ «Бджілка Енерджи».
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель за функціональним призначенням – гараж, замощення (майданчик).
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3,12 тис. грн.
 24. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 (у т. ч. 0,5 м2 – площа загального користування).
Балансоутримувач: Національний технічний університет «Дніпровська політехніка».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 19, корпус № 2.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ФОП Лазарєв В. О.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 25. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 (у т. ч. 0,5 м2 – площа загального користування).
Балансоутримувач: Національний технічний університет «Дніпровська політехніка».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 19, корпус № 7.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ФОП Лазарєв В. О.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 26. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 (у т. ч. 0,5 м2 – площа загального користування).
Балансоутримувач: Національний технічний університет «Дніпровська політехніка».
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Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 19, корпус № 10.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ФОП Лазарєв В. О.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 27. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 (у т. ч. 0,5 м2 – площа загального користування).
Балансоутримувач: Національний технічний університет «Дніпровська політехніка».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 19, корпус № 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 Лазарєв В. О.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 28. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
46,65 м2 (у т. ч. 4,15 м2 – площа загального користування).
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 – Адвокат Губа Валерія Валеріївна.
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.
 29. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення
площею 2,5 м2.
Балансоутримувач: Дніпровський державний аграрно-економічний
університет.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Набережна
Перемоги, 44к.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ФОП Совгіренко Г. В.
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.
 30. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення
площею 2,5 м2.
Балансоутримувач: Дніпровський державний аграрно-економічний
університет.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Набережна
Перемоги, 44/1.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ФОП Совгіренко Г. 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.
 31. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 5,0 м2 (у т. ч. 1,5 м2 – площа загального користування).
Бал анс оу тр имувач: ДВНЗ «Український державний хімікотехнологічний університет».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Набережна
Перемоги, 40.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ФОП Іванушкін О. Г.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 32. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення гаражного
боксу площею 52,9 м2 та замощення площею 5,0 м2.
Балансоутримувач: ДП «ДДПІ «Дніпроцивільпроект».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, просп. Слобожанський, 3.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ТОВ «ПРОЕКТ АС ПЛЮС».
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель за функціональним призначенням – гараж, замощення (майданчик).
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 33. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
80,8 м2 (у т. ч. 8,5 м2 – площа загального користування).
Балансоутримувач: Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ФОП Демидова Н. Б.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 34. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею
108,9 м2.
Балансоутримувач: КП «Південукргеологія».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Купріна, 116а.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ФОП Колчанов М. 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.
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 35. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщен-

ня площею 4,0 м2 (у т. ч. 0,5 м2 – площа загального користування).
Балансоутримувач: Дніпровський національний університет імені О. Гончара.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Казакова, 30.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ФОП Коломоєць Д. В.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 36. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею
75,3 м2 (у т. ч. 14,4 м2 – площа загального користування).
Балансоутримувач: Національний технічний університет «Дніпровська політехніка».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 19.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ФОП Хижняк І. 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.
 37. Назва об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів у складі:
резервуар для води з фільтром № 1, контрольно-розподільчий
пункт РПЗО 10 кВт, резервуар для води з фільтром № 2, водопровідна насосна станція.
Бал анс оу тр имувач: ТОВ «Хлібзавод № 3» (код за ЄДРПОУ
34984708).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., Петриківський р-н, с. Єлизаветівка, вул. Індустріальна, 5.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
приватизації шляхом викупу.
Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Дата оцінки – 31.08.2019.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: будівлі та споруди відповідного
функціонального призначення.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 5,0 тис. грн.
 38. Назва об’єкта оцінки: обладнання, устаткування та інше
рухоме майно у кількості 30 одиниць, яке входить до складу
єдиного майнового комплексу колишнього державного підприємства «Трансмаш».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Коломойцівська, 25.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Дата оцінки – 31.08.2019.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: обладнання, устаткування та
рухоме майно за напрямами 1.2, 1.7.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3,0 тис. грн.
 39. Назва об’єкта оцінки: дитячий комбінат № 2 (63) (недіючий).
Балансоутримувач: ПАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» (код за ЄДРПОУ 00191000).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, просп. Південний, 9.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
приватизації шляхом продажу на електронному аукціоні.
Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Дата оцінки – 31.08.2019.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: комплекси будівель та споруд
у складі: окремі будівлі, замощення, басейн, огорожа.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 10,4 тис. грн.
 40. Назва об’єкта оцінки: частина даху будівлі (літера А-5)
загальною площею 7,34 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Добролюбова, 10.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди.
Балансоутримувач: Запорізький національний університет.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: Приватне акціонерне товариство «Київстар».
Дата оцінки – 31.08.2019.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: дах та частина даху.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 41. Назва об’єкта оцінки: вбудовані в перший поверх двоповерхової будівлі учбового корпусу нежитлові приміщення
(літера А-2, приміщення № 54, № 55, № 56) загальною площею 46,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь,
вул. Михайла Грушевського, буд. 19.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди.
Балансоутримувач: Мелітопольський державний педагогічний
університет імені Богдана Хмельницького.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: ФОП Кузьмин О. В.
Дата оцінки – 31.08.2019.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 42. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 4 (у складі частини приміщення № 2 площею 9,0 м2, приміщень № 3, № 4)
загальною площею 25,8 м2 першого поверху будівлі гуртожитку
(літ. А-4), реєстровий номер 02070849.13.КМФХЧХ003.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Незалежної
України, буд. 64.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Балансоутримувач: Національний університет «Запорізька політехніка».
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: ФОП Макаренкова Т. М. Дата оцінки – 31.05.2019.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.

 43. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 26 за-

гальною площею 377,3 м2 першого та другого поверхів 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: Головне управління статистики у Запорізькій області.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: Запорізький обласний союз промисловців і підприємців
(роботодавців) «Потенціал».
Дата оцінки – 31.08.2019.
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.
 44. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 426, 427
загальною площею 30,9 м2 четвертого поверху будівлі корпусу А (літ. А-6).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Патріотична, 74а.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди.
Балансоутримувач: ДП «Український науково-дослідний інститут
спеціальних сталей, сплавів та феросплавів».
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: ТОВ «УКРАЇНСЬКА ПРОМИСЛОВА ГРУПА ЛТД».
Дата оцінки – 31.08.2019.
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.
 45. Назва об’єкта оцінки: державне нерухоме майно бази
відпочинку «Дельфін» загальною площею 682,2 м2, у складі:
будинку для охорони літ. А-1, інв. № 48, площею 12,1 м2; спального
корпусу літ. В-1, інв. № 50, площею 402,6 м2; будинку для відпочинку літ. Г-1, інв. № 80, площею 33,1 м2; будинку для відпочинку літ. Г1
-1, інв. № 83, площею 33,1 м2; будинку для відпочинку літ. Г2 -1, інв.
№ 84,площею 33,1 м2; будинку для відпочинку літ. Г3 -1, інв. № 86,
площею 33,1 м2; будинку для відпочинку літ. Г4-1, інв. № 78, площею
33,1 м2; кухні літ. Д-1, інв. № 77, площею 29,8 м2; павільйону літ. Б-1,
інв. № 75, площею 72,2 м2; комплексної трансформаторної підстанції
№ 1, інв. № 645 (у т. ч. трансформатор ТМ-400/10, інв. № 646; трансформатор ТНГ – 40/10, інв. № 647).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Якимівський
р-н, смт Кирилівка, Коса Пересип, 44.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди підприємством із суб’єктом підприємницької діяльності.
Балансоутримувач: ДП «Запорізький автомобільний ремонтний
завод».
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: ФОП Бєллон К. В.
Дата оцінки – 31.08.2019.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: комплекси будівель та споруд
рекреаційного та санаторно-курортного призначення.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 10,4 тис. грн.
 46. Назва об’єкта оцінки: частина бетонного майданчика
площею 14,0 м2 та частина майданчика димової труби котельні
Інгульської шахти площею 3,0 м2.
Балансоутримувач: державне підприємство «Східний гірничозбагачувальний комбінат».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, с Неопалимівка.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою розрахунку розміру орендної плати.
Дата оцінки – 31.07.2019.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: Приватне акціонерне товариство «Київстар».
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: майданчик (замощення).
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,6 тис. грн.
 47. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
12,82 м2.
Балансоутримувач: Головне управління ДФС у Кіровоградській
області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., смт Новгородка, вул. Криворізька, 10.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою розрахунку розміру орендної плати.
Дата оцінки – 31.08.2019.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник ФОП Самиляк Т. С.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,0 тис. грн.
 48. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення
площею 2,0 м2.
Балансоутримувач: державне підприємство «Східний гірничозбагачувальний комбінат».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м Кіровоградський р-н, с. Неопалимівка.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою розрахунку розміру орендної плати.
Дата оцінки – 31.08.2019.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – КОД АБ «Укргазбанк».
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,0 тис. грн.
 49. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення
площею 2,0 м2. Балансоутримувач: державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, смт Смоліне.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою розрахунку розміру орендної плати.
Дата оцінки – 31.08.2019.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – КОД АБ «Укргазбанк».
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини
будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,0 тис. грн.
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 50. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення

площею 5,48 м2.
Балансоутримувач: державне підприємство «Східний гірничозбагачувальний комбінат».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, с. Олексіївка, вул. Шахтарська, 1.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою розрахунку розміру орендної плати.
Дата оцінки – 31.08.2019.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – КОД АБ «Укргазбанк».
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,0 тис. грн.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію, а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну
пропозицію; документи щодо практичного досвіду виконання робіт
з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду за встановленою формою; інформацію про претендента за встановленою
формою.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, повинні бути завірені підписом керівника СОД.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення
про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 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 30 серпня 2019 р. (включно).
Конкурс відбудеться у регіональному відділенні 05.09.2019
об 11.00 за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 37.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 49000,
м. Дніпро, вул. Центральна, 6, телефон для довідок (056) 744-11-51.
Електронна адреса замовника конкурсу: dnipro@spfu.gov.ua.

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’єктів оренди

 1. Гідротехнічні споруди ставу № 2 площею водного плеса 1,7769 га за адресою: Івано-Франківська обл., Богородчанський
р-н, с. Похівка.
Балансоутримувач ліквідований.
Запланована дата оцінки: 31.08.2019.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди.
Замовник оцінки – Регіон альн е відділення Фонду по ІваноФранківській, Чернівецькій та Тернопільській областях.
Платник оцінки – Споживче товариство «Вулкан».
 2. Нежитлове приміщення загальною площею 68,0 м2
(прим. № 2 згідно з експлікацією «мотоцех» будівлі механічного цеху, літера «Є»), що обліковується на балансі Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, за адресою:
м. Івано-Франківськ, вул. Польова, 18.
Запланована дата оцінки: 31.08.2019.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди.
Замовник оцінки – Регіон альн е відділення Фонду по ІваноФранківській, Чернівецькій та Тернопільській областях.
Платник оцінки – підприємець Жданов Олександр Анатолійович.
 3. Нежитлові приміщення першого поверху загальною
площею 226,4 м2 в будівлі (магазин), що обліковується на балансі
ДП «Кутське лісове господарство» в Івано-Франківській області, за
адресою: Івано-Франківська обл., Косівський р-н, с. Космач, вул. Незалежності, 85а.
Запланована дата оцінки: 31.08.2019.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди.
Замовник оцінки – Регіон альн е відділення Фонду по ІваноФранківській, Чернівецькій та Тернопільській областях.
Платник оцінки – підприємець Вадзарук Юрій Васильович.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті
і складається з:
1) конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій
зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням
усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом; 2) документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності
та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної
ділянки) (додаток 3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015
№ 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47);
3) підтвердних документів.
На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо
якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я,
по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну
документацію.
Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде розглядатись конкурсною комісією під час обрання переможця, не повинна перевищувати: для гідротехнічних споруд – 7 тис. грн; для
нежитлового приміщення загальною площею 68,0 м2 (прим. № 2
згідно з експлікацією «мотоцех» будівлі механічного цеху, літера «Є»)
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Польова, 18 – 4,8 тис. грн; для
нежитлових приміщень першого поверху загальною площею 226,4 м2
у будівлі (магазин) за адресою: Івано-Франківська обл., Косівський
р-н, с. Космач, вул. Незалежності, 85а – 5,5 тис. грн.
Строк надання послуг з оцінки об’єктів не повинен перевищувати
5 календарних днів.
Інформація про подібні до об’єкта оцінки об’єкти наведена в додатку 2 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190
(у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд
конкурсної комісії:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмова
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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 Положення); копії кваліфікаційних документів
оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому
числі посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок (подаються у разі проведення конкурсу з метою виконання робіт з експертної грошової оцінки
земельних ділянок).
Копії документів, що подаються до регіонального відділення, повинні бути завірені належним чином.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: до участі в конкурсі
з метою надання послуг з оцінки майна можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими
передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів,
що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників конкурсу, передбаченим пунктом 12 розділу ІІ Положення.
У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет
документів, або подана ним конкурсна документація є неповною,
комісія на засіданні приймає рішення щодо недопущення його до
участі в конкурсі. Претендент має право відкликати свою заяву до
дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії Регіональ
ного 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 опуб
лікування цієї інформації о 10.00 в приміщенні Регіонального відділення Фонду по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок,
48, каб. 315, телефон для довідок (0342) 55-31-39.

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

 Об’єкт незавершеного будівництва – котельня за адресою:
Київська обл., м. Сквира, вул. Незалежності, 228д, яка під час приватизації не увійшла до статутного капіталу КСП «Сквирське» (правонаступник ПП «АГРО-ОЛІМП 2006»).
Дата оцінки – буде визначено договором про надання послуг з
незалежної оцінки майна.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Київській області.
Платник – Регіональне відділення Фонду по Київській області.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для подальшої приватизації шляхом викупу.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: об’єкти незавершеного будівництва.
Очікувана найбільша ціна: 7200 грн.
Учасникам конкурсу потрібно подати до Регіонального відділення Фонду по Київській області конкурсну документацію,
яка відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015
№ 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
№ 60/28190, в редакції, затвердженій наказом Фонду від 16.01.2018
за № 47, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.02.2018
за № 198/31650 (далі – Положення), складається з:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням
таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях),
якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу,
запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного
досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної
ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову
оцінку земельної ділянки) (додаток 3 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності
за встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента
(додаток 5 до Положення).
Вимоги до учасників конкурсу: оцінювачі повинні мати кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи), які відповідають об’єкту
оцінки та загальний стаж професійної діяльності яких з оцінки майна
становить не менше 3 років.
Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окремо у запечатаному конверті з описом підтвердних документів та
обов’язковим зазначенням об’єкта, на який подається конкурсна
документація, що містяться в конверті, до відділу управління персоналом та проходження державної служби Регіонального відділення
Фонду по Київській області не пізніше ніж за чотири робочих дні до
оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Київ,
просп. Голосіївський, 50, кімн. 612.
Конкурс відбудеться 05.09.2019 о 10.00 у Регіональному відділенні Фонду по Київській області за адресою: м. Київ, просп.
Голосіївський, 50, кімн. 606, телефон для довідок 200-25-29.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Київській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки для визначення розміру збитків

 1. Збитки, що призвели до завдання майнової шкоди державі в наслідок установлення факту розкрадання, знищення,
псування об’єкта державної власності, а саме втрати 5 одиниць – 2-кімнатних дерев’яних садових будинків, які входять
до складу табору відпочинку «Колос», за адресою: Одеська
обл., Лиманський р-н, с. Мар’янівка, який в процесі приватизації
не увійшов до статутного капіталу, але залишився на балансі ВАТ
«Сільгосптехніка», код за ЄДРПОУ 3744994 (правонаступник – ПАТ
«Сільгосптехніка»).
Мета оцінки: визначення розміру збитків.
Дата оцінки: буде визначено договором про надання послуг з незалежної оцінки майна.
Замовник: Регіональне відділення Фонду по Київській області.
Платник: Регіональне відділення Фонду по Київській області.
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 6 864 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: збитки (за подібністю об’єкта, пошкодження, розкрадання, нестача, знищення,
псування якого призвело до завдання збитків, та/або подібністю
причин завдання збитків).
Учасникам конкурсу потрібно подати до Регіонального відділення Фонду по Київській області конкурсну документацію,
яка відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015
№ 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за
№ 60/28190, в редакції, затвердженій наказом Фонду від 16.01.2018

№ 47, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за
№ 198/31650 (далі – Положення), складається з:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням
таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях),
якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу,
запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного
досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної
ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову
оцінку земельної ділянки) (додаток 3 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності
за встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента
(додаток 5 до Положення).
Вимоги до учасників конкурсу: оцінювачі повинні мати кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи), які відповідають об’єкту
оцінки та загальний стаж професійної діяльності яких з оцінки майна
становить не менше 3 років.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті з описом підтвердних документів та обов’язковим зазначенням об’єкта,
на який подається конкурсна документація, що містяться в конверті,
до відділу управління персоналом та проходження державної служби
Регіональне відділення Фонду по Київській області не пізніше ніж за
чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, 50, кімн. 612.
Конкурс відбудеться 05.09.2019 о 14.00 у Регіональному відділенні Фонду по Київській області за адресою: м. Київ, просп.
Голосіївський, 50, кімн. 606, телефон для довідок 200-25-29.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Київській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди

 1. Частина приміщення № 2 на 1-му поверсі пасажирського
термінала «D» (інв. № 47834) загальною площею 4,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль». Мета оцінки: визначення спеціальної вартості об’єкта з метою
продовження терміну дії договору оренди. Дата оцінки: 31.08.2019.
Замовник: Регіональне відділення Фонду по Київській області. Платник: ФОП Лавренюк Є. В. Очікувана найбільша ціна надання послуг:
2800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення,
частини будівель адміністративного призначення.
 2. Частина твердого покриття (зона 10 під віадуком термінала «D») (інв. № 47834) загальною площею 1,0 м2 за адресою:
Київська обл., м. Бориспіль, аеропорт, що перебувають на балансі
ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль». Мета оцінки: визначення
спеціальної вартості об’єкта з метою продовження терміну дії договору оренди. Дата оцінки: 31.08.2019. Замовник: Регіональне відділення Фонду по Київській області. Платник: ПП «ОСТЕР КОМЕРЦ».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн. Подібними до
об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини приміщень
для розміщення терміналів самообслуговування, банкоматів, інших автоматів.
 3. Частина твердого покриття (зона 10 під віадуком термінала «D») (інв. № 47834) загальною площею 2,0 м2 за адресою:
Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт, що перебуває на балансі
ДП МА «Бориспіль». Мета оцінки: визначення спеціальної вартості
об’єкта з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: буде визначено договором про надання послуг з незалежної оцінки майна.
Замовник: Регіональне відділення Фонду по Київській області. Платник: ТОВ «ПРАЙЗ БІЗНЕС». Очікувана найбільша ціна надання послуг:
2800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення,
частини приміщень для розміщення терміналів самообслуговування,
банкоматів, інших автоматів.
 4. Частина нежитлового приміщення площею 25,0 м2 на
3-му поверсі пасажирського термінала «D» за адресою: Київська
обл., Бориспільський р-н, Бориспіль-7, що перебуває на балансі ДП
МА «Бориспіль». Мета оцінки: визначення спеціальної вартості об’єкта
з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: буде визначено
договором про надання послуг з незалежної оцінки майна. Замовник: Регіональне відділення Фонду по Київській області. Платник: ПП
«ПАВО ГРУП». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини
будівель торговельного призначення.
 5. Частина нежитлового приміщення площею 5,0 м2 на
2-му поверсі будівлі пасажирського термінала «F» з швидкомонтуючих легких конструкцій за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт, що перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль».
Мета оцінки: визначення спеціальної вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: буде визначено договором про
надання послуг з незалежної оцінки майна. Замовник: Регіональне
відділення Фонду по Київській області. Платник: ПП «ПАВО ГРУП».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн. Подібними до
об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель торговельного призначення.
 6. Приміщення № 234, № 236 на 1-му поверсі будівлі
аеровокзалу термінала «Б» (інв. № 6909) площею 30,2 м2 за
адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт, що перебувають
на балансі ДП МА «Бориспіль». Мета оцінки: визначення спеціальної
вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Дата оцінки:
буде визначено договором про надання послуг з незалежної оцінки
майна. Замовник: Регіональне відділення Фонду по Київській області.
Платник: ТОВ «ІНТЕРАВІА». Очікувана найбільша ціна надання послуг:
2800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель адміністративного призначення.
 7. Приміщення № 112 зони «Приліт» на 1-му поверсі будівлі аеровокзалу термінала «Б» (інв. № 6909) площею 35,1 м2
за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт, що перебуває
на балансі ДП МА «Бориспіль». Мета оцінки: визначення спеціальної
вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Дата оцінки:
буде визначено договором про надання послуг з незалежної оцінки
майна. Замовник: Регіональне відділення Фонду по Київській області.
Платник: ТОВ «ІНТЕРАВІА». Очікувана найбільша ціна надання послуг:
2800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель адміністративного призначення.
 8. Частина нерухомого майна площею 1,0 м2 у вестибулі Адмінбудівлі Бориспільської ДПІ за адресою: Київська обл.,
м. Бориспіль, вул. Котляревського, 2, що перебуває на балансі ГУ
ДФС у Київській області. Мета оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: буде визначено договором про надання послуг з незалежної оцінки майна.
Замовник: Регіональне відділення Фонду по Київській області. Платник: ФОП Очеретян Т. Л. Очікувана найбільша ціна надання послуг:
2800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель для розміщення автоматів з розливу напоїв,
інших автоматів.
 9. Частина нерухомого майна площею 1,0 м2 у вестибулі
Адмінбудівлі Обухівської ДПІ за адресою: Київська обл., м. Обухів, вул. Каштанова, 20, що перебуває на балансі ГУ ДФС у Київській
області. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: буде визначено до-
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говором про надання послуг з незалежної оцінки майна. Замовник:
Регіональне відділення Фонду по Київській області. Платник: ФОП
Очеретян Т. Л. Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель для розміщення автоматів з розливу напоїв, інших
автоматів.
 10. Частина нерухомого майна площею 1,0 м2 у вестибулі Адмінбудівлі Білоцерківської ДПІ за адресою: Київська обл.,
м. Біла Церква, бульв. Олександрійський, 12, що перебуває на балансі ГУ ДФС у Київській області. Мета оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Дата оцінки:
буде визначено договором про надання послуг з незалежної оцінки
майна. Замовник: Регіональне відділення Фонду по Київській області. Платник: ФОП Очеретян Т. Л. Очікувана найбільша ціна надання
послуг: 2800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися:
приміщення, частини будівель для розміщення автоматів з розливу
напоїв, інших автоматів.
Учасникам конкурсу потрібно подати до Регіонального відділення Фонду по Київській області конкурсну документацію, яка
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 № 60/28190,
в редакції, затвердженій наказом Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650
(далі – Положення), складається з:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням
таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях),
якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу,
запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного
досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної
ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову
оцінку земельної ділянки) (додаток 3 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності
за встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента
(додаток 5 до Положення).
Вимоги до учасників конкурсу: оцінювачі повинні мати кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи), які відповідають об’єкту
оцінки та загальний стаж професійної діяльності яких з оцінки майна
становить не менше 3 років.
Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окремо у запечатаному конверті з описом підтвердних документів та
обов’язковим зазначенням об’єкта, на який подається конкурсна
документація, що містяться в конверті, до відділу управління персоналом та проходження державної служби Регіонального відділення
Фонду по Київській області не пізніше ніж за чотири робочих дні до
оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Київ,
просп. Голосіївський, 50, кімн. 612.
Конкурс відбудеться 05.09.2019 об 11.00 у Регіональному
відділенні Фонду по Київській області за адресою: м. Київ,
просп. Голосіївський, 50, кімн. 606, телефон для довідок
200-25-29.

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

 1. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового
приміщення площею 4,0 м2 на першому поверсі навчального
корпусу.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Пимоненка, 17.
Балансоутримувач: ВСП Технічний коледж 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. Пимоненка, 17.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Сманцеров М. О.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною
площею 14,0 м2 на першому поверсі будівлі автовокзалу МАПП
«Шегині», реєстровий номер 39292197.14.АААГБГ444.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Мостиський
р-н, смт Шегині, вул. Дружби, 201.
Балансоутримувач: Державна фіскальна служба України (в оперативному управлінні (користуванні) Львівської митниці ДФС).
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати для 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., Мостиський р-н, смт Шегині, вул. Дружби, 201.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ПАТ АБ «Укргазбанк».
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною
площею 24,0 м2 на першому поверсі будівлі.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 7.
Бал анс оу тр имувач: Львівський коледж «Інфокомунікації» 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. Січових
Стрільців, 7.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ТзОВ «АйКю Холдинг».
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 4. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення

загальною площею 27,8 м2 на четвертому поверсі будівлі.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 11.
Балансоутримувач: ДВНЗ «Університет банківської справи».
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. Січових
Стрільців, 11.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Попова В. В.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною
площею 41,2 м2, а саме: приміщення № 213 (частина) площею
29,2 м2 та приміщення № 214 площею 4,3 м2 на першому поверсі та приміщення № 116 площею 7,7 м2 на цокольному поверсі будівлі автовокзалу МАПП «Краковець», реєстровий номер
39292197.14.ААААЖЖ993.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Яворівський
р-н, смт Краковець, вул. Вербицького, 54.
Балансоутримувач: Державна фіскальна служба України (в оперативному управлінні (користуванні) Львівської митниці ДФС).
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., Яворівський р-н, смт Краковець, вул. Вербицького, 54.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ПАТ АБ «Укргазбанк».
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення
№ 20, 281 загальною площею 58,1 м2 на першому поверсі триповерхової будівлі.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Замарстинівська, 7.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Львівській
області.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору
оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних
відносин).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Замарстинівська, 7.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ПП «Західний центр насіння «Родос».
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною
площею 246,8 м2 на третьому поверсі нової частини адміністративного корпусу.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Ак. Богомольця, 9.
Балансоутримувач: ДП «Львівський державний інститут проектування комунального будівництва «Львівдіпрокомунбуд».
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. Ак. Богомольця, 9.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Журавльов С. С.
 8. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення
загальною площею 399,6 м2 магазину № 9 літери А.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Молодіжна (Г. Ленінграда), 29.
Балансоутримувач: Львівська філія Концерну «Військторгсервіс».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору
оренди.
Телефони замовника конкурсу: (031) 261-38-83, (031) 263-0073.
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. Мукачево, вул. Молодіжна (Г. Ленінграда), 29.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2019
р (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – Товариство з обмеженою відповідальністю «Великолучківське».
 9. Назва об’єкта оцінки: частина вагону-будинку площею
6,38 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., м. Ужгород,
вул. Собранецька, 224.
Балансоутримувач: Закарпатська митниця ДФС.
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. Собранецька, 224.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк «УКРГАЗБАНК».
 10. Назва об’єкта оцінки: вбудоване приміщення (поз. 5)
площею 11,0 м2 модуля № 1 (літ. А).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., Виноградівський р-н, смт Вилок, вул. Раковці, буд. 142.
Балансоутримувач: Закарпатська митниця ДФС.

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., Виноградівський р-н, смт Вилок, вул. Раковці, буд. 142.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – Публічне акціонерне товариство Акціонерний Банк «УКРГАЗБАНК».
 11. Назва об’єкта оцінки: приміщення частини адмінприміщення площею 16,6 м2 (кабінет № 24).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44100, Волинська обл., смт Ратне, вул. 1 Травня, 32.
Балансоутримувач: Управління фінансів Ратнівської державної
адміністрації Волинської області.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (033) 224-80-24.
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: 44100, Волинська обл.,
смт Ратне, вул. 1 Травня, 32.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – Ратнівська районна організація Волинської обласної спілки ветеранів Афганістану.
Відповідно до листа Фонду від 15.06.2016 № 10-36-11307 та
доповнення до нього (лист Фонду від 16.07.2019 № 10-59-12958)
рекомендована максимальна ціна надання послуг з оцінки майна,
що склалася у І півріччі 2019 року та буде розглядатися конкурсною
комісією під час обрання переможця: для об’єктів № № 1, 2, 3, 4, 5,
9, 10, 11 – 2400,00 грн; для об’єктів № 6, 7, 8 – 3000,00 грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015
№ 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47) (далі –
Положення).
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Львівській, Закарпатській та Волинській областях (79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки відповідно до додатка
2 до Положення є: для об’єктів № 1-5, 7-11 – приміщення, частини
будівель (адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування
тощо); для об’єкта № 6 – приміщення, частини будівель (виробнича,
виробничо-складська або складська нерухомість).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна
за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових
прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІ Положення.
Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ,
та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна (згідно з інформацією про подібні до об’єкта оцінки
об’єкти, ознаки подібності якого наведено в додатку 2 до Положення),
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках
2 – 5 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення або до відділу документального забезпечення та роботи з ДСК за адресою: м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції
витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання
робіт (у календарних днях) по кожному об’єкту оцінки окремо. На
конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в Регіональному відділенні Фонду по
Львівській, Закарпатській та Волинській областях о 12.00 через
14 днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3.
Документи приймаються Регіональним відділенням Фонду по
Львівській, Закарпатській та Волинській областях не пізніше ніж за
чотири робочих дні до дати проведення конкурсу включно до 17.00.
Телефони для довідок: (032)255-41-71, 261-62-04, (031) 261-38-83,
263-00-73, (033) 224-80-24.

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

 Назва об’єкта оцінки: складський майданчик на 11 причалі
загальною площею 9890,0 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Чорноморськ,
вул. Сухолиманська, 30б. 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, електрон
на 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): липень – серпень, інформація про
особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Спільне підприємство Рисоїл термінал» (код за ЄДРПОУ 317869337); тел.: (04868) 3-49-03,
(067) 486-30-25.
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 щодо всіх об’єктів наведені у № за порядком 4 строки додатка
2 до Положення.
Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної
оцінки майна по об’єкту вище 7540 гривень комісією з конкурсного
відбору не розглядатимуться.
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Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: 65012, м. Одеса,
вул. Велика Арнаутська, 15 або безпосередньо до відділу документального забезпечення та контролю організаційної роботи
(м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113) до
16.00 29.08.2019. 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 Регіон альн ому відділенні Фонду
по Одеській та Миколаївській областях 04.09.2019 об 11.00
за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15,
кімн. 503. Телефони для довідок: (048) 731-50-39, 731-50-28,
731-50-29.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Одеській
та Миколаївській 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 приміщення другого
поверху будівлі РБУ з побутовими приміщеннями загальною
площею 100,7 м 2. Найм ен ув ання бал анс оу тр имувача об’єкта
оцінки: Одеська філія ДП «Адміністрація морських портів України».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Митна площа, 1. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника
конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу:
odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з
обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
липень – серпень, інформація про особу – платника робіт з оцінки:
Товариство з обмеженою відповідальністю «СІТІТЕХБУД» (код за
ЄДРПОУ 42148696).
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення 2-го поверху службової будівлі у корені військового молу загальною
площею 231,7 м 2. Найм ен ув ання бал анс оу тр имувача об’єкта
оцінки: ДП «Адміністрація морських портів України». Місцезнахо
дження об’єкта оцінки: м. Одеса, Митна площа, 1/3. 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):
липень – серпень, інформація про особу – платника робіт з оцінки:
ТОВ «Транс-сервіс-КТТ» (код за ЄДРПОУ 34379765); тел. 796-50-01,
Лариса Львівна.
 3. Назва об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів нерухомого майна б/в «Моряк» загальною площею 1213,7 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Ренійський
морський торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Одеська обл., Ренійський р-н, с. Лиманське, вул. Залізнична, 53.
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): липень – серпень, інформація про особу – платника робіт з
оцінки: ФОП Арабаджи Олександр Миколайович (код за ЄДРПОУ
2549216399); тел. (067) 416-58-86.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення на другому
поверсі Будівлі ДОЦ з побутовими приміщеннями та навісом
загальною площею 106,6 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: ДП «Морський торговельний порт «Южний». Місце
знаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Южне, вул. Берегова, 13. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника
конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу:
odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно
з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
липень – серпень, інформація про особу – платника робіт з оцінки:
ТОВ «ДІЛЕКС ТРАНСПОРТ» (код за ЄДРПОУ 35362511); тел. (067)
899-65-65; (044) 517-50-35.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина даху корпусного цеху загальною площею 11,5 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: ДП «Одеський морський торговельний порт». Місце
знаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. М. Гефта, 3. 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): липень – серпень,
інформація про особу – платника робіт з оцінки: ДУ «Держгідрографія» (код за ЄДРПОУ 25948214); тел. 753-17-53.
 6. Назва об’єкта оцінки: технологічний майданчик під шляхопроводом з 2 пандусами загальною площею 500,0 м2. Найме
нування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Адміністрація морських портів України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. Приморська, 6. 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): липень – серпень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «ЮРТРАНСЛОДЖИСТИК» (код за ЄДРПОУ
42324621); тел. (067) 999-54-05.
 7. Назва об’єкта оцінки: одноповерх. адмін.-побутова будівля; насосна станція; однопов. побутова будівля; однопов.
служб. будівля та лаборат.; навіс; резервуари – 2 шт., загальною площею 746,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: ДП «МТП «Чорноморськ». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Центральна, 10. 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):
липень – серпень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Спільне підприємство рисоїл термінал» (код за ЄДРПОУ
31786337); тел. (048) 683-49-03.
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого рівня будівлі управління № 3 загальною площею 102,1 м2. Наймену
вання балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Адміністрація морських
портів України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Митна
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площа, 1/2. 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): липень – серпень, інформація про особу – платника робіт з
оцінки: ФОП Харазі Анзорі Вахтангович (код за ЄДРПОУ 2834922494);
тел. (099) 130-87-77.
 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення в корпусі
№ 2 з теплопунктом загальною площею 1107 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Адміністрація морських портів України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Андрієвського, 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): липень – серпень, інформація про особу – платника робіт з
оцінки: ТОВ «ЮРТРАНСЛОДЖИСТИК» (код за ЄДРПОУ 42324621);
тел. (067) 999-54-05.
 10. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення магазинукулінарії «Радуга» загальною площею 205,0 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП МТП Чорноморськ. Місцезна
ходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Транспортна, 2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс
замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника
конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): липень – серпень, інформація про особу – платника робіт з
оцінки: МП «МИР» (код за ЄДРПОУ 19218440); тел. 722-52-52; (063)
647-01-31.
 11. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого
поверху службової будівлі у корені військового молу загальною площею 290,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: ДП «Адміністрація морських портів України». Місцезнахо
дження об’єкта оцінки: м. Одеса, Митна площа, 1/3. 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):
липень – серпень, інформація про особу – платника робіт з оцінки:
ТОВ «ТРАНС-СЕРВІС-КТТ» (код за ЄДРПОУ 34379765); тел. 796-5001, Галина Львівна.
 12. Назва об’єкта оцінки: відокремлена частина приміщення 1-го поверху в будівлі профілакторію СП «Портовик» МТП
«Южний» (інв. № 1420) загальною площею 1,0 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Южненська філія Державного
підприємства «Адміністрація морських портів України» (Адміністрація морського порту «Южний»). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Одеська обл., м. Южне, ДП «МТП «Южний». 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): липень – серпень,
інформація про особу – платника робіт з оцінки: Акціонерне товариство «Перший український міжнародний банк» (код за ЄДРПОУ
14282829); тел. 786-88-76.
 13. 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. Маринеску 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):
липень – серпень, інформація про особу – платника робіт з оцінки:
Фізична особа – підприємець Істратова Елеонора Анатоліївна (код
за ЄДРПОУ 2068302024); тел. 772-81-00.
 14. Назва об’єкта оцінки: частина бетонного майданчика,
розташованого на території Лісового господарства, загальною площею 1386,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: 3 Спеціальний центр швидкого реагування Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Одеська обл., Любашівський р-н, Ясенівська сільська рада.
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):
липень – серпень, інформація про особу – платника робіт з оцінки:
Фізична особа – підприємець Мукан Світлана Миколаївна (код за
ЄДРПОУ 3078512267); тел. (067) 960-75-67.
 15. Назва об’єкта оцінки: частина даху шестиповерхового спального корпусу санаторію «Салют» (інв. № 10310001)
загальною площею 15,0 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Спеціалізований Одеський санаторій «Салют».
Місцез нах од ження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Піонерська
(С. Варламова), 28. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 73150-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна
адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів
необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): липень – серпень, інформація про
особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «лайфселл» (код за ЄДРПОУ
22859846); тел. 734-12-68.
 16. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення 3-го поверху 3-поверхової їдальні Дослідно-механічного заводу
УкрНДімфа з дослідним виробництвом загальною площею
10,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Науково-дослідний проектно-конструкторський
інститут морського флоту України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, пров. Газовий, 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, електрон
на 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): липень – серпень, інформація про

особу – платника робіт з оцінки: Приватне акціонерне товариство
«ВФ Україна» (ПрАТ «ВФ Україна») (код за ЄДРПОУ 14333937); тел.
(095) 289-55-55.
 17. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на першому поверсі двоповерхового учбового корпусу загальною
площею 28,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний професійно-технічний навчальний заклад «Одеське
професійно-технічне училище машинобудування». Місцезнахо
дження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Богдана Хмельницького, 65.
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): липень – серпень, інформація про особу – платника робіт
з оцінки: Фізична особа – підприємець Савельєва Ольга Іванівна
(код за ЄДРПОУ 2167027143); тел. (067) 291-40-97 муж.
 18. Назва об’єкта оцінки: приміщення на першому поверсі в
учбовому корпусі № 2 загальною площею 13,6 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська національна морська
академія. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника
конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу:
odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з
обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
липень – серпень, інформація про особу – платника робіт з оцінки:
Фізична особа – підприємець Карпенко Лариса Семенівна (код за
ЄДРПОУ 1880919826); тел. (098) 244-21-35.
 19. Назва об’єкта оцінки: неж. прим. 1-го поверху виробнич.
корпусу літ «А2-1» незавершеного будівництва виробнич. та
не виробничих будівель загальною площею 66,0 м2. Наймену
вання балансоутримувача об’єкта оцінки: Фізико-хімічний інститут
захисту навколишнього середовища і людини. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Ак. Вільямса/вул. Ільфа і Петрова.
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): липень – серпень, інформація про особу – платника робіт
з оцінки: ФОП Федоренко Ігор Пантелеймонович (код за ЄДРПОУ
2678201171).
 20. Назва об’єкта оцінки: нежитлові підвальні приміщення
загальною площею 220,0 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Концерн «Військторгсервіс» філія «Одеське управління військової торгівлі». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Преображенська, 45. 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, електрон
на 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): липень – серпень, інформація про
особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «КОТЕДЖБУДПЛЮС» (код за
ЄДРПОУ 38955106); тел. (050) 905-14-83.
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, викладений 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 щодо всіх об’єктів наведені у № за порядком 4 строки додатка
2 до Положення.
Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки майна по об’єктах оцінки № 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20 вище 7540 гривень комісією з конкурсного відбору
не розглядатимуться.
Конкурсна пропозиція претендентів щодо послуг з незалежної
оцінки майна по об’єкту оцінки № 3 вище 20000 гривень комісією
з конкурсного відбору не розглядатимуться.
Конкурсна пропозиція претендентів щодо послуг з незалежної
оцінки майна по об’єкту оцінки № 7 вище 12000 гривень комісією
з конкурсного відбору не розглядатимуться.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Велика
Арнаутська, 15 або безпосередньо до відділу документального забезпечення та контролю організаційної роботи (м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113) до 16.00 29.08.2019. 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 04.09.2019 об 11.00 у Регіональному
відділенні Фонду по Одеській та Миколаївській областях (65012,
м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 503). Телефони для
довідок: (048) 731-50-39, 731-50-28, 731-50-29.

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

 1. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення учбового
корпусу № 1 площею 7,0 м2; частини нежитлового приміщення
учбового корпусу № 3 площею 5,0 м2 та частина нежитлового
приміщення учбового корпусу № 4 площею 11,0 м2, загальною
площею 23,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Г. Сковороди, 1/3, м. Полтава.
Балансоутримувач: Полтавська державна аграрна академія.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення
договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.08.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3
календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ФОП Петренко В. П.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна,
торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість
для закладів громадського харчування.
Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить
4 500,00 грн.
 2. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення, розташованого на 3-му поверсі учбового корпусу № 4, площею
8,0 м2.
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Місцезнаходження об’єкта: вул. Г. Сковороди, 1/3, м. Полтава.
Балансоутримувач: Полтавська державна аграрна академія.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення
договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.08.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3
календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ФОП Разінькова Н. І.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна,
торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість
для закладів громадського харчування.
Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить
4 500,00 грн.
 3. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення навчального корпусу № 2 площею 3,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, Полтавська обл.
Балансоутримувач: Кременчуцький національний університет
ім. М. Остроградського
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення
договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.08.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3
календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ФОП Капорін Ю. В.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв, інших автоматів.
Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить
4 500,00 грн.
 4. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 5,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Грушевського, 2а, м. Полтава.
Балансоутримувач: Відокремлений структурний підрозділ Полтавського коледжу нафти і газу Полтавського національного технічного
університету ім. Ю. Кондратюка.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення
договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.08.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3
календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ФОП Семенець О. Г.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна,
торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість
для закладів громадського харчування.
Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить
4 500,00 грн.
 5. Назва об’єкта: нежитлове приміщення виробничого
модуль-корпусу площею 380,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Миру, 4, с. Божківське, Полтавський р-н, Полтавська обл.
Балансоутримувач: ДП «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№ 29)».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження
дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.08.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3
календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ТОВ «Охтирська молочна промислова
компанія «Славія».
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна,
торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість
для закладів громадського харчування.
Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить
4 500,00 грн.
 6. Назва об’єкта: приміщення котельні (без обладнання)
площею 183,6 м2.
Місцезнаходження об’єкта: просп. Вавілова, 2, м. Полтава.
Балансоутримувач: ДПТНЗ «Полтавський професійний ліцей
транспорту».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження
дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.08.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3
календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ПП Фірма «Диканська».
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: виробнича,
виробничо-складська або складська нерухомість.
Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить
4 500,00 грн.
 7. Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів Державного
підприємства Кременчуцька ТЕЦ, у складі: будівлі – 54 од.; споруди – 44 од.; кабельні лінії – 19 од.; передавальні пристрої –
24 од.; інше – 368 од.; транспорт – 38 од., усього – 605 од.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Свіштовська, 2, м. Кременчук,
Полтавська обл.
Балансоутримувач: АТ «Полтаваобленерго».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження
дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.08.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3
календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: АТ «Полтаваобленерго»
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: необоротні активи
суб’єкта господарювання.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: необоротні активи в
порівняній кількості одиниць необоротних активів.
Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить
85 000,00 грн.
Учасникам конкурсів потрібно подати до конкурсної комісії документи, які повинні відповідати вимогам Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду
від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу від 16.01.2018 № 47), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650
(далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки
майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких
напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників конкурсу, передбаченим розділом ІІ Положення.
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Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у І, ІІ, ІІІ розділі Положення та додатках
до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна, інформація про претендента подаються за формами,
встановленими в додатках 3 – 5 Положення.
У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково
зазначати загальну вартість робіт, у тому числі ПДВ.
Зазначена вище ціна послуг з оцінки майна буде розглядатися конкурсною комісією як максимальна під час обрання переможця. Конкурсні пропозиції, які перевищують зазначені, не будуть враховані.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу фінансовобухгалтерської роботи та управління матеріальними ресурсами Регіо
нального відділення Фонду по Полтавській та Сумській областях за
адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014
(кімн. 415) до 30.08.2019 включно.
Конкурси відбудуться 05.09.2019 о 10.00 у Регіональному
відділенні Фонду по Полтавській та Сумській областях за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014,
4-й поверх, кімн. 404.
Робоча група перебуває за адресою: вул. Небесної Сотні (вул.
Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 417. Телефон для
довідок (05322) 2-89-58.

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, окреме
майно – будинок відпочинку загальною площею 62,9 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 34300, Рівненська обл., Володимирецький р-н, смт Володимирець, вул. Лісова поляна, 18/2.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою продажу на електронному аукціоні.
Телефон замовника конкурсу (0362) 63-58-19.
Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80.
Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Рівненській та Житомирській областях (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77).
Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Рівненській та Житомирській областях.
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.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського
товариства: інформація відсутня.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів: інформація відсутня.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація
відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація
відсутня.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.08.2019.
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.
 2. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації, окреме
майно – будинок відпочинку загальною площею 66,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 34300, Рівненська обл., Володимирецький р-н, смт Володимирець, вул. Лісова поляна, 18/2.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою продажу на електронному аукціоні.
Телефон замовника конкурсу (0362) 63-58-19.
Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80.
Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Рівненській та Житомирській областях (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77).
Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Рівненській та Житомирській областях.
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.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського
товариства: інформація відсутня.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів: інформація відсутня.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація
відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація
відсутня.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.08.2019.
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.
 3. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації, незавершене будівництво, законсервований об’єкт – школа.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 34520, Рівненська обл., Сарненський р-н, с. Ремчиці, вул. Поліська, 96а.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою продажу на електронному аукціоні.
Телефон замовника конкурсу (0362) 63-58-19.
Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80.
Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Рівненській та Житомирській областях (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77).
Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Рівненській та Житомирській областях.
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.

Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського
товариства: інформація відсутня.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів: інформація відсутня.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація
відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація
відсутня.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.08.2019.
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.
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 та 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 розділі 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 опублікування цієї інформації за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Конкурсну документацію потрібно подати до структурного підрозділу з діловодства Регіонального відділення Фонду по Рівненській 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 конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до
проведення незалежної оцінки індивідуально визначеного
майна – об’єктів оренди

 1. Найм ен ув ання об’єкта оцінки: частина площі даху
14-поверхової будівлі адміністративно-учбового корпусу (інв.
№ 10300002, літ.«А-14») загальною площею 49,0 м2, що перебуває на балансі Харківського державного університету харчування
та торгівлі, код за ЄДРПОУ 01566330.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Клочківська,
333.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс (057)
700-03-14, електронна адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: Приватне акціонерне товариство «ВФ
Україна».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
30.06.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,2 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки інженерних споруд, передавальних пристроїв та конструктивних
частин будівель, що призначені для розміщення технічних засобів і
антен операторів телекомунікацій.
 2. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення будівлі сараю площею 7,1 м2 та частина даху площею 85,39 м2,
загальною площею 92,49 м2, що перебуває на балансі Харківського
радіотехнічного коледжу, код за ЄДРПОУ 21188157.
Місцез нах од ження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Сумська,
18/20.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкту оренди
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс (057)
700-03-14, електронна адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: Приватне акціонерне товариство «ВФ
Україна».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
30.06.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,7 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки інженерних споруд, передавальних пристроїв та конструктивних
частин будівель, що призначені для розміщення технічних засобів і
антен операторів телекомунікацій.
 3. Найменування об’єкта оцінки: частина даху 9-поверхової
адміністративної будівлі – гуртожиток інв. № 103289638, загальною площею 10,6 м2, що перебуває на балансі Харківського
національного технічного університету сільського господарства ім. П.
Василенка, код за ЄДРПОУ 00493741.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Целиноградська, 52.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Харків
ській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс (057)
700-03-14, електронна адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: Приватне акціонерне товариство «ВФ
Україна».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
30.06.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,2 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки інженерних споруд, передавальних пристроїв та конструктивних
частин будівель, що призначені для розміщення технічних засобів і
антен операторів телекомунікацій.
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 4. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового при-

міщення – кімн. 49 у вестибулі на 2-му поверсі 6-поверхової
будівлі гуртожитку № 2 (літ. Б-6) площею 1,0 м2, що перебуває
на балансі Харківського національного університету внутрішніх справ,
код за ЄДРПОУ 08571096.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, просп. Льва Ландау, 27а.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження дого
вору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Харків
ській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс (057)
700-03-14, електронна адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: Акціонерне товариство Комерційний банк
«ПРИВАТБАНК».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
30.09.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,2 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
приміщень для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв
та іншого подібного майна.
 5. Найм ен ув ання об’єкта оцінки: частина поверхні
даху 7-поверової будівлі навчального корпусу У-2 (інв.
№ 1031000117, літ. «Б-7») загальною площею 15,0 м2, що перебуває на балансі Національного технічного університету «Харківський
політехнічний інститут», код за ЄДРПОУ 02071180.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Кирпичова, 2.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс (057)
700-03-14, електронна адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: Приватне акціонерне товариство «ВФ
Україна».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
30.06.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,2 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки інженерних споруд, передавальних пристроїв та конструктивних
частин будівель, що призначені для розміщення технічних засобів і
антен операторів телекомунікацій.
 6. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення (апаратної БС) на технічному поверсі (площею 18,0 м2) та частина
даху (площею 10,0 м2) технологічного корпусу Національного
фармацевтичного університету загальною площею 28,0 м2,
що перебуває на балансі Національного фармацевтичного університету, код за ЄДРПОУ 02010936.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Валентинівська, 4.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Харків
ській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс (057)
700-03-14, електронна адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: Приватне акціонерне товариство «ВФ
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 – 2,2 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки інженерних споруд, передавальних пристроїв та конструктивних
частин будівель, що призначені для розміщення технічних засобів і
антен операторів телекомунікацій.
 7. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень на сьомому поверсі семиповерхового навчального корпусу блоку кафедри фізвиховання з переходом (інв. № 10300025,
літ. «Б-4-8») загальною площею 20,4 м2, що перебуває на балансі Харківського національного університету міського господарства
ім. О. М. Бекетова, код за ЄДРПОУ 02071151.
Місцез нах од ження об’єкта оцінки: м. Харків, узвіз Куликівський, 20.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Управління забезпечення реалізації
повноважень у Луганській області Регіональне відділення Фонду по
Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс
(06452) 4-23-68, електронна адреса: lugansk@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: ФОП Усачов Д. С.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
30.09.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,2 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
приміщень, частин будівель.
 8. Найм ен ув ання об’єкта оцінки: частина нежитлового
приміщення на 1-му поверсі 4-поверхової будівлі учбового корпусу № 1, інв. № 0001030009, літ.«А-4», реєстровий
№ 01116472.4.ПВПСЦЧ019, загальною площею 2,0 м2, що перебуває на балансі Українського державного університету залізничного
транспорту, код за ЄДРПОУ 1116472.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, майдан Фейєрбаха, 8.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс (057)
700-03-14, електронна адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: Акціонерне товариство Комерційний банк
«ПРИВАТБАНК».
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 – 2,2 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
приміщень для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв
та іншого подібного майна.
 9. Найменування об’єкта оцінки: бетонний майданчик для
господарських потреб (інв. № 1033000021) загальною площею 200,0 м2, що перебуває на балансі Національного технічного
університету «Харківський політехнічний інститут», код за ЄДРПОУ
02071180.
Місцез нах од ження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Пушкінська, 79.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс (057)70003-14, електронна адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: Фермерське господарство «Кегичівське».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
31.07.2019.
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Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,7 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
споруд торговельного призначення.
 10. Найменування об’єкта оцінки: частина холу на 1-му поверсі 4-поверхової будівлі (інв. № 10310001, пам’ятка архі
тектури, літ. А-4) загальною площею 2,0 м2, що перебуває
на балансі Харківського інституту фінансів Київського національного
торговельно-економічного університету, код за ЄДРПОУ 40397478.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, пров. Плетнівський 5.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкту оренди
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс (057)
700-03-14, електронна адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: ФОП Лукінчук О. О.
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 – 2,2 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
приміщень для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв
та іншого подібного майна.
 11. Найменування об’єкта оцінки: дві будівлі хлораторної насосної: Е-1 та Н-1 загальною площею 109,4 м2 (реєстровий номер 33426253.11.АААЖАК951), що перебуває на балансі ВП «Шахта «Курахівська» ДП «Селидіввугілля», код за ЄДРПОУ 33621568.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., смт Курахівка,
вул. Миру, 17в.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс (057)
700-03-14, електронна адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: Товариство з обмеженою відповідальністю «ЦЗФ «Курахівська».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
31.08.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 5,6 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
окремих будівель, зокрема порівняної площі.
 12. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване
приміщення загальною площею 35,7 м2 на першому поверсі
чотириповерхової будівлі учбового корпусу (інв. № 10310001),
що перебуває на балансі Лисичанського державного гірничоіндустріального коледжу, код за ЄДРПОУ 00173290.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 93120, Луганська обл., м. Лисичанськ, просп. Перемоги, 84.
Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою
укладення договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Управління забезпечення реалізації
повноважень у Луганській області Регіональне відділення Фонду по
Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс
(06452) 4-23-68, електронна адреса: lugansk@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: ФОП Гаврилов О. С.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
31.07.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 1,7 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
приміщень, частин будівель.
 13. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею 9,5 м2 першого поверху учбового корпусу,
що перебуває на балансі ДПТНЗ «Краматорський центр професійнотехнічної освіти» (код за ЄДРПОУ 02542064).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 84331, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Ювілейна, 62.
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: kharkiv@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) –
31.08.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,63 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
приміщень, частин будівель.
 14. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення –
кімн. № 28, 31, 32, 33 другого поверху площею 62,8 м2 та кімн.
№ 3, 5 – 24, 27, 29, 30 на п’ятому поверсі площею 481,8 м2,
загальною площею об’єкта 544,6 м2 5-поверхової нежитлової
будівлі, інв. № 1, що є пам’яткою архітектури та перебуває на балансі Державної установи «Державний інститут праці та соціальноекономічних досліджень», код за ЄДРПОУ 00190325.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Сумська, 1.
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: kharkiv@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛАКИ – ПЛЮС».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
31.08.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 3,2 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
приміщень, частин будівель.
 15. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване
приміщення площею 30,4 м2 першого поверху навчального корпусу № 3, що перебуває на балансі Індустріального інституту ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» (код
за ЄДРПОУ 05464997).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Покровськ,
пл. Шибанкова, б. 2.
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: kharkiv@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: ФОП Кафтан Т. О.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
31.08.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,63 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
приміщень, частин будівель.
 16. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею 8,9 м2 першого поверху учбового корпусу № 1,
що перебуває на балансі Краматорського вищого професійного училища (код за ЄДРПОУ 02542975).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 84333, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Героїв України, 5.
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: kharkiv@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) –
31.08.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,63 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
приміщень, частин будівель.
 17. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 65,1 м2 першого поверху учбового
корпусу, що перебуває на балансі Маріупольського професійного
ліцею (код за ЄДРПОУ 02542774).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь,
вул. Воїнів-Визволителів, буд.1.
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: kharkiv@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: Товариство з обмеженою відповідальністю
«Автошкола «ФОРСАЖ».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
31.08.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,95 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
приміщень, частин будівель.
 18. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення –
кімн. № 45, 46, 47, 1/2 48 на другому поверсі 11-поверхового
будинку інженерно-лабораторного корпусу (інв. № 82166, Літ.
«А-11») загальною площею 34,7 м2, що перебувають на балансі
Державного проектного вишукувального та науково-дослідного інституту «УКРЕНЕРГОМЕРЕЖПРОЕКТ», код за ЄДРПОУ 001114092.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, Гімназійна набережна, 2.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс (057)
700-03-14, електронна адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: Товариство з обмеженою відповідальністю «СКАНА».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
31.08.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,2 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
приміщень, частин будівель.
 19. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення – частина кімн. № 13 на 13-му поверсі 14-поверхової
адміністративно-учбової будівлі, інв. № 10300002, Літ. А-14,
реєстровий номер майна 01566330.1.ЦЧБЧРО001, загальною
площею 2,0 м2, що перебуває на балансі Харківського державного
університету харчування та торгівлі, код за ЄДРПОУ 01566330.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Клочківська,
333.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс (057)
700-03-14, електронна адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: Громадська організація «Асоціація випускників, викладачів і друзів Харківського державного університету
харчування та торгівлі».
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 – 2,2 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’єкта 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 конкурсну документацію на об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка
складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, щодо
вартості надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з
наданням таких послуг, а також строку їх виконання у календарних
днях (не більше ніж 5 календарних днів). У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість
надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом згідно із законом; документів щодо практичного
досвіду надання послуг з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та оцінювачів, які будуть
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна (згідно з додатком 3 до Положення); підтвердних документів.
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (згідно з додатком 4 до Положення);
письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною
таємницею, і залучається претендентом (за потреби); інформація про
претендента (згідно з додатком 5 до Положення).
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057,
м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (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 (5-й
поверх).
Конкурсна документація подається шляхом поштового відправлення на адресу Регіонального відділення Фонду по Харківській,
Донецькій, та Луганській областях: 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції (м. Харків, майдан Театральний, буд. 1, 1-й поверх,
біля поста охорони, час виїмки кореспонденції – 9.15 та 14.00) 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 дату опублікування інформації про оголошення конкурсу, 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.

№ 34 (1262)

17

відомості
приватизації

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ,
АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду в Херсонській області,
АРК та м. Севастополі про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до
проведення оцінки державного майна
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Запланована дата оцінки:
31.07.2019.
1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди.
 1.1. Гаражні бокси площею 161, 4 м2 будівлі ЦОС № 4
ЦПЗ № 2, що обліковується на балансі ХД АТ «Укрпошта», за адресою: вул. Центральна (Леніна), 77, смт Верхній Рогачик, Херсонська обл.
Платник: Комунальне підприємство «Водопровідно-каналізаційне
господарство селища Верхній Рогачик».
Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними
до об’єкта оцінки: гаражі або об’єкти складського призначення.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки: 2,6 тис. грн.
 1.2. Частина нежитлового приміщення площею 18,0 м2 на
другому поверсі навчального корпусу № 1, що перебуває на балансі Херсонського національного технічного університету, за адресою: м. Херсон, Бериславське шосе, 24.
Платник: Приватна виробничо-комерційна фірма «Ірина».
Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними
до об’єкта оцінки: приміщення для розміщення об’єктів торгівлі.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки: 2,2 тис. грн.
2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору
оренди.
 2.1. Частина нежитлового приміщення загальною площею
1,0 м2 будівлі, що перебуває на балансі Управління поліції охорони в
Херсонській області, за адресою: м. Херсон, вул. Молодіжна, 6.
Платник: Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний
банк України».
Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними
до об’єкта оцінки: приміщення (частини приміщень) для розміщення
банкоматів, інших автоматів.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки: 2,2 тис. грн.
Для участі в конкурсі претенденти подають конкурсну документацію відповідно до наказу Фонду від 31.12.2015 № 2075
«Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
15.01.2015 за № 60/28190 (в редакції наказу Фонду від 16.01.2018
№ 47), в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмову згоду керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл
на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і
залучається претендентом (у разі необхідності); інформацію про
претендента (додаток 5 до Положення); пропозиції щодо вартості
надання послуг з оцінки, з урахуванням усіх податків, які сплачує
претендент та строку виконання робіт (не більше 5 календарних
днів), запечатаних в окремому конверті; документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки, складені за порядком
згідно із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та
оцінювачів (додаток 3 до Положення), які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна
(загальний стаж професійної діяльності з оцінки майна не менше
ніж 3 роки, наявність кваліфікаційного свідоцтва за напрямом оцінки
«Оцінка об’єктів в матеріальній формі», спеціалізація 1.1. «Оцінка
нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі
земельних ділянок, та майнових прав на них»). Документи щодо
практичного досвіду, які не будуть складені за порядком, розглядатися не будуть.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з
описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта, на який подано
заяву про участь у конкурсі, та назву суб’єкта господарювання,
який подає заяву.
Конкурсна документація приймається за чотири робочих дні до
оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн. 222.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться в Регіон альн ому 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.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Прилуки,
вул. Київська, 337.
Платник робіт з оцінки: ФОП Молодий В. П.
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: 31.08.2019.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення будівлі гаража площею 105,9 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління
Державної казначейської служби України у Козелецькому районі
Чернігівської області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., смт Козелець, вул. Соборності, 12.
Платник робіт з оцінки: ФОП Сизий В. В.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2300,00 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими
ознаками: виробнича, виробничо-складська та складська нерухомість.
Дата оцінки: 31.08.2019.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по Чернігівській області (14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43).
Телефон замовника конкурсу (0462) 67-28-18.
Електронна адреса замовника конкурсу: ocenka_74@spfu.gov.ua.
Мета проведення оцінки: визначення відновної вартості для цілей оренди.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду 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.
Конкурси відбудуться у Регіональному відділенні Фонду по
Чернігівській області о 15.00 через 14 днів після опублікування
цієї інформації за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43.
Конкурсна документація подається до загального відділу Регіо
нального відділення Фонду по Чернігівській області за чотири робочих
дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою:
14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, к. 320, тел. для довідок (0462)
67-28-18.

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

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

Назва
об’єкта
оцінки

Площа, м2

Платник робіт з оцінки
об’єкта

Очікувана
найбільша
ціна надання
послуг з
оцінки/грн

м. Київ, вул. Бан- Управління адкова, 11
міністративними
будинками Державного управління справами

ВП «Український центр по
обслуговуванню пасажирів
на залізничному транспорті» філії
«Пасажирська
компанія» АТ
«Укрзалізниця»

31.07.19

м. Київ, вул. Ан- ДНУ «УкрІНТЕІ»
тоновича, 180

ТОВ «Світ Аутдор Медіа»

31.07.19

ТОВ «Світ Аутдор Медіа»

31.07.19

ТОВ «Інтершарм»

31.08.19

ДП «Національна ПП «Голден
кіностудія худож- Таурус Проніх фільмів ім. О. дакшн»
Довженка»

31.08.19

Адреса об’єкта
оцінки

1 Частина
нежитлового приміщення

8,8

2 Частина
даху

20,0

3 Частина
фасаду
будівлі

144,0 м. Київ, вул. М.
Бойчука (Кіквідзе), 40а

Балансоут
римувач

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: 1/6 частина башти 13/54.

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Спеціальний
авіаційний загін оперативно-рятувальної служби цивільного захисту
Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Ніжин,
вул. Космонавтів, 90.
Платник робіт з оцінки: ПрАТ «Київстар».
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2300,00 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими
ознаками: інженерні споруди, передавальні пристрої та конструктивні
частини будівель, що призначені для розміщення технічних засобів і
антен операторів телекомунікацій
Дата оцінки: 31.08.2019.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею
111,6 м2 будівлі магазину.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Шабалинівський спиртовий завод».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., Борзнянський р-н, с. Іванівка, вул. Заводська, 16а.
Платник робіт з оцінки: ФОП Локоть О. І.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2300,00 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: приміщення адміністративного, торговельноадміністративного, торговельного призначення та приміщення закладів громадського харчування.
Дата оцінки: 31.08.2019.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
73,32 м2 другого поверху будівлі колишнього навчального
корпусу.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Прилуцький
професійний ліцей Чернігівської області.

№ 34 (1262)

4 Частина
нежитлового приміщення

6,0

м. Київ, вул. Ва- ДП «Націосильківська, 1, нальний центр
корпус № 6
Олександра Довженка»

5 Нежитлове 113,84 м. Київ, просп.
приміПеремоги, 44
щення
6 Нежитлове
приміщення

57,0

7 Нежитлове
приміщення

18,8

8 Частина
нежитлового приміщення

2,0

9 Частина
нежитлового приміщення

2,0

Національний
транспортний
університет

м. Київ, вул. Со ДП «Укрводлом’янська, 1
сервіс»

4000

4500
5000

4000

5000

ТОВ НВП
«Ірігаційні системи»

31.08.19

м. Київ,
вул. Празька, 5,
корпус № 1

ДП «НауковоФОП Ткаченко
дослідний інсти- В. О.
тут «Еластик»

31.08.19

м. Київ, вул. О.
Кошиця, 3а

ГУ Національної АБ «Укргазполіції у м. Києві банк»

31.08.19

м. Київ, вул. Гер- ГУ Національної АБ «Укргазцена, 9
поліції у м. Києві банк»

31.08.19

4500

4000

4000

4000

10 Нежитлові 1192,90 м. Київ, просп. ДП «УКРНДПІЦИ- ДП «НауканафприміГолосіївський, 50 ВІЛЬБУД»
тогаз»
щення

31.08.19

11 Нежитлове
приміщення

31.08.19

12 Нежитлові
приміщення

66,1

м. Київ, вул. Чер- ГУ Національної ФОП Бондар
воноткацька, 2 поліції у м. Києві Л. А.

609,95 м. Київ, вул. Ве- ДП «НСК «Олімлика Васильків- пійський»
ська, 55

ТОВ «ЇМЗАДВОХ»

8000

4500
31.08.19
6500

 2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової

вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.

№ Назва об’єкта Плоз/п
оцінки
ща, м2

1 Нежитлове
приміщення

112,8

2 Нежитлове
приміщення

200,0

3 Забетонований майданчик
4 Забетонований майданчик
5 Забетонований майданчик
6 Забетонований майданчик
7 Частина даху
та технічного
поверху

Адреса
об’єкта
оцінки
м. Київ,
вул. Є. Харченка, 2

м. Київ,
вул. Симиренка, 1
60,0 м. Київ,
вул. Героїв
Оборони, 14
25,2 м. Київ,
вул. Блакитного, 8
47,0 м. Київ,
вул. Героїв
Оборони, 15
64,06 м. Київ,
вул. Генерала
Родимцева, 19
11,5 м. Київ,
(в т. ч. бульв. Друж5,0 та би Народів,
6,5) 28
10,0 м. Київ,
просп. Перемоги, 54/1,
корпус № 1

Орієнтовна
дата оцінки
Платник ро- Очікувана
Балансоутримувач біт з оцінки найбільша
об’єкта
ціна надання послуг з
оцінки/грн
Бортницьке між- ФОП Парішку- 31.05.19
районне управ- ра В. В.
5000
ління водного
господарства
ім. Гаркуші М. А.
Національний
ФОП Богданов 30.06.19
авіаційний універ- П. О.
5000
ситет
НУБіП України
ТОВ «Кегичів31.08.19
ське»
4500
НУБіП України

ТОВ «Кегичівське»

31.08.19
4500

НУБіП України

ТОВ «Кегичівське»

31.08.19
4500

НУБіП України

ТОВ «Кегичівське»

31.08.19
4500

Міністерство
економічного розвитку і торгівлі
України
ДВНЗ «КНЕУ ім.
В. Гетьмана»

ПрАТ «Київстар»

30.06.19
4500

ФОП Шквира
Т. А.

31.07.19
4500

ПрАТ «ВФ
Україна»

31.05.19
4500

ТОВ «Інженерний центр
«Навітел»
ФОП Чумак
Т. Є.

30.06.19
4000

ГО «Генерація
Дії»

31.07.19
4000

ГО «Інститут
постінформаційного суспільства»

30.06.19
4000

8 Частина нежитлового
приміщення – об’єкт
культурної
спадщини
9 Технічний
20,0 (у т. м. Київ,
195 Центральна
майданчик та ч. 10,0 вул. Магніто- база державної
частина даху та 10,0) горська, 5
спеціальної служби транспорту
10 Нежитлове
34,0 м. Київ,
ДП «ВО «Київпприміщення
вул. Гармат- рилад»
на, 2
11 Частина не1,0 м. Київ,
Національний
житлового
вул. Ломоно- інститут раку МОЗ
приміщення
сова, 33/43 України
12 Нежитлове
40,18 м. Київ,
КНУ будівництва і
приміщення
просп. В. Ло- архітектури
бановського,
10, гуртожиток № 8
13 Нежитлове
33,3 м. Київ,
Українське наприміщення
вул. Б.Хмель- ціональне інфорницького,
маційне агентство
8/16
«Укрінформ»

30.06.19
4000

Конкурси відбудуться 04 вересня 2019 року о 15.00 в Регіо
нальному відділенні Фонду по м. Києву за адресою: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г.
Документи приймаються до 12.00 29 серпня 2019 року за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108.
Строк виконання робіт – до 5 календарних днів.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсна документація претендента подається в запечатаному
конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті,
на кожний об’єкт оцінки окремо. Претенденти, які подали документи
на конкурсний відбір СОД в одному конверті на всі об’єкти, до участі
в конкурсному відборі СОД допущені не будуть.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, який відбудеться 04 вересня 2019
року», а також зазначити назву об’єкта оцінки та найменування
суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015
№ 2075 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650
(далі – Положення).
До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на
підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими
передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною спеціалізацією в
межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсу) передбачені пунктом 12 розділу ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання
містяться у Положенні, зокрема у пунктах 5, 6 розділу ІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по
м. Києву.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлові приміщення,
частини приміщень є: нерухоме майно, ознаки подібності якого наведені у пункті 4 додатка 2 до Положення.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – технічний майданчик та
частина даху, частина даху та технічного поверху є: нерухоме майно
для встановлення антенно-фідерних пристроїв мобільних операторів та рекламних носіїв.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – частина нежитлового
приміщення – об’єкт культурної спадщини є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель, які становлять культурну цінність.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки частина фасаду будівлі,
частина даху є: зовнішні рекламні носії.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – забетонований майданчик є: майданчик.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, телефон для довідок 281-00-32.

ПІДСУМКИ
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
проведеного 07.08.2019, переможцем конкурсу щодо визначення
вартості приміщення площею 10,0 м2, розташованого за адресою:
Музейний провулок, 12, м. Київ, 01008, що обліковується на балансі
Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового
департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, з метою продовження договору оренди визнано суб’єкта оціночної діяльності –
фізичну особу – підприємця Чебакова Олексія Івановича. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг
з оцінки – 7,5 тис. грн.
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відомості
приватизації

підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду
по ВІННИЦЬКІЙ та ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТЯХ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів державної власності, що відбувся 10.07.2019
За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця Остренюк Людмилу Василівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення № 136 площею
4,0 м2 на 1-му поверсі гуртожитку № 3 (літ. Б), що перебуває на балансі Вінницького національного технічного університету, за адресою:
21021, м. Вінниця, вул. Воїнів Інтернаціоналістів/Келецька, 11/102,
з метою продовження строку дії договору оренди. Строк надання
послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1800 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Київський ріелтор» щодо
визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень (№ 2 – 6,5 м2; № 3 – 37,1 м2) загальною площею 43,6 м2 на
цокольному поверсі гуртожитку (літ. А), що перебувають на балансі
Чернятинського коледжу Вінницького національного аграрного університету, за адресою: 23124, Вінницька обл., Жмеринський р-н,
с. Чернятин, вул. Графа Львова (колишня Першотравнева), 27, з
метою продовження строку дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 3 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 2200 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця Рабець Олену Миколаївну щодо визначення вартості об’єкта оренди –
нежитлових вбудованих приміщень загальною площею 136,2 м2
на 1-му поверсі 3-поверхової будівлі навчального корпусу (літ. А),
що перебувають на балансі Калинівського технологічного коледжу,
за адресою: 23000, Вінницька обл., Калинівський р-н, м. Калинівка,
вул. Маяковського, 29 з метою продовження строку дії договору
оренди. Строк надання послуг з оцінки – 3 календарних дні. Вартість
надання послуг з оцінки – 1800 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця Попову
Аліну Аркадіївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень (№ 1019, № 1021 – № 1023, № 1028 –
№1032) загальною площею 344,0 м2 на 1-му поверсі будівлі гуртожитку та їдальні, що перебувають на балансі Барського коледжу транспорту та будівництва Національного транспортного університету, за
адресою: 23000, Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Героїв
Майдану, 11/14, з метою продовження строку дії договору оренди.
Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання
послуг з оцінки – 2000 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця Прокопенко Світлану Михайлівну щодо визначення вартості об’єкта
оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення № 3 площею 10,0 м2 на 1-му поверсі 9-поверхового учнівського гуртожитку
(літ. А), що перебуває на балансі Державного навчального закладу
«Центр професійно-технічної освіти № 1 м. Вінниці», за адресою:
21001, м. Вінниця, вул. Сергія Зулінського (колишня Тарногродського), 29, з метою продовження строку дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг
з оцінки – 1895 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ,
ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ та ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної
діяльності для проведення незалежної оцінки об’єктів
оренди, що відбулися 21.06.2019, 26.06.2019 та 03.07.2019

№
з/п

Назва об’єкта оцінки, мета проведення
оцінки

1 Нежитлові приміщення загальною площею
56,4 м2 на першому поверсі гуртожитку,
що обліковується на балансі державного
вищого навчального закладу «Калуський
політехнічний коледж», за адресою: ІваноФранківська обл., м. Калуш, вул. Б. Хмельницького, 4. Мета проведення незалежної
оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оренди для продовження договору
оренди

Дата проведення
конкурсу

Найменування/ ВарСтрок
ПІБ суб’єкта
тість
викооціночної ді- виконання
яльності –
нання
робіт
переможця
робіт,
(дні)
конкурсу
грн

21.06.19 ФОП Тарнопольський А. П.

2 Частина нежитлового приміщення загальною 21.06.19 ТОВ «Екаплощею 4 м2 (№ 15 згідно з техпаспорЗахід»
том) на першому поверсі адміністративної
будівлі, що обліковується на балансі Державної фіскальної служби України, за адресою: Івано-Франківська обл., м. Коломия,
вул. Б. Хмельницького, 3. Мета проведення
незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди

3200

4

2540

4

3 Частина приміщень першого поверху неді21.06.19 ФОП Тарно3200
ючого навчального корпусу загальною плопольський А. П.
щею 71,4 м2 (№ 23 – 3,7 м2, № 24 – 1,2 м2,
№ 25 – 1,0 м2, № 27 – 3,9 м2, № 30 –
23,8 м2, прим. № 26 – 37,8 м2), що обліковується на балансі Богородчанського професійного будівельного ліцею, за адресою:
Івано-Франківська обл., Богородчанський
р-н, с-ще Богородчани, вул. Шевченка, 59.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для
продовження договору оренди

4

4 Приміщення загальною площею 33,41 м2 на 26.06.19 ТОВ «Інвес2-му поверсі адміністративної будівлі, що обтиційна група
ліковується на балансі Івано-Франківської
«Захід»
філії ДП «Український державний науководослідний інститут проектування міст імені
Ю. М. Білоконя «Діпромісто», за адресою:
м. Івано-Франківськ, вул. Івана Франка, 4.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для
укладення договору оренди

4200

3

5 Приміщення загальною площею 64,3 м2 на
26.06.19 ТОВ «Інвес1-му поверсі адміністративної будівлі, що обтиційна група
ліковується на балансі Головного управління
«Захід»
статистики в Івано-Франківській області, за
адресою: Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. Тараса Шевченка, 23. Мета проведення незалежної оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди

4200

6 Приміщення загальною площею 127,2 м2 на 26.06.19 ТОВ «Ека4-му поверсі адміністративної будівлі, що обЗахід»
ліковується на балансі Головного управління
статистики в Івано-Франківській області, за
адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 6. Мета проведення незалежної оцінки –
визначення ринкової вартості об’єкта оренди
для продовження договору оренди

3200
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Продовження таблиці

№
з/п

Дата проведення
конкурсу

Назва об’єкта оцінки, мета проведення
оцінки

Найменування/ ВарСтрок
ПІБ суб’єкта
тість
викооціночної ді- виконання
яльності –
нання
робіт
переможця
робіт,
(дні)
конкурсу
грн

7 Приміщення загальною площею 113,7 м2
26.06.19 ТОВ «Інвесна 3-му поверсі адміністративної будівлі,
тиційна група
що обліковується на балансі Головного
«Захід»
управління статистики в Івано-Франківській
області, за адресою: Івано-Франківська обл.,
м. Коломия, вул. Тараса Шевченка, 23. Мета
проведення незалежної оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди

4200

3

8 Приміщення загальною площею 41,95 м2 на 26.06.19 ТОВ «Інвес1-му поверсі адміністративної будівлі, що обтиційна група
ліковується на балансі Головного управління
«Захід»
статистики в Івано-Франківській області, за
адресою: Івано-Франківська обл., м. Надвірна, вул. Грушевського, 18. Мета проведення
незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оренди для продовження
договору оренди

4200

3

9 Будівля складу загальною площею 248,3 м , 26.06.19 ТОВ «Інвесщо обліковується на балансі Долинського
тиційна група
виправного центру (№118) та знаходиться за
«Захід»
адресою: Івано-Франківська область, Долинський район, с.Тростянець, Урочище Сівка,
1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди
для укладення договору оренди

4200

3

10 Частина приміщення коридору площею
26.06.19 ТОВ «Інвес2,2 м2 на 1-му поверсі та частина приміщентиційна група
2
ня коридору площею 2,2 м на 2-му поверсі
«Захід»
адміністративної будівлі, що обліковується
на балансі Регіонального сервісного центру
МВС в Івано-Франківській області, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Юності, 23.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для
продовження договору оренди

4200

3

11 Будівлі загальною площею 1241,8 м2, а саме: 03.07.19 ФОП Максимбудівля (літера «А») площею 583,6 м2, будівля
чин А. Д.
(літера «Б») площею 250,6 м2, будівля (літера
«В») площею 207,0 м2, будівля (літера «Г»)
площею 196,1 м2 та будівля (літера «Д»)
площею 4,5 м2, що обліковуються на балансі
філії «Івано-Франківський державний обласний навчально-курсовий комбінат УДП
«Укрінтеравтосервіс», за адресою: м. ІваноФранківськ, с. Микитинці, вул. Юності, 3.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для
укладення договору оренди

9800

5

12 Приміщення загальною площею 134,52 м2
03.07.19 ТОВ «Екана першому поверсі адміністративної буЗахід»
дівлі, що обліковується на балансі ІваноФранківської філії ДП «Український державний науково-дослідний інститут проектування
міст імені Ю. М. Білоконя «Діпромісто», за
адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Івана Франка, 4. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оренди для продовження договору
оренди

3250

2

3

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду
по Київській області
Регіональне відділення Фонду по Київській області повідомляє
що конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності від 11.07.2018
стосовно визначення розміру збитків, інформація про який опублікована в газеті «Відомості приватизації» від 26.06.2019 № 26
(1254), : згідно з пунктом 8 розділу ІІІ Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31 грудня 2015 року № 2075, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 15 січня 2016 року за № 60/28190, в редакції, затвердженій наказом Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованим в
Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650, вважається
таким, що не відбувся, в зв’язку з тим, що на участь у конкурсі не
надійшло жодної заяви.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, від 11.07.2019
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової або
спеціальної вартості з метою укладення договору оренди.
Переможець –
суб’єкт
оціночної
діяльності
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договору оренди
1 Столярний цех з побутовими приміщеннями загальною
ПП «ЕКСплощею 236,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Біла Церк- ПЕРТ –
ва, вул. Сквирське шосе, 231, що перебуває на балансі ДП АНАЛІТИК»
Міністерства оборони України «Київське управління механізації і будівництва»
Приміщення № 30 та №34 (нумерація згідно з технічним
ПП «Бізнеспаспортом БТІ від 09.02.2018) на 2-му поверсі будівлі
консалтинг»
пасажирського термінала «F» з швидкомонтуючих легких
конструкцій (інв. № 47570) загальною площею 35,5 м2 за
адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт, що перебувають на балансі ДП «МА «Бориспіль» (код за ЄДРПОУ
20572069)

№
з/п

Назва об’єктів

Строк
викоВарнання
тість
робіт
(дні)
3800

4

2520

4

3

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів приватизації, від 11.07.2019
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для подальшої приватизації шляхом викупу.
3

Переможець –
Строк
суб’єкт
виконання
Вартість
оціночної діробіт
яльності
(дні)
Визначення вартості об’єкта для подальшої приватизації шляхом викупу
1 Об’єкт незавершеного будівництва – будинок ПП «САНТ –
6500
5
в саду за адресою: Київська обл., Іванківський 2000»
р-н, с. Оране, вул. Садова, 3а

№
з/п

Назва об’єктів

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по ЛЬВІВСЬКІЙ,
ЗАКАРПАТСЬКІЙ та ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності від 10.07.2019
Будинок трансформаторної підстанції (літер Ц-1) загальною
площею 35,6 м2. Волинська обл., м. Луцьк, вул. Боженка, 34. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Інвестиційна група «Захід».
Термін виконання робіт – 4 к/д. Вартість робіт – 2800 грн.
Частини тамбура цокольного поверху будівлі автовокзалу МАПП
«Краковець» в напрямку в’їзд в Україну загальною площею 2,0 м2.
Львівська обл., Яворівський р-н, смт Краковець, вул. Вербицького,
54. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «Леда». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1200 грн.
Частини холу приміщення єдиного офіса будинку вантажної дільниці в напрямку в’їзд-виїзд в Україну МАПП «Рава-Руська» загальною
площею 4,0 м2 (2х2 м2). Львівська обл., Жовківський р-н, с. Рата,
вул. Гребінська, 28. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «Леда». Термін
виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1200 грн.
Нежитлове приміщення загальною площею 18,4 м2 на першому поверсі будівлі НСК «Політехнік». м. Львів, вул. В. Стуса, 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.
Нежитлове приміщення загальною площею 39,4 м2 в корпусі
лікувально-плавального басейну. Львівська обл., м. Трускавець,
вул. Суховоля, 35. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ».
Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 2100 грн.
Нежитлове приміщення загальною площею 41,5 м2 на другому поверсі нової частини триповерхового адміністративного корпусу. м.
Львів, вул. Богомольця, 9. Мета оцінки – укладення договору оренди.
Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «ЕкспертЦентр». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1000 грн.
Будівля виробничого корпусу площею 1331,2 м2, будівля котельні
площею 589,8 м2, частина будівлі допоміжного корпусу (прим. № 23)
площею 35,1 м2. Львівська обл., Жовківський р-н, с. Воля-Висоцька,
вул. Заруддя, 2. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Савицький Д. К.
Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1200 грн.
Частина коридору (поз. 31) площею 2,0 м2 третього поверху будівлі літ. «А» навчально-лабораторного корпусу літ. «АА’». Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Університетська, 14. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної
діяльності – ФОП Шастун С. Г. Термін виконання робіт – 4 к/д. Вартість робіт – 1800 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду
по Рівненській та Житомирській областях
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбувся 11.07.2019
У зв’язку з ненадходженням заяв від претендентів конкурс не
відбувся по об’єкту: стійка з/бетонна СК26 поста контролю № 21
(Сф=4,25 м2, Sп=2,1 м2), інвентарний номер 100724/2, реєстровий
номер 24584661.323.ПШТДПЮ1451, площею 6,35 м2 за адресою:
Рівненська обл., Володимирецький р-н, Старорафалівська с/р, Комплекс будівель і споруд № 2.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду
по Харківській, Донецькій та Луганській областях
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбулись 11.07.2019
1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення першого
поверху гуртожитку загальною площею 256,8 м2 (реєстровий номер
02070789.3.ОКМЕМЛ167), що перебуває на балансі Машинобудівного коледжу Донбаської державної машинобудівної академії, код за
ЄДРПОУ 04601943. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл.,
м. Краматорськ, вул. Велика Садова, 91. Мета проведення оцінки:
визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Переможець конкурсу – ТОВ «МАЙНЕКС», вартість послуг з оцінки – 2400 грн, строк
виконання – 2 календарних дні.
2. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого приміщення площею 2,0 м2 першого поверху будівлі гуртожитку № 1, що перебуває
на балансі Донбаської державної машинобудівної академії, код за
ЄДРПОУ 02070789. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька
обл., м. Краматорськ, вул. Академічна, 76. Мета проведення оцінки:
визначення вартості майна з метою укладення договору оренди.
Переможець конкурсу – ТОВ «МАЙНЕКС», вартість послуг з оцінки –
2400 грн, строк виконання – 2 календарних дні.
3. Назва об’єкта оцінки: будівля їдальні загальною площею
3165,7 м2, що перебуває на балансі ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», код за ЄДРПОУ 02070812. Місцезнахо
дження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Італійська,
134. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою
укладення договору оренди. Переможець конкурсу – ТОВ «БізнесГрупа Співдружність», вартість послуг з оцінки – 6210 грн, строк виконання – 5 календарних днів.
4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 2,0 м2 першого поверху адміністративно-побутового
комбінату, що перебуває на балансі Державного підприємства «Шахтоуправління «Південнодонбаське № 1», код за ЄДРПОУ 34032208.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Вугледар, вул. Магістральна, 4. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта
оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження
договору оренди. Переможець конкурсу – ТОВ «МАЙНЕКС», вартість
послуг з оцінки – 2400 грн, строк виконання – 2 календарних дні.
5. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованих виробничих приміщень площею 77,71 м2 у будівлі ЦОФ, в тому числі 16,7 м2 на відмітці
25; 18,46 м2 на відмітці 21; 42,55 м2 на відмітці 16 та вбудоване офісне
приміщення площею 15,7 м2 у будівлі АПК ЦОФ, що перебуває на балансі Державного підприємства «Вугільна компанія «Краснолиманська», код за ЄДРПОУ 31599557. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Донецька обл., м. Родинське, вул. Степна, 1. Мета проведення оцінки:
визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної
плати з метою продовження договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП Гапотченко А. М., вартість послуг з оцінки – 2200 грн, строк
виконання – 2 календарних дні.
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 10.07.2019
Термін ви- Вартість
СОД – пере- конання, ка- виконанлендарних ня робіт,
можець
днів
грн
46,1 м. Київ, пл. Львівська, 8 ФОП Приходь2
3700
ко В. І.

№ Назва об’єкта ПлоАдреса об’єкта оцінки
з/п
оцінки
ща, м2
1 Частина нежитлового приміщення

№ 34 (1262)

19

відомості
приватизації

№ Назва об’єкта Плоз/п
оцінки
ща, м2
2 Нежитлові при- 165,9
міщення
3 Нежитлові при- 101,8
міщення
4 Нежитлове при- 80,0
міщення
5 Нежитлові при- 919,5
міщення

Продовження таблиці
Термін ви- Вартість
СОД – пере- конання, ка- виконанАдреса об’єкта оцінки
лендарних ня робіт,
можець
днів
грн
м. Київ, вул. Тургенєв- ФОП Рябчен2
4200
ська, 82а
ко О. М.
м. Київ, вул. МитроПП «ЕНЕРГО2
4000
полита Василя Липків- МАКС»
ського, 35
м. Київ, Дніпровське
ФОП Рябчен2
3900
(Дніпропетровське)
ко О. М.
шосе, 3
м. Київ, пл. Л. УкраТОВ Екс2
6000
їнки, 1
пертна фірма
«ГудВілл»
м. Київ, вул. АрхітекФОП Приходь2
3500
тора Городецького,
ко В. І.
1-3/11

6 Частина нежит- 11,6
лового приміщення – об’єкт
культурної
спадщини
7 Нежитлові при- 507,9 м. Київ, вул. М. Бойчука
міщення
(Кіквідзе), 8/9, (літ.
«1А»)
8 Нежитлові при- 966,7 м. Київ, вул. М.Бойчука
міщення
(Кіквідзе), 8/9, (літ.”А”)
9
10
11
12

13

ТОВ Експертна фірма
«ГудВілл»
ТОВ Експертна фірма
«ГудВілл»
Нежитлове при- 561,0 м. Київ, бульв. Л. Укра- ТОВ Ексміщення
їнки, 26
пертна фірма
«ГудВілл»
Частина даху
10,0 м. Київ, пров. Індустрі- ПП «ЕНЕРГОальний, 2
МАКС»
Частини не2,1 м. Київ,
ФОП Приходьжитлових привул. Лук’янівська, 69/71 ко В. І.
міщень
Частина даху
36,0 м. Київ, вул. ЛеонтоПП «ЕНЕРГОта частина не- (в т. ч. вича, 11
МАКС»
житлових при- 6,0 та
міщень
30,0)
Нежитлове при- 19,7 м. Київ, вул. Ломоносо- ТОВ Ексміщення
ва, 33/43
пертна фірма
«ГудВілл»

2

4000

2

4710

2

4000

2

3800

2

3100

2

3700

2

2750

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду
по Вінницькій та Хмельницькій областях
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів державної власності, що відбувся 17.07.2019
За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця Шуткевича Володимира Євгеновича щодо визначення вартості об’єкта
оренди – нежитлових вбудованих приміщень будівлі спортзалу з гаражними боксами (літ. В) загальною площею 475,5 м2, у т. ч: на 2-му
поверсі – 374,3 м2 (№ 3 – № 11), на 3-му поверсі – 101,2 м2 (№ 12 –
№ 15), що перебувають на балансі Головного управління Національної
поліції у Вінницькій області, за адресою: 22100, Вінницька обл., Козятинський р-н, м. Козятин, вул. Героїв Майдану (колишня Леніна), 30,
з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки –
4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 2200 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця Шевчук Ольгу Анатоліївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлового вбудованого приміщення площею 19,7 м2 в будівлі ФАПу,
що не увійшло під час приватизації до статутного (складеного) капіталу СВАТ «Мир», перебуває на позабалансовому рахунку Митківської
сільської ради, за адресою: Вінницька обл., Барський р-н, с. Киянівка, вул. Л. Українки, 27б, з метою продовження строку дії договору
оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість
надання послуг з оцінки – 2070 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Вінекс» щодо визначення
вартості об’єкта оренди – греблі (дамби) земляної з водовипуском,
орієнтовною довжиною – 118 м, що не увійшла під час приватизації
до статутного (складеного) капіталу СВАТ «Писарівське», за адресою:
Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Писарівка, з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів.
Вартість надання послуг з оцінки – 4800 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця Остренюк Людмилу Василівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення № 12 площею
6,0 м2 на 1-му поверсі аудиторського корпусу (літ. Г), що перебуває
на балансі Вінницького державного педагогічного університету імені
Михайла Коцюбинського, за адресою: 21001, м. Вінниця, вул. Острозького, 32 з метою укладення договору оренди. Строк надання
послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1800 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця Шумську Оксану Іванівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – будівлі котельні (літ. Б) площею 91,6 м2, що перебуває на балансі Державного професійно-технічного навчального закладу «Козятинське
міжрегіональне вище професійне училище залізничного транспорту»,
за адресою: 22100, Вінницька обл., Козятинський р-н, м. Козятин,
вул. О. Кошового, 42, з метою укладення договору оренди. Строк
надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 2850 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Подільський центр судових
експертиз» щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових
вбудованих приміщень: у прим. № 2 – 216,8 м2 (№ 1, № 2); у прим.
№ 3 – 532,7 м2 (№ 1); у прим. № 4 – 96,3 м2 (№ 1 – № 8) загальною
площею 845,8 м2 на 1-му поверсі 2-поверхової будівлі складу (літ. В),
що перебувають на балансі Державного підприємства «Державний
фонд геопросторових даних України», за адресою: 21000, м. Вінниця,
вул. 600-річчя, 19, з метою продовження строку дії договору оренди.
Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання
послуг з оцінки – 1960 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «ЦЕБ «Капітал-Інвест» щодо
визначення вартості об’єкта оренди – нежитлові вбудовані приміщення (№ 1-3 – 23,1 м2, № 1-4 – 10,6 м2, № 1-5 – 45,2 м2, № 1-6 –
74,4 м2) загальною площею 153,3 м2, будівлі майстерень з котельнею
(літ. З), що перебувають на балансі ПрАТ «Глуховецький гірничозбагачувальний каоліновий комбінат», за адресою: 22130, Вінницька
обл., Козятинський р-н, смт Глухівці, вул. Заводська, 4, з метою відображення у бухгалтерському обліку. Строк надання послуг з оцінки –
3 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 2300 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду
по Вінницькій та Хмельницькій областях
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності від 17.07.2019
За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця Остренюк Людмилу Василівну щодо визначення вартості об’єкта державної власності малої приватизації – єдиного майнового комплексу
державного підприємства «Тульчинське виробниче підприємство по
племінній справі в тваринництві» (код за ЄДРПОУ 00692239), розташованому за адресою: 23609, Вінницька обл., Тульчинський р-н,
с. Нестерварка, вул. Леонтовича, 62, з метою приватизації шляхом
продажу на аукціоні з умовами. Строк надання послуг з оцінки – 15 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 16649 грн;

№ 34 (1262)

суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця Козюру
Ларису Валентинівну щодо визначення вартості об’єкта державної
власності малої приватизації, окремого майна – будівлі колишнього клубу загальною площею 210,1 м2 за адресою: 23600, Вінницька
обл., м. Тульчин, вул. Заводська, 2в, що перебуває на зберіганні
ТОВ «Тульчинський консервний завод», код за ЄДРПОУ 33414908,
з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами. Строк
надання послуг з оцінки – 12 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 3000 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця Козюру
Ларису Валентинівну щодо визначення вартості об’єкта державної
власності малої приватизації, окремого майна – адміністративного
корпусу загальною площею 1974,2 м2 за адресою: 23600, Вінницька
обл., м. Тульчин, вул. Заводська, 2б, що перебуває на зберіганні
ТОВ «Тульчинський консервний завод», код за ЄДРПОУ 33414908,
з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами. Строк
надання послуг з оцінки – 12 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2800 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Подільський центр судових
експертиз» щодо визначення вартості об’єкта державної власності
малої приватизації, окремого майна – прохідної загальною площею
72,1 м2 за адресою: 23600, Вінницька обл., м. Тульчин, вул. Заводська, 2а, що перебуває на зберіганні ТОВ «Тульчинський консервний
завод», код за ЄДРПОУ 33414908, з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами. Строк надання послуг з оцінки – 14 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2890 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця Петричко Людмилу Віталіївну щодо визначення вартості об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна – будівлі лазні
загальною площею 174,7 м2, що не увійшла до статутного капіталу
ВАТ «Скоморошківський цукровий завод», код за ЄДРПОУ 00371771,
яка розташована за адресою: 22615, Вінницька обл., Оратівський р-н,
с. Скоморошки, вул. Центральна, 12а, з метою приватизації шляхом
продажу на аукціоні з умовами. Строк надання послуг з оцінки – 12 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2700 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «ЦЕБ «Капітал-Інвест» щодо
визначення вартості об’єкта державної власності малої приватизації,
окремого майна – приміщень лазні з № 2-1 до № 2-7 загальною площею 50,0 м2 в будівлі літ. «З, З1, з», що не увійшли до статутного капіталу СВАТ «Комсомольське», код за ЄДРПОУ 05527692, за адресою:
22133, Вінницька обл., Козятинський р-н, с. Садове, вул. Бригадна,
7, що перебувають на зберіганні ТОВ «Агромир і Ко», код за ЄДРПОУ
05527692, з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами. Строк надання послуг з оцінки – 10 календарних днів. Вартість
надання послуг з оцінки – 2700 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Київській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, від 18.07.2019
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової або
спеціальної вартості з метою укладення договору оренди або з метою продовження договору оренди.
№
з/п

1

2

3

4

5

6

Назва об’єктів

Переможець –
суб’єкт оціночної діяльності

ВарСтрок
тість виконання робіт
(дні)
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договору оренди
Частина конференц-корпусу А7/1 (серія САС
ТОВ «Центр не- 2 700
3
№ 345909 від 22.12.2019) загальною площею
залежної оцінки
2
100,9 м за адресою: Київська обл., м. Ірпінь,
власності «ЕВЕвул. Університетська, 31, що перебуває на балансі РЕСТ»
Університету державної фіскальної служби України
Приміщення № 40 (нумерація згідно з технічним
ТОВ «Бюро
2 700
3
паспортом БТІ від 09.02.2018) на 2-му поверсі
інвестиційного
будівлі пасажирського термінала «F» з швидкомон- менеджменту
туючих легких конструкцій (інв. № 47570) площею «Капітал»
26,1 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль,
Аеропорт, що перебувають на балансі ДП «МА
«Бориспіль»
Визначення вартості об’єкта з метою продовження терміну дії договору оренди
Чотири трубо-стійки А/М на щоглі зовнішньоПП «ГАРАНТ3 300
2
го освітлення площею 2,0 м2 та фундамент під
ЕКСПЕРТ»
щоглою зовнішнього освітлення площею 2,0 м2
за адресою: Київська обл., Макарівський р-н,
с. Наливайківка-ПС 750 Київська в с. Наливайківка,
що перебувають на балансі ВП «Центральної електроенергетичної системи»
Нежитлове приміщення на 2-му поверсі триповер- ФОП Чебаков
3 360
2
хового навчального корпусу загальною площею
Олексій Іва25,9 м2, інв. № 10310001, реєстровий номер за
нович
ЄРОДВ 25800486.1.СГГФШД862, за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Петра Запорожця,
333, що перебуває на балансі Білоцерківського училища професійної підготовки персоналу Державної
кримінально-виконавчої служби України
Офісне приміщення площею 16,0 м2, приміщення ТОВ «ІВ Груп»
3 000
5
боксу площею 90,0 м2, асфальтований майданчик
площею 90,0 м2, загальною площею 196,0 м2 за
адресою: Київська обл., м. Вишгород, вул. Шкільна, 6, що перебуває на балансі ДП «Український
Державний науково-виробничий інститут зйомок
міст та геоінформатики ім. А. В. Шаха» ДП «Укргеоінформ»
Нежитлове приміщення на 1-му поверсі будівлі
ПП «ГАРАНТ2 750
2
гуртожитку № 6 загальною площею 21,9 м2 за
ЕКСПЕРТ»
адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Героїв
Чорнобиля, 3, що перебуває на балансі Білоцерківського національного аграрного університету

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Львівській,
Закарпатській та Волинській областях
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності від 17.07.2019
Окреме майно – група інвентарних об’єктів: КПП (літер А-1) загальною площею 31,0 м2 та споруди (літер Ж-1) загальною площею
170,4 м2. Волинська обл., Турійський р-н, с. Городинець, вул. Військова, 7. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта з
метою його приватизації шляхом викупу орендарем. Переможець
конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Мірчук О. В. Термін
виконання робіт – 5 к/д. Вартість робіт – 2936 грн.
Частина вбудованого нежитлового приміщення на першому поверсі навчального корпусу № 5 загальною площею 2,0 м2. м. Львів,
вул. С. Бандери, 28а. Мета оцінки – продовження договору оренди.
Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Войтенко
Н. Б. Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1499 грн.
Нежитлове приміщення загальною площею 21,1 м2 на першому
поверсі адміністративної будівлі. м. Львів, вул. Володимира Великого, 54. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець
конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Горбачов В. А. термін
виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 1100 грн.
Нежитлові приміщення № 108-17, № 108-18, № 108-19, № 108-20,
№ 108-21, № 108-22, № 108-23, № 108-24, № 108-25 згідно з поверховим планом загальною площею 124,5 м2 у підвальному приміщенні
гуртожитку. м. Львів, вул. Гніздовського, 6. Мета оцінки – укладення
договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Інвестиційна група «Захід». Термін виконання робіт – 2 к/д.
Вартість робіт – 1800 грн.

Будівля цеху АВМ загальною площею 286,0 м2. Львівська обл.,
Турківський р-н, с. Явора, вул. Вокзальна. Мета оцінки – продовження
договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є. Термін виконання робіт – 3 к/д.
Вартість робіт – 1140 грн.
Частина нежитлового виробничого приміщення загальною площею 250,0 м2 на першому поверсі цеху переробки деревини. Львівська обл., Турківський р-н, с. Явора, вул. Вокзальна. Мета оцінки –
продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт
оціночної діяльності – ТзОВ «Західна українська консалтингова компанія». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1150 грн.
Приміщення (поз. 46, 47, 48, 49, 50, 51 за планом площею 141,8 м2
та частина приміщення поз. 45 за планом площею 58,2 м2) загальною
площею 200,0 м2 на першому поверсі навчально-лабораторного корпусу літ. АА’. Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Університетська,
14. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «Експерт-Центр». Термін
виконання робіт – 5 к/д. Вартість робіт – 2150 грн.
Вбудоване приміщення (поз. 2) на першому поверсі адміністративного корпусу (літ. А) площею 25,6 м2. Закарпатська обл.,
м. Ужгород, вул. Будителів, будинок 3/1. Мета оцінки – укладення
договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Мицьо І. В. Термін виконання робіт – 5 к/д. Вартість
робіт – 2150 грн.
По об’єктах оренди:
частина приміщення котельні з навісом площею 135,10 м2 за адресою: 44300, Волинська обл., м. Любомль, вул. Брестська, 11;
частина службового приміщення площею 21,2 м2 за адресою:
45701, Волинська обл., Горохівський р-н, м. Горохів, вул. Гетьманська, 5
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. Заступник голови
комісії прийняв рішення про повторне проведення конкурсу по вищезазначених об’єктах.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду
по Рівненській та Житомирській областях
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбувся 18.07.2019
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для надання послуг з оцінки об’єктів:
об’єкт малої приватизації, окреме майно – будівля трансформаторної станції загальною площею 42,9 м2, що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Дубровицьке ВО «Райагротехсервіс», за адресою:
34100, Рівненська обл., м. Дубровиця, вул. Гагаріна, 88, з метою продажу на електронному аукціоні – визнано ФОП Захарко О. В. Строк
виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання
робіт з оцінки – 3400 грн;
об’єкт малої приватизації, окреме майно – приміщення по збору тари Г-1 загальною площею 511,7 м2; вимощення бетонне, асфальтобетонне загальною площею 1477,0 м2 за адресою: 34400,
Рівненська обл., м. Вараш, вул. Комунальна, 5, з метою продажу на
електронному аукціоні – визнано Рівненську товарну біржу. Строк
виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання
робіт з оцінки – 3890 грн.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду
по Харківській, Донецькій та Луганській областях
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбулись 18.07.2019
1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею 31,4 м2 з ґанком першого поверху будівлі (реєстровий номер
02359981.1.АААДЕЕ859), що перебуває на балансі Головного управління статистики у Донецькій області, код за ЄДРПОУ 02359981.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Волноваха,
вул. Гагаріна, 21. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою
продовження договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП Гапотченко А. М., вартість послуг з оцінки – 2090 грн, строк виконання – 2 календарних дні.
2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею 16,56 м2 сьомого поверху та частина даху площею 10,0 м2 будівлі
солефабрики, що перебуває на балансі Державного підприємства
«Артемсіль», код за ЄДРПОУ 00379790. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Донецька обл., м. Бахмут, м. Соледар, вул. Лермонтова, б. 1,
Рудник № 7. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта
оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП Гапотченко
А. М., вартість послуг з оцінки – 2300 грн, строк виконання – 2 календарних дні.
3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення загальною площею 3,0 м2 технічного поверху та частина
зовнішніх стін будівлі загальною площею 3,0 м2 гуртожитку № 3,
що перебуває на балансі ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний
університет», код за ЄДРПОУ 38177113. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Батюка, б. 17. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору
оренди. Переможець конкурсу – ТОВ «МАЙНЕКС», вартість послуг з
оцінки – 3000грн., строк виконання – 2 календарних дні.
4. Назва об’єкта оцінки: частина даху площею 16,0 м2 адміністративної будівлі (літ. К-2), що перебуває на балансі Маріупольського
міжрайонного відділу Управління поліції охорони в Донецькій області, код за ЄДРПОУ 40109084. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Італійська, 84. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення
договору оренди. Конкурсною комісією визнано конкурс таким,
що не відбувся.
5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 119,8 м2 першого поверху навчального корпусу № 1,
що перебуває на балансі Маріупольський державний університет,
код за ЄДРПОУ 26593428. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь, просп. Будівельників, 129а. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору
оренди. Переможець конкурсу – ТОВ «МАЙНЕКС», вартість послуг з
оцінки – 2400 грн, строк виконання – 2 календарних дні.
6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею 59,67 м2 з ґанком першого поверху навчальних корпусів № 3-4,
що перебуває на балансі Маріупольського державного університету, код за ЄДРПОУ 26593428. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Матросова, 5. Мета проведення
оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору
оренди. Переможець конкурсу – ТОВ «Бізнес-Група Співдружність», вартість послуг з оцінки – 2950 грн, строк виконання – 5 календарних днів.
7. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення (кімн. № 1-11,
№ 1-12, № 1-13) загальною площею 76,8 м2 в одноповерховій адміністративній будівлі (інв. № 101300003), що перебуває на балансі
Головного управління статистики у Луганській області. Місцезна
ходження об’єкта оцінки: Луганська обл., Новопсковський р-н,
смт Новопсков, вул. Українська, 21. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди. Конкурсною комісією визнано конкурс таким, що не
відбувся.
8. Назва об’єкта оцінки: частина господарської будівлі з металу площею 297,5 м2 (інв. № 101300004), що перебуває на балансі
Станично-Луганського міжрайонного управління водного господар-
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ства. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Луганська обл., СтаничноЛуганський р-н, смт Станиця Луганська, вул. Гагаріна, 73. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди
для продовження договору оренди. Конкурсною комісією визнано
конкурс таким, що не відбувся.
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 22.07.2019
Вбудовані нежитлові приміщення підвалу загальною площею
29,7 м2, розташовані в одноповерховій будівлі клубу, що перебуває
на балансі Херсонського державного будинку художньої творчості,
за адресою: м. Херсон, вул. Суворова, 3, переможець конкурсу – ПП
«Експрес – Оцінка». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Вартість робіт – 2 100 грн. Строк виконання
робіт – 3 дні.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Черкаській області
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені для проведення
незалежної оцінки об’єктів, що відбулися 17.07.2019
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: приміщення першого поверху п’яти
поверхової будівлі площею 75,5 м 2. Найм ен ув ання бал анс оу т
римувача 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: Громадська організація «ОСЕРЕДОК НАДІЇ». Дата оцінки: 30.06.2019. Переможцем
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано КТ «АЕО
«Фатум-М». Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість
послуг – 850,00 грн.
1.2. Назва об’єкта оцінки: гідротехнічні споруди, а саме: гідротехнічна споруда виросного ставка, інв. № 57; гідротехнічна споруда виросного ставка, інв. № 58; гідротехнічна споруда виросного
ставка, інв. № 59. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «АКВАРЕСУРСИ». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: с. Городецьке, Уманський р-н, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ФОП Шевчук Т. А. Дата оцінки: 30.06.2019. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано
ПП «Ажіо». Термін виконання роботи – 5 календарних днів, вартість
послуг – 8000,00 грн.
2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна. Замовник робіт з оцінки: Регіо
нальне відділення Фонду по Черкаській області.
2.1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщень першого поверху
чотириповерхової адмінбудівлі площею 17,0 м2. Найменування балан
соутримувача 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: ФОП Пашенковська І. В. Дата оцінки: 30.06.2019. Переможцем конкурсу з
відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП Гребченко М.
П. Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг –
990,00 грн.
2.2. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованих приміщень
виробничо-господарського призначення, загальна площа – 79,2 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаська митниця
ДФС. Місцезнаходження об’єкта оцінки: просп. Шевченка, 64, м. Звенигородка, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ФОП Крисько В.
М. Дата оцінки: 30.06.2019. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності визнано ФОП Ярюхіна З. Д. Термін виконання
роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 1299,00 грн.
2.3. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованих приміщень
виробничо-господарського призначення загальна площа 67,8 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаська митниця ДФС. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. В. Чорновола, буд.
4, м. Сміла, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ФОП Свєтік А. П.
Дата оцінки: 30.06.2019. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності визнано ФОП Горопацька М. В. Термін виконання
роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 1200,00 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Чернігівській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди, що відбулися 17.05.2019
Переможцями конкурсів визнано (мета проведення оцінки – визначення відновної вартості для цілей оренди):
ПП «ЕФ «Експерт-Плюс» по об’єкту – нежитлові приміщення площею 78,9 м2 четвертого поверху адміністративної будівлі, що перебуває на балансі Головного управління ДФС у Чернігівській області
на праві оперативного управління, за адресою: Чернігівська обл.,
м. Носівка, вул. Центральна, 20 (вартість робіт з оцінки – 2100 грн,
строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
ПП «Аксіома» по об’єкту – нежитлові приміщення площею
175,04 м2 на першому поверсі будівлі навчально-виробничого корпусу, що обліковується на балансі Чернігівського професійного ліцею
залізничного транспорту, за адресою: м. Чернігів, вул. Реміснича, 56
(вартість робіт з оцінки – 2070 грн, строк – 5 календарних днів від дати
підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
ПП «Аксіома» по об’єкту – нежитлове приміщення площею 132,3 м2
в будівлі навчально-лабораторного корпусу автодрому, що обліковується на балансі Прилуцького професійного ліцею Чернігівської
області, за адресою: 1,4 км автодороги районного значення загального користування Білещина – Замістя, що перебуває на території
Замостянської сільської ради Прилуцького району (вартість робіт з
оцінки – 2070 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання
договору про надання послуг з оцінки майна);
ПП «Аксіома» по об’єкту – нежитлове приміщення площею 132,3 м2
в будівлі навчально-лабораторного корпусу автодрому, що обліковується на балансі Прилуцького професійного ліцею Чернігівської
області, за адресою: 1,4 км автодороги районного значення загального користування Білещина – Замістя, що перебуває на території
Замостянської сільської ради Прилуцького району (вартість робіт з
оцінки – 2070 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання
договору про надання послуг з оцінки майна);
ПП «Центр нерухомості – Чернігів» по об’єкту – нежитлові приміщення на першому поверсі двоповерхової адмінбудівлі площею
27,0 м2, що перебуває на балансі Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області, за адресою: Чернігівська обл.,
м. Носівка, вул. Вокзальна, 6 (вартість робіт з оцінки – 2150 грн,
строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
ТОВ «Центр нерухомості» по об’єкту – нежитлові приміщення
загальною площею 69,3 м2 першого поверху двоповерхової будівлі
магазину «Ювілейний», що перебуває на балансі філії «Військторг»
Концерну «Військторгсервіс», за адресою: Чернігівська обл., Козелецький р-н, с-ще Десна, вул. Довженка, 45а (вартість робіт з оцінки –
2000 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору
про надання послуг з оцінки майна).
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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 17.07.2019
№ Назва об’єкта Плоз/п
оцінки
ща, м2
1 Нежитлове
приміщення

Адреса об’єкта
оцінки

438,7 м. Київ, вул. Іллінська, 9

Термін
Вартість
виконанвиконанСОД – переможець ня, калення робіт,
дарних
грн
днів
ТОВ «КОМПАНІЯ
«ЕКСПЕРТ КОНСАЛТИНГ»

2

4950

2 Частина нежитлового
приміщення

2,0

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

ТОВ «Укрспецексперт»

2

3800

3 Частина нежитлового
приміщення

2,0

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

ФОП Щаслива Н. З.

2

3000

4 Частина нежитлового
приміщення

2,0

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

ТОВ «Укрспецексперт»

2

3800

5 Частина нежитлового
приміщення

4,0

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

ФОП Щаслива Н. З.

2

3000

6 Частина нежитлового
приміщення

2,0

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

ТОВ «Укрспецексперт»

2

3490

7 Частина нежитлового
приміщення

2,0

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

ТОВ «Укрспецексперт»

2

3490

8 Частина нежитлового
приміщення

2,0

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

ТОВ «Укрспецексперт»

2

3490

9 Нежитлові
приміщення

726,55 м. Київ, бульв. Друж- ТОВ «Фінансова
би Народів, 38
будівельна компанія
«Фіско»

2

5300

10 Нежитлові
приміщення

22,1 м. Київ, просп. Пові- ТОВ «Компанія «Екстрофлотський, 31
перт Консалтинг»

2

3300

11 Нежитлове
приміщення

32,0 м. Київ, вул. Є. Харченка, 34

ТОВ «Укрспецексперт»

2

3280

12 Частина нежитлового
приміщення

5,61 м. Київ, с. Пирогів,
споруда № 1

ТОВ «Компанія «Експерт Консалтинг»

2

3000

13 Частина нежитлового
приміщення

5,61 м. Київ, с. Пирогів,
споруда № 1

ТОВ «Компанія «Експерт Консалтинг»

2

3000

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду
по Вінницькій та Хмельницькій областях
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
державної власності, що відбувся 31.07.2019
За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця Нікіфоренко Галину Арсентіївну щодо визначення вартості об’єкта оренди –
нежитлових вбудованих приміщень (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.
Вінниці, за адресою: 21000, м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 78, з
метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки –
3 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1850 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця Попову Аліну Аркадіївну щодо визначення вартості об’єкта оренди –
нежитлової будівлі 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», за адресою: Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, вул. Острівська (колишня Горького), 38, з метою укладення договору оренди. Строк
надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 2700 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця Шевчук Ольгу Анатоліївну щодо визначення вартості об’єкта оренди –
річкового вокзалу літ. «А», «А1» загальною площею 455,6 м2, сходів
(літ. № 1), підпірної стіни (літ. № 2), що перебувають на балансі Державного підприємства «Адміністрація річкових портів», за адресою:
Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, вул. Київська, 2/2, з метою
укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 4500 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця Шумську
Оксану Іванівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень (№ 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, за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Блока, 30, з метою продовження строку дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки –
5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1950 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Вінекс» щодо визначення
вартості об’єкта оренди – гідротехнічної споруди (земляної дамби та
водовипуску), що перебуває на балансі Очитківської сільської ради
Оратівського району, за адресою: Вінницька обл., Оратівський район,
с. Очитків, з метою продовження строку дії договору оренди. Строк
надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 4800 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця Рабець
Олену Миколаївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень № 37 площею 14,5 м2 на 3-му поверсі
адміністративного корпусу (літ. А), що перебувають на балансі Регіо
нального відділення Фонду по Вінницькій та Хмельницькій областях,
за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 з метою укладення
договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 3 календарних
дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1800 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень
у Чернівецькій області Регіонального відділення Фонду
по Івано-Франківській, Чернівецькій
та Тернопільській областях про підсумки конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для надання послуг з оцінки майна від 25.07.2019
Конкурсною комісією Регіонального відділення Фонду по Чернівецькій області переможцем конкурсів визнано ТОВ «Оцінка – Інформ» на:
приміщення гаража (3-1) площею 22,7 м2 та гаража (4-1) площею
21,7 м2 в будівлі (літ. А) за адресою: м. Чернівці, вул. Сторожинецька,
70в, що перебуває на балансі Західного офіса Держаудитслужби;
частину приміщення (1-5) площею 2,0 м2 першого поверху будівлі
(літ. А) за адресою: Чернівецька обл., Сокирянський р-н, м. Сокиряни,
вул. Ярослава Мудрого, буд. 5, що перебуває на балансі Управління
Державної казначейської служби України у Сокирянському районі
Чернівецької області.
Мета проведення оцінки (по кожному із об’єктів оцінки): передача в оренду.
Вартість та строк виконання робіт (по кожному із об’єктів оцінки):
3000,00 гривень та 5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Київській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, від 25.07.2019
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової або
спеціальної вартості з метою укладення договору оренди або з метою продовження договору оренди.
ПеремоСтрок
жець –
Вар- виконансуб’єкт
Назва об’єктів
тість ня робіт
оціночної
(дні)
діяльності
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договору оренди
1 Нежитлове приміщення (Садовий будинок) загальною ПП «Авто1 200
5
площею 35,6 м2 за адресою: Київська обл., Бориспіль- експрес»
ський р-н с. Кийлів, вул. Рудяківська, 58, що перебуває
на балансі прокуратури Київської області
Визначення вартості об’єкта з метою продовження терміну дії договору оренди
3 Частина приміщення № 4.2.14 (1В) на 4-му поверсі
ТОВ «Центр 2 500
3
пасажирського термінала «D» (інв. № 47578), реєстро- незалежвий номер за ЄРОДВ 20572069.1435.НЛТНПД1884,
ної оцінки
загальною площею 10,0 м2 за адресою: Київська обл., власності
«ЕВЕРЕСТ»
м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль»,
що перебуває на балансі ДП «Міжнародний аеропорт
«Бориспіль»
4 Частина нежитлового приміщення № 2.4.18 на 2-му по- ТОВ «Бюро
2 500
3
версі пасажирського термінала «D» (інв. № 47578), реє- інвестиційстровий номер за ЄРОДВ 20572069.1435.НЛТНПД1884, ного мезагальною площею 7,4 м2 за адресою: Київська обл.,
неджменту
«Капітал»
м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль»,
що перебуває на балансі ДП «Міжнародний аеропорт
«Бориспіль»

№
з/п

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду
по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності від 24.07.2019
Частина фасаду (вікно тамбура головного входу) навчального
корпусу № 2 площею 2,4 м2. м. Львів, вул. Карпінського, 6. Мета
оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт
оціночної діяльності – ПП «ЕкспертМаш». Термін виконання робіт –
2 к/д. Вартість робіт – 1500 грн.
Частина фасаду (вікно тамбура головного входу) навчального
корпусу № 8 площею 2,4 м2. м. Львів, пл. Св. Юра, 3/4. Мета оцінки –
укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «ЕкспертЦентр». Термін виконання робіт – 2 к/д.
Вартість робіт – 1300 грн.
Частина фасаду (праворуч від входу в корпус) корпусу № 28
(Студентська бібліотека) площею 2,4 м2. м. Львів, вул. Митрополита
Андрея, 3. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець
конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «ЕкспертЦентр». Термін
виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1300 грн.
Частина фасаду (ліворуч від входу в корпус) корпусу № 26 (Студентський комбінат харчування) площею 2,4 м2. м. Львів, вул. Карпінського, 8. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець
конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «ЕкспертЦентр». Термін
виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1300 грн.
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. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «Волинь-експерт». Термін виконання робіт – 5 к/д. Вартість
робіт – 4553 грн.
Частина замощення стоянки ПАС-46 площею 250,0 м2. 44110,
Волинська обл., Ратнівський р-н, с. Доманове, вул. Лесі Українки,
19а. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Рак А. А. Термін виконання
робіт – 5 к/д. Вартість робіт – 2041 грн.
Частина приміщення службово-виробничої будівлі площею
18,0 м2. 44332, Волинська обл., Любомльський р-н, с. Старовойтове,
вул. Прикордонників, 41. Мета оцінки – укладення договору оренди.
Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «Волиньексперт». Термін виконання робіт – 5 к/д. Вартість робіт – 2041 грн.
На об’єкти оренди:
частина в цілому адмінбудинку (А-3) площею 52,2 м2 за адресою:
45000, Волинська обл., м. Ковель, вул. Федора Одрача, 1;
баня санпропускник котельня площею 136,2 м2 за адресою: 44700,
м. Володимир-Волинський, вул. Луцька, 80в;
піднавіс площею 123,2 м2 за адресою: 44700, м. ВолодимирВолинський, вул. Луцька, 80в;
частина приміщення службово-виробничої будівлі площею 18,0 м2
за адресою: 44332, Волинська обл., Любомльський р-н, с. Старовойтове, вул. Прикордонників, 41;
частина будівлі ПС шахти № 4 площею 74,9 м2 за адресою: 45400,
Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Луцька, 1в; на участь у конкурсі
не надійшло жодної заяви від претендентів,
на об’єкт: частина Будинку проектних організацій площею 46,3 м2
за адресою: 43010, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Кременецька, 38 –
подано лише одну заяву від претендента ПП «Волинь-експерт», тому
відповідно до п.8 розділу III Положення, конкурс по цих об’єктах вважається таким, що не відбувся.
Заступник голови комісії прийняв рішення про повторне проведення конкурсу по цих об’єктах.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду
по Полтавській та Сумській областях
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбулися 25.07.2019
1. Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – металевий
модуль. Місцезнаходження об’єкта: вул. Ярківська, 2, м. Конотоп,
Сумська обл. Мета оцінки: визначення ринкової вартості шляхом продажу на аукціоні. Запланована дата оцінки: 31.05.2019. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних
дні для доопрацювання звіту). Замовник та платник виконаних робіт:
Регіональне відділення Фонду по Полтавській та Сумській областях.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного
будівництва. Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить 4 720,00 грн. Відповідно до п. 8 розділу ІІІ Положення
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності по даному об’єкту не
відбувся, у зв’язку з надходженням на конкурс лише однієї заяви від
претендента ПП «Науково-консультаційний Експоцентр».
2. Назва об’єкта: адмінбудівля загальною площею 116,7 м2. Місце
знаходження об’єкта: пров. Маклакова Миколи, 1, м. Путивль, Сумська обл. Балансоутримувач: Північно-східний офіс Державної аудиторської служби України. Мета оцінки: визначення ринкової вартості
шляхом продажу на аукціоні. Запланована дата оцінки: 31.05.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник та платник
виконаних робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях. Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини будівель. Максимальна вартість надання послуг
з оцінки майна становить 2 500,00 грн. Відповідно до п. 8 розділу ІІІ

№ 34 (1262)

21

відомості
приватизації

Положення конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності по даному
об’єкту не відбувся у зв’язку з надходженням на конкурс лише однієї
заяви від претендента ФОП Педченка А. М.
3. Назва об’єкта: гараж. Місцезнаходження об’єкта: пл. Першотравнева, 28б, м. Буринь, Сумська обл. Балансоутримувач: Північносхідний офіс Державної аудиторської служби України. Мета оцінки:
визначення ринкової вартості шляхом продажу на аукціоні. Запланована дата оцінки: 31.05.2019. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник та платник виконаних робіт: Регіональне
відділення Фонду по Полтавській та Сумській областях. Основні
ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини будівель.
Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить 2
500,00 грн. Відповідно до п. 8 розділу ІІІ Положення конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності по даному об’єкту не відбувся
у зв’язку з надходженням на конкурс лише однієї заяви від претендента ФОП Педченка А. М.
4. Назва об’єкта: літній будинок відпочинку. Місцезнаходження
об’єкта: вул. Лісова, 38а, с. Жолдаки, Конотопський р-н, Сумська обл.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості шляхом продажу на аукціоні.
Запланована дата оцінки: 31.05.2019. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання
звіту). Замовник та платник виконаних робіт: Регіональне відділення
Фонду по Полтавській та Сумській областях. Основні ознаки подібності
об’єкта оцінки: приміщення, частини будівель. Максимальна вартість
надання послуг з оцінки майна становить 2 500,00 грн. Відповідно до п.
8 розділу ІІІ Положення конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності по даному об’єкту не відбувся у зв’язку з надходженням на конкурс
лише однієї заяви від претендента ФОП Педченка А. М.
ІНФОРМАЦІЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень
у Хмельницькій області Регіонального відділення Фонду
по Вінницькій та Хмельницькій областях
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів державної власності, проведених 01.08.2019
1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою укладення договору оренди – частина приміщення коридору площею 6,0 м2 на
першому поверсі нежитлової будівлі, що обліковується на балансі
Старокостянтинівського управління Державної казначейської служби
України Хмельницької області, за адресою: провул. Подільський, 1,
м.Старокостянтинів, Хмельницька обл., визнано ФОП Трубача Андрія
Степановича. Вартість надання послуг з оцінки – 2048,00 грн (без урахування ПДВ), строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів.
2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою укладення
договору оренди – пам’ятка архітектури національного значення
XVI ст. – Вірменські бастіони загальною площею 219,7 м2 (охоронний
№ 729), що обліковується на балансі НІАЗ «Кам’янець», за адресою:
вул. Замкова, 4, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл., визнано ТОВ «Поділля-Експерт». Вартість надання послуг з оцінки –
4800,00 грн (без урахування ПДВ), строк надання послуг з оцінки –
12 календарних днів.
3. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою укладення договору оренди – 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 XV-XVI ст. (охоронний № 734), що обліковується на балансі НІАЗ «Кам’янець», за
адресою: вул. Руська, 93, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька
обл., визнано ПП «Консалтінг сервіс». Вартість надання послуг з
оцінки – 4600,00 грн (без урахування ПДВ), строк надання послуг з
оцінки – 6 календарних днів.
4. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою укладення договору оренди – приміщення загальною площею 167,8 м2 на першому
та другому поверхах будівлі контори, що обліковується на балансі Державної установи «Шепетівська виправна колонія (№ 98)», за
адресою: вул. Т. Шевченка, 60, с. Климентовичі, Шепетівський р-н,
Хмельницька обл. визнано ПП «Агентство нерухомого майна «Гудвіл».
Вартість надання послуг з оцінки – 2500,00 грн (без урахування ПДВ),
строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів.
5. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою продовження
договору оренди – приміщення загальною площею 73,5 м2 у будівлі магазину, що обліковується на балансі Вінницької філії Концерну
«Військторгсервіс», за адресою: вул. Вокзальна, 93, м. Кам’янецьПодільський, Хмельницька обл. визнано ФОП Лісову Тетяну Вікторівну. Вартість надання послуг з оцінки – 2100,00 грн (без урахування
ПДВ), строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів.
6. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою продовження
договору оренди – 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,
що обліковується на балансі Вінницької філії Концерну «Військторгсервіс», за адресою: вул. Вокзальна, 93, м. Кам’янець-Подільський,
Хмельницька обл. визнано ФОП Паніка Юрія Олександровича. Вартість надання послуг з оцінки – 2200,00 грн (без урахування ПДВ),
строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів.
7. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою укладення договору оренди – приміщення площею 15,8 м2 на п’ятому поверсі адміністративного будинку, що обліковується на балансі Регіонального
офіса водних ресурсів у Хмельницькій області, за адресою: вул. Соборна, 29, м. Хмельницький визнано ФОП Аврамчука Ігоря Віталійовича. Вартість надання послуг з оцінки – 1596,00 грн (без урахування
ПДВ), строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів.
8. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою укладення договору оренди – частина приміщення площею 2,0 м2 у будівлі навчального
корпусу, що обліковується на балансі Шепетівського професійного
ліцею, за адресою: просп. Миру, 23, м. Шепетівка, Хмельницька обл.
визнано ПП «Агентство нерухомого майна «Гудвіл». Вартість надання
послуг з оцінки – 2200,00 грн (без урахування ПДВ), строк надання
послуг з оцінки – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів, що відбувся 18.07.2019
1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 43,1 м2
(в т. ч. 5,7 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач:
Головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 18а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях. Платник – ФОП Полуносова Н. Б. Переможець – ТОВ «Експерт – Сервіс». Вартість послуг – 2000,00 грн, строк надання послуг
(у календарних днях) – 3.
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2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 129,46 м2
(в т. ч. 14,26 м2 – площа загального користування). Балансоут
римувач: Дніпропетровський технікум зварювання та електроніки
ім. Є. О. Патона. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. В.
Моссаковського, 2а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – Регіо
нальне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ТОВ «Придніпровський АЦНК і
ТД». Переможець – ФОП Філічкіна І. М. Вартість послуг – 2000,00
грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 129,17 м2.
Балансоутримувач: Дніпропетровський технікум зварювання та електроніки ім. Є. О. Патона. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. В.Моссаковського, 2а. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник –
Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях. Платник – ФОП Колеснік Н. М. Переможець – ТОВ «Експерт – Сервіс». Вартість послуг – 2000,00 грн, строк
надання послуг (у календарних днях) – 3.
4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 61,6 м2
(в т. ч. 1,5 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач:
Національна металургійна академія України. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Дніпро, просп. Гагаріна, 13 – 15. Мета оцінки –
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ПП
«Профіт-Лайт». Переможець – ТОВ «Южтрансінвест». Вартість послуг – 2100,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 136,2 м2
(в т. ч. 35,9 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач:
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2, гуртожиток № 1. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ПП «Інтерміст».
Переможець – ПП «КФ «Експоком». Вартість послуг – 2380,00 грн,
строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 30,0 м2.
Бал анс оу тр имувач: ДПТНЗ «Дніпровський регіон альн ий центр
професійно-технічної освіти». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Дніпро, вул. Краснопільська, 8. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник –
Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях. Платник – ТОВ «Промислово-комерційне
підприємство «Вікторія». Переможець – ТОВ «Експерт – Сервіс».
Вартість послуг – 2000,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
7. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 (у т. ч. 1,0 м2 – площа загального користування). Балан
соутримувач: Дніпровський національний університет залізничного
транспорту ім. академіка В. Лазаряна. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2, корпус № 1. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ФОП Буряк
С. Ю. Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О. Вартість послуг – 2000,00
грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
8. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 (у т. ч. 1,0 м2 – площа загального користування). Балансо
утримувач: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2, корпус № 2. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ФОП Буряк С. Ю.
Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О. Вартість послуг – 2000,00 грн,
строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
9. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 3,0 м2 (в т. ч. 1,0 м2 – площа загального користування). Ба
лансоутримувач: Дніпровський технікум зварювання та електроніки ім. Є. О. Патона. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро,
вул. В. Моссаковського, 2а, корпус № 2. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ФОП Босий С. П.
Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О. Вартість послуг – 2100,00 грн,
строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
10. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
247,62 м2 (в т.ч. 25,74 м2. площа загального користування). Балан
соутримувач: ДВНЗ «Криворізкий національний університет». Місце
знаходження об’єкта оцінки: м. Кривий Ріг, просп. Гагаріна, 57. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ТОВ
«НВО «Ракурс». Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е. Вартість послуг –
2200,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
11. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
1612,0 м2 (в т. ч. 455,0 м2 – площа загального користування). Балан
соутримувач: Нікопольський технікум Національної металургійної академії України. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Нікополь, просп.
Трубників, 18. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях. Платник – КЗ «НМШМ № 1» управління гуманітарної політики Нікопольської міської ради. Конкурс не відбувся.
12. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 71,0 м2
(в т. ч. 5,0 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач:
НТУ «Дніпровська політехніка». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Дніпро, просп. Гагаріна, 59. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник –
Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях. Платник – ФОП Кіселевський В. Й. Переможець – ТОВ «Авто Маркет». Вартість послуг – 2100,00 грн, строк
надання послуг (у календарних днях) – 4.
13. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 26,0 м2
(в т. ч. 4,0 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач:
Дніпровський державний коледж будівельно-монтажних технологій
та архітектури. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Столярова, 8. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Замовник – Регіональне відділення
Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ФОП Калантарова Н. О. Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О. Вартість послуг – 2300,00 грн, строк надання послуг
(у календарних днях) – 3.
14. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 14,0 м2
(в т. ч. 1,2 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач:
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2, гуртожиток № 1. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ФОП Радченко
Л. М. Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О. Вартість послуг – 2100,00
грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
15. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
285,55 м2 (у т. ч. 4,9 м2 – площа загального користування). Балансо
утримувач: Нікопольський технікум Національної металургійної академії України. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Нікополь, просп.
Трубників, 18. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській

областях. Платник – ФОП Окішор О. І. Переможець – ТОВ «Южтрансінвест». Вартість послуг – 2100,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
16. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 91,0 м2
та замощення площею 128,0 м2. Балансоутримувач: Головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області. Місцезнахо
дження об’єкта оцінки: м. Дніпро, пров. Січовий, 8. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ФОП Говоруха О. В. Переможець – ФОП Філічкіна І. М. Вартість послуг – 2000,00
грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
17. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 239,4 м2.
Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби
України у Криворізькому районі Дніпропетровської області. Місце
знаходження об’єкта оцінки: м. Кривий Ріг, просп. Поштовий, 3. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – АТ
КБ «ПриватБанк». Переможець – ФОП Щур С. Ф. Вартість послуг –
2300,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
18. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 40,0 м2
(в т. ч. 6,0 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач:
Інгулецький коледж ДВНЗ «Криворізький національний університет».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Кривий Ріг, вул. Каткова, 8. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник –
ФОП Кривенко І. Є. Переможець – ФОП Щур С. Ф. Вартість послуг –
2200,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
19. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 (у т. ч. 1,0 м2 – площа загального користування). Балан
соутримувач: Криворізький державний педагогічний університет.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Кривий Ріг, просп. Гагаріна,
54. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ФОП Коринська А. В. Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е.
Вартість послуг – 2300,00 грн, строк надання послуг (у календарних
днях) – 3.
20. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 (у т. ч. 1,0 м2 – площа загального користування). Балан
соутримувач: Криворізький державний педагогічний університет.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Кривий Ріг, вул. Героїв АТО,
79а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Замовник – Регіональне відділення
Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ФОП Коринська А. В. Переможець – ФОП Щур С. Ф.
Вартість послуг – 2200,00 грн, строк надання послуг (у календарних
днях) – 3.
21. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 (в т. ч. 1,0 м2 – площа загального користування). Балан
соутримувач: Криворізький державний педагогічний університет.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Кривий Ріг, вул. Мистецька, 9.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – Регіональне відділення Фонду по
Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ФОП Коринська А. В. Переможець – ФОП Щур С. Ф. Вартість послуг – 2200,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
22. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 (в т. ч. 1,0 м2 – площа загального користування). Балан
соутримувач: Криворізький державний педагогічний університет.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Кривий Ріг, просп. Гагаріна,
26. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Замовник – Регіональне відділення
Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ФОП Коринська А. В. Переможець – ФОП Щур С. Ф.
Вартість послуг – 2200,00 грн, строк надання послуг (у календарних
днях) – 3.
23. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 48,97 м2.
Балансоутримувач: ДП «НВО «Павлоградський хімічний завод».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Заводська, 44/34. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник –
Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях. Платник – ТОВ «Українська бронетехніка».
Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О. Вартість послуг – 2800,00 грн,
строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
24. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 23,45 м2.
Балансоутримувач: ДП «НВО «Павлоградський хімічний завод».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Заводська, 44. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – Регіональ
не відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод». Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О. Вартість послуг –
2800,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
25. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 31,4 м2
(в т. ч. 2,0 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач:
Дніпровський національний університет ім. О. Гончара. Місцезнахо
дження об’єкта оцінки: м. Дніпро, просп. Гагаріна, 38. Мета оцінки –
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ПП
«ВІС-Медик». Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О. Вартість послуг –
2100,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
26. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 60,0 м2
(в т. ч. 6,0 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач:
Дніпровський національний університет ім. О. Гончара. Місцезнахо
дження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Макарова, 27. Мета оцінки –
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ФОП Лиховід Р. В. Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О. Вартість послуг –
2100,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
27. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення (горище) площею
10,5 м2 та частина даху площею 15,0 м2. Балансоутримувач: ДП
«Криворізький державний цирк». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Кривий Ріг, вул. В. Матусевича, 10. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ПрАТ «Київстар».
Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість послуг – 2400,00 грн,
строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
28. Назва об’єкта оцінки: частина даху площею 20,23 м2. Балансо
утримувач: ДВНЗ «Криворізький національний університет». Місце
знаходження об’єкта оцінки: м. Кривий Ріг, вул. В. Матусевича, 11.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ТОВ «лайфселл». Переможець – ТОВ «Експерт-Сервіс».
Вартість послуг – 2000,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
29. Назва об’єкта оцінки: частина даху площею 24,0 м2. Балан
соутримувач: ДПТНЗ «Апостолівський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Апостолове, вул. Мічуріна, 8. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник –
Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях. Платник – ТОВ «лайфселл». Переможець –
ТОВ «Експерт-Сервіс». Вартість послуг – 2200,00 грн, строк надання
послуг (у календарних днях) – 3.
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30. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на даху площею
21,0 м2 (корисна площа – 18,0 м2, площа загального користування –
3,0 м2). Балансоутримувач: ДПТНЗ «Кам’янський центр підготовки та
перепідготовки робітничих кадрів». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Кам’янське, вул. Медична, 2. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник –
Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях. Платник – ПрАТ «ВФ Україна». Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість послуг – 2400,00 грн, строк
надання послуг (у календарних днях) – 3.
31. Назва об’єкта оцінки: державне майно площею 30,6 м 2
(в т. ч. площа загального користування – 3,0 м2) (частина даху площею 13,0 м2 та нежитлове приміщення площею 17,6 м2). Балансо
утримувач: Економічний коледж Дніпровського державного технічного університету. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Кам’янське,
вул. Матросова, 70. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – Регіо
нальне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ПрАТ «ВФ Україна». Переможець –
ТОВ «Експерт-Сервіс». Вартість послуг – 2200,00 грн, строк надання
послуг (у календарних днях) – 3.
32. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 129,5 м2.
Балансоутримувач: Дніпровський регіональний інститут державного
управління Національної академії державного управління при Президентові України. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро,
вул. Гоголя, 29. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях. Платник – ФОП Лупашко Р. М. Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О. Вартість послуг – 2300,00 грн, строк надання послуг
(у календарних днях) – 3.
33. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 10,5 м2
(в т. ч. 1,0 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач:
Університет митної справи та фінансів. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 2/4. Мета оцінки –
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ФОП Щербина О. М. Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О. Вартість послуг –
2000,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
34. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 4,5 м2 (в т. ч. 1,0 м2 – площа загального користування). Балан
соутримувач: Національний технічний університет «Дніпровська політехніка». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 19. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях. Платник – ФОП Сенюта О. І. Конкурс не відбувся.
35. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 6,0 м2 (в т. ч. 0,75 м2 – площа загального користування). Балансо
утримувач: Дніпровський державний коледж будівельно-монтажних
технологій та архітектури. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Столярова, 8. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – Регіональ
не відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ФОП Кузьменко С. В. Переможець – ФОП
Кушнєрова Л. О. Вартість послуг – 2000,00 грн, строк надання послуг
(у календарних днях) – 3.
36. Назва об’єкта оцінки: частина мостіння площею 945,0 м2.
Балансоутримувач: ДП «ВО ПМЗ ім. О. М. Макарова». Місцезнахо
дження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Криворізьке шосе, 35д. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ФОП
Варнавський С. В. Переможець – ФОП Філічкіна І. М. Вартість послуг –
2000,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
37. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 7,5 м2
(у т. ч. 2,2 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач:
Автотранспортний коледж ДВНЗ «Криворізький національний університет». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Кривий Ріг, вул. Едуарда Фукса, 26а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях. Платник – ФОП Олійник О. В. Переможець – ФОП Щур С. Ф.
Вартість послуг – 2200,00 грн, строк надання послуг (у календарних
днях) – 3.
38. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 5,0 м2
(в т. ч. 2,0 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач:
Національна металургійна академія України. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Вільногірськ, вул. Центральна, 33. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник –
ФОП Біба Т. В. Конкурс не відбувся.
39. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 22,1 м2
(в т. ч. 4,42 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач:
Український політехнічний технікум. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Кривий Ріг, просп. Поштовий, 66. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ФОП Чуєшкова А. В.
Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е. Вартість послуг – 2200,00 грн,
строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
40. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 39,8 м2
(в т. ч. 1,5 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач:
Маганецький коледж Національного технічного університету «Дніпровська політехніка». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Марганець, вул. Лермонтова, 8. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник –
Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях. Платник – ФОП Шевченко Ю. М. Конкурс
не відбувся.
41. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 28,1 м2
(в т. ч. 9,0 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач:
Нікопольський технікум Національної металургійної академії України.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Нікополь, просп. Трубників, 18.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Переможець – ТОВ «Авто Маркет». Вартість послуг – 2100,00 грн, строк
надання послуг (у календарних днях) – 4.
42. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2. Балансоутримувач: ДУ «Кам’янська виправна колонія
(№ 34)». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Кам’янське, вул. Михайла Грушевського, 214. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – Регіональ
не відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ПАТ «УКРГАЗБАНК». Переможець – ФОП
Воротеляк Е. Е. Вартість послуг – 2300,00 грн, строк надання послуг
(у календарних днях) – 3.
43. Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля (будинок котельної) літ. 59 загальною площею 920,4 м2 та труба димова літ. 58. Ба
лансоутримувач: ПРАТ завод «Павлоградхіммаш» (код за ЄДРПОУ
00217417). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл.,
м. Павлоград, вул. Харківська, 15. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для приватизації шляхом викупу. Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях. Дата оцінки – 30.06.2019.
Конкурс не відбувся.
44. Назва об’єкта оцінки: будівля котельні (колишньої) (інв.
№ 1796), тепломережа внутримайданчикова (інв. № 4743), хімводоочистка (інв. № 4781). Балансоутримувач: ПРАТ завод «Павлоградхім-
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маш» (код за ЄДРПОУ 00217417). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Харківська, 15. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для приватизації
шляхом викупу. Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Дата
оцінки – 30.06.2019. Конкурс не відбувся.
45. Назва об’єкта оцінки: частина будівлі – А загальною площею
217,8 м2, будівлі Б, б, В, Г, Д, огорожа № 1-2. Балансоутримувач:
Головне управління статистики у Дніпропетровській області (код
за ЄДРПОУ 02359946). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Добролюбова, 9а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для приватизації
шляхом продажу на аукціоні. Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях. Дата оцінки – 30.06.2019. Конкурс не відбувся.
46. Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля літ. Ж-1, прибудова
літ. Ж1-1 загальною площею 239,4 м2. Балансоутримувач: ПрАТ «Дніпропетровська ПМК № 246» (код за ЄДРПОУ 01354527). Місцезнахо
дження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Кільченська, 2. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для приватизації шляхом викупу. Замовник/платник – Регіональне
відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Дата оцінки – 30.06.2019. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість послуг – 3000,00 грн, строк надання послуг
(у календарних днях) – 3.
47. Назва об’єкта оцінки: дитяча дача «Сосенка». До складу об’єкта
входять: будівля харчоблоку літ. А-1 – 76,5 м2 (разом із галереєю
літ. К-1 – 37,1 м2 та будинком відпочинку літ. В-1 – 252,6 м2), інв. № 245;
будівля ізолятора літ. Е-1 (поряд із незавершеним будівництвом літ. Р –
516,9 м2 та сараєм (тимчасовим) літ. С – 8,5 м2), інв. № 246; вбиральня
літ. Ї, інв. № 247; спальний корпус літ. Б-1, інв. № 248; спальний корпус
літ. З-1, інв. № 249; пральня літ. И-1 (поряд розташовані сарай літ. Л –
37,8 м2, погріб з шийкою літ. М – 15,5 м2, приміщення холод.камери
літ. Н – 5,5 м2, альтанка літ. П – 6,3 м2, будинок чергового персоналу
літ. Г-1 – 21,9 м2), інв. № 251; будинок дачний літ. Д-1, інв. № 252; будинок дачний літ. Ж-1, інв. № 253; вбиральня літ. О, інв. № 254; споруди літ. № 1-11, інв. № 1138; замощення літ. І, інв. № 1139; мережі
електропостачання зовнішні, інв. № 1448; каналізація зовнішня, інв.
№ 1449; мережі водопровода зовнішні, інв. № 1450; машина пральна,
інв. № 3931; електросковорода, інв. № 4578; шафа холодильна, інв.
№ 22110; шафа холодильна ШХ-056, інв. № 22542; басейн пластмасовий, інв. № 12667; піаніно «Україна», інв. № 3947; установка холодильна, інв. № 21157; овочерізка, інв. № 21204; машина кухонна, інв.
№ 21980; котел варочний ПЕ-60, інв. № 23745; котел варочний ПЕ-60,
інв. № 23746; килим, інв. № 10513; килим, інв. № 10886. Балансоут
римувач: ПАТ «Дніпропетровський трубний завод». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Орлівщина, пров. Лісний, 8а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для приватизації шляхом викупу. Замовник/платник –
Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях. Дата оцінки – 30.06.2019. Переможець –
ФОП Данильченко В. В. Вартість послуг – 10 000,00 грн, строк надання
послуг (у календарних днях) – 3.
48. Назва об’єкта оцінки: база відпочинку «Сосновий бор». До
складу об’єкта входять: установка бактерицидна КР-50, інв. № 12654,
12655; бак, інв. № 21392, 21394; човен «Ясь», інв. № 21769, 21770,
21771, 21772, 21773; тумба для радіоапаратури, інв. № 12476, 12477,
12478, 12481, 12482, 12483, 12484, 12485, 12486, 12487, 12479,
12480; шафа для одягу, інв. № 12503, 12504, 12505, 12506; стіл
сервірувальний, інв. № 12517, 12518, 12519, 12520, 12521; огорожа
літ. 1-14 (разом із замощенням літ. І-ІV), інв. № 1106; телефонізація,
інв. № 1421; зовнішні мережі водопровода, інв. № 1443; кабельна
траса, інв. № 1444; зовнішнє освітлення, інв. № 1445; зовнішні мережі каналізації, інв. № 1446; каналізація, інв. № 1447; щит станції
управління ЩСУ, інв. № 1827; дизель-генератор ДГ-75, інв. № 20505;
радіовузол ТУ-100, інв. № 22026; крісло, інв. № 12672, 12673, 12674,
12675, 12676, 12677, 12678, 12679, 12680, 12681, 12682, 12671; килим, інв. № 12866, 12867, 12868, 12869, 12870, 12865; шафа пекарська, інв. № 3594; плита електрична з жаровим кафом, інв. № 3596,
3598; камера холодильна КХ-6, інв. № 4589; камера холодильна
збірно-розбірна КХ-6, інв. № 4659; хліборізка МРХ-180, інв. № 21983;
машина збивальна ЦТ-103, інв. № 22045; велосипед водний, інв.
№ 7223, 7224, 7225, 7226, 7227, 7228, 7229, 7230, 7231, 7232; будинок відпочинку літ. В – 76,9 м2, літ. 2А – 72,1 м2, інв. № 186; будинок
відпочинку літ. Г – 76,7 м2, літ. 2Р – 15,1 м2, сарай літ. М – 6,8 м2,
інв. № 187; будинок відпочинку літ. Д (разом із зл.ямою літ. з/я-з/я),
інв. № 188; будинок відпочинку літ. П – 71,2 м2 (разом із альтанкою
літ. 2Н – 18,8 м2), інв. № 189; будинок відпочинку літ. Р – 73,9 м2 (разом
із альтанкою літ. 2М – 15,0 м2), інв. № 190; будинок відпочинку літ. С,
інв. № 191; будинок відпочинку літ. І, інв. № 192; будинок відпочинку
літ. Т, інв. № 193; будинок відпочинку літ. У, інв. № 194; стіл-мийка,
інв. № 12669; диван-ліжко, інв. № 12684, 12683, 12687, 12686, 12688,
12685; гарнітур кухонний – інв. № 12689; будинок відпочинку літ. Е –
71,9 м2 (разом із альтанкою літ. 2Т – 18,6 м2), інв. № 195; будинок
відпочинку літ. З, інв. № 196; будинок відпочинку літ. Б, інв. № 197;
будинок відпочинку літ. Ж, інв. № 198; будинок відпочинку літ. И, інв.
№ 199; будинок відпочинку літ. Л, інв. № 200; бібліотека літ. Ш, інв.
№ 201; будинок відпочинку літ. Ї – 34,9 м2 (разом з альтанкою літ. 2С –
11,2 м2), інв. № 202; господарські споруди (у складі: душова літ. Ц –
48,8 м2, роздягальня літ. 3Б – 12,2 м2, навіс тимч. літ. 3В – 2,3 м2),
інв. № 205; їдальня літ. Ч, інв. № 206; прибудова до їдальні літ. Ч, інв.
№ 207; читальна зала літ. Ю, інв. № 208; читальна зала літ. 2И – 21,1 м2
(разом з альтанками літ. 2І – 16,6 м2 та літ. 2Ї – 21,4 м2), інв. № 209;
стінка, інв. № 12670; шафа холодильна, інв. № 20550; холодильник
«Апшерон», інв. № 20651; установка холодильна, інв. № 20652, 20666;
трактор ТМ-16, інв. № 45010; лодка, інв. № 6830; лодка «Ясь» – інв.
№ 21774, 21775, 21776, 21777, 21778, 21779, 21780, 21781, 21782,
21783; приміщення над свердловиною літ. Щ – 17,9 м2 (разом з
адм.корп. літ. А – 284,4 м2), інв. № 210; літній майданчик з кінооператорною літ. Х (разом з кіоском літ. 2Д – 5,3 м2), інв. № 211; обідня
зала літ. Н (разом з клубом-їдальнею літ. 2У (неок.) – 31,6 м2), інв.
№ 212; генераторна літ. Є (разом з генераторною літ. Є/ – 26,8 м2),
інв. № 216; навіс у їдальні літ. 2З (разом з навісами літ. 2Ю – 45,5 м2;
літ. 2Я – 37,5 м2; літ. 2Л – 38,5 м2; (тим.): літ. 2Е – 6,3 м2; літ. 2Є – 6,3 м2;
літ. 2Ж – 6,3 м2), інв. № 217; вбиральня літ. 2П (разом з вбиральнею
літ. 2Х – 7,9 м2), інв. № 218; трансформаторний пункт літ. ТП (разом
з сараями літ. 2Б – 34,6 м2 та літ. 2Ф – 52,3 м2, приміщ.контейнера
літ. 2В – 16,9 м2), інв. № 219; вбиральня літ. 2Г, інв. № 220; буд.відпоч.(ізолятор) літ. Ф (разом з фундаментами під будинок літ. 2Ч –
44,4 м2 та літ. 2Ш – 43,8 м2), інв. № 221; буд.відпоч. літ. Я (разом з
гаражем літ. 2Ц – 19,3 м2), інв. № 417; буд.відпоч. літ. О – інв. № 448;
автодорога – інв. № 1095; погріб літ. 2О, інв. № 1096; башта Рожновського літ. ВОД, інв. № 7407; стіл для засідання, інв. № 10035; стіл
більярдний, інв. № 10670, 11959, 11961; понтон літ. VІІ, інв. № 1097;
човневий причал літ. VІІІ, інв. № 1099; з/б укріплення літ. 15, інв.
№ 1101; свердловина літ. К, інв. № 1102; металева огорожа свердловини, інв. № 1103; танцювальний майданчик літ. V, інв. № 1104;
волейбольний майданчик літ. VІ, інв. № 1105. Балансоутримувач:
ПАТ «Дніпропетровський трубний завод». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Орлівщина,
пров. Лісний, 8. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для приватизації шляхом викупу. Замовник/платник – Регіо
нальне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Дата оцінки – 30.06.2019. Переможець – ФОП
Данильченко В. В. Вартість послуг – 14 000,00 грн, строк надання
послуг (у календарних днях) – 3.
49. Назва об’єкта оцінки: державний пакет акцій приватного акціонерного товариства «Іста-Центр» (код за ЄДРПОУ 23073489) у кількості 552 478 (п’ятсот п’ятдесят дві тисячі чотириста сімдесят вісім)
штук загальною номінальною вартістю 27 623 900,00 (двадцять сім
мільйонів шістсот двадцять три тисячі дев’ятсот) гривень, що становить 21,5524 % статутного капіталу товариства. Види економічної

діяльності (коди КВЕД): 27.20 – виробництво батарей і акумуляторів
(основний); 72.19 – дослідження й експериментальні розробки у
сфері інших природничих і технічних наук. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: 128 171,0 тис.
грн. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
приватизації шляхом викупу. Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях. Дата оцінки 31.07.2019. Переможець – ТОВ «Північносхідна консалтингова група». Вартість послуг – 48 625,00 грн, строк
надання послуг (у календарних днях) – 35.
50. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва – малоповерхова житлова забудова у м. Енергодар. БД-13/1 (1 черга), БД-13/2 (1 черга). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Запорізька обл., м. Енергодар, пров. Таврійський, буд. 6, кв.
1, кв. 2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: ДП «Національна атомна
енергогенеруюча компанія «Енергоатом», код за ЄДРПОУ 24584661,
в особі ВП «Запорізька атомна електрична станція», код за ЄДРПОУ
19355964. Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом
продажу на аукціоні, у тому числі: аукціоні з умовами; аукціоні із зниженням стартової ціни; аукціоні за методом покрокового зниження
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): БД-13/1
(1 черга): БД-13/1: літ. А-2; підвал – пд. БД-13/2 (1 черга): БД-13/2 –
літ. А-2; підвал – пд. Замовник/платник: Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Дата
оцінки – 30.06.2019. Конкурс не відбувся.
51. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва – малоповерхова житлова забудова у
м. Енергодар, БД-14/1 (1 черга). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Запорізька обл., м. Енергодар, пров. Таврійський, буд. 8. Балан
соутримувач: ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія
«Енергоатом», код за ЄДРПОУ 24584661, в особі ВП «Запорізька
атомна електрична станція», код за ЄДРПОУ 19355964. Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні, у тому числі: аукціоні з умовами; аукціоні із зниженням стартової
ціни; аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): малоповерхова
житлова забудова у м. Енергодар. БД-14/ (1 черга): БД-14: літ. А-2;
прибудова – літ. а; прибудова – літ. а1; ґанок – літ. а2; прибудова
літ. А-1; прибудова літ. А1-1; ґанок – а3; підвал – пд.; мансарда по
літ. А-1 – мс. Замовник/платник: Регіональне відділення Фонду по
Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Дата
оцінки – 30.06.2019. Конкурс не відбувся.
52. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва – малоповерхова житлова забудова у
м. Енергодар. БД-15/1 (1 черга). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Запорізька обл., м. Енергодар, пров. Таврійський, буд. 10. Балан
соутримувач об’єкта оцінки: ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», код за ЄДРПОУ 24584661, в особі ВП
«Запорізька атомна електрична станція», код за ЄДРПОУ 19355964.
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом продажу
на аукціоні, у тому числі: аукціоні з умовами; аукціоні із зниженням
стартової ціни; аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): малоповерхова житлова забудова у м. Енергодар. БД-15/1 (1 черга): БД-15:
літ. А-2; прибудова – літ. а; прибудова – літ. а1; ґанок – літ. а2; прибудова літ. А-1; прибудова літ. А1-1; ґанок – а3; підвал – пд.; мансарда
по літ. А-1 – мс. Замовник/платник: Регіональне відділення Фонду по
Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Дата
оцінки –30.06.2019. Конкурс не відбувся.
53. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – окреме майно у складі: гараж літ. Б, площею 38,1 м2. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Запорізька обл., Оріхівський р-н, м. Оріхів, вул. Шевченка,
15а. Балансоутримувач об’єкта оцінки: Головне управління статистики у Запорізькій області, код за ЄДРПОУ 02360576. Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні,
у тому числі: аукціоні з умовами; аукціоні із зниженням стартової ціни;
аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій. Замовник/платник: Регіональне
відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Дата оцінки – 30.06.2019. Переможець – ТОВ «Южтрансінвест». Вартість послуг – 3 500,00 грн, строк надання послуг
(у календарних днях) – 10.
54. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – окреме
майно у складі: гараж літ. Б-1 площею 16,1 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Бейбулатова,
11. Балансоутримувач об’єкта оцінки: Головне управління статистики
у Запорізькій області, код за ЄДРПОУ 02360576. Мета проведення
незалежної оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні, у тому
числі: аукціоні з умовами; аукціоні із зниженням стартової ціни; аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій. Замовник/платник: Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях. Дата оцінки – 30.06.2019. Переможець – ТОВ «Національна експертно-правова група». Вартість послуг – 3500,00 грн, строк
надання послуг (у календарних днях) – 10.
55. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 317, № 318
загальною площею 20,1 м2 третього поверху основної будівлі (Літ.
1
А ). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ,
вул. Горького, 13/ вул. Портова, 7. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати з метою з метою укладення договору оренди. Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Балансоутримувач: ДП «Бердянський морський торговельний порт». Платник: ФОП Бабенко О.
М. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2019.
Переможець – ФОП Жиров А. К. Вартість послуг – 2700,00 грн, строк
надання послуг (у календарних днях) – 4.
56. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – об’єкт
соціально-культурного призначення – база відпочинку «Біла акація».
Балансоутримувач: державне підприємство «Український науководослідний та проектно-розвідувальний інститут промислової технології» (код за ЄДРПОУ 14310483). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Кіровоградська обл., Петровський р-н, с. Іскрівка, вул. Соколівська,
15. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою його продажу на аукціоні. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 15, інші – 71. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом 31.12.2018, тис. грн: 70,92227, а саме: вагон гуртожитку
(інв. № 1621) – 0 грн; вагон гуртожиток (інв. № 1463) – 0 грн; вагон
гуртожиток (інв. № 1470) – 0 грн; будинок контейнер (інв. № 1466) –
0 грн; вагон гуртожиток (інв. № 1465) – 0 грн; будинок контейнер (інв.
№ 1619) – 0 грн; будинок контейнер (інв. № 1620) – 0 грн; погріб (інв.
№ 12043) – 0 грн; кухня, гараж (інв. № 12699) – 3591,29 грн; будинок полегшеної конструкції (інв. № 12697) – 14469,13 грн; будинок
полегшеної конструкції (інв. № 12698) – 14469,13 грн; огорожа (інв.
№ 12696) – 7838,67 грн; пірс (інв. № 12694) – 25480,00 грн; туалет
(інв. № 12693) – 3230,20 грн; навіс альтанка (інв. № 12695) – 1789,85
грн, інші – 7512,46 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 31.05.2019. Площа земельної ділянки, га: 0,8. Міс-
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це розташування земельної ділянки: Петровський р-н, с. Іскрівка,
вул. Соколівська, 15. Цільове призначення земельної ділянки – для
культурно-оздоровчих цілей. Правовий режим земельної ділянки –
відповідно до договору на тимчасове користування земельною ділянкою лісового фонду від 25.01.1996 року передано ДП «УкрНДПРІ
промтехнології» у довгострокове користування на 25 років. Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях. Переможець – ТОВ «Експертне Бюро». Вартість послуг – 9 900,00 грн, строк надання послуг
(у календарних днях) – 15.
57. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення холу першого поверху лікарні площею 1,0 м2. Балансоутримувач: державна установа
«Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ
України по Кіровоградській області». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Волкова, 3.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою розрахунку розміру орендної плати. Дата оцінки –
30.06.2019. Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – АТ КБ
«ПРИВАТБАНК». Переможець – ФОП Лукіна Л. С. Вартість послуг –
1800,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 5.
58. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 188,1 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі.
Балансоутримувач: Управління поліції охорони в Кіровоградській
області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл.,
м. Світловодськ, вул. Михайла Грушевського (Калініна), 7. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою розрахунку розміру орендної плати. Дата оцінки – 30.06.2019.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізький та Кіровоградській областях. Платник – фізична особа – підприємець Гайчук Ірина Михайлівна. Конкурс не відбувся.
59. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 206,2 м2 на першому та цокольному поверхах адміністративної будівлі. Балансоутримувач: Управління поліції охорони
в Кіровоградській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Гайворон, вул. Воєводіна, 60. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою
розрахунку розміру орендної плати. Дата оцінки – 30.06.2019. Місце
розташування земельної ділянки: м. Гайворон, вул. Воєводіна, 60.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізький та Кіровоградській областях. Платник – фізична особа – підприємець Ніколайчук Олег Петрович. Переможець – ФОП
Пєшкова С. В. Вартість послуг – 1955,00 грн, строк надання послуг
(у календарних днях) – 2.
60. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 73,15 м2 на другому поверсі їдальні. Балансоутримувач: Центральноукраїнський національний технічний університет. Місцезна
ходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Кропивницький,
просп. Університетський, 8. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта з метою розрахунку розміру
орендної плати. Дата оцінки – 30.06.2019. Замовник – Регіональне
відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізький та Кіровоградській областях. Платник – Приватне підприємство «Чеський Дворик».
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
2,00 тис. грн. Переможець – ФОП Таран О. А. Вартість послуг –
1965,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 5.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів, що відбувся 01.08.2019
1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 140,0 м2.
Бал анс оу тр имувач: ДП «Дніпродіпрошахт». Місцез нах од ження
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. Переможець – ТОВ «Всеукраїнська експертна група».
Вартість послуг –2100,00 грн, строк надання послуг (у календарних
днях) – 3.
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.Нігояна, 55. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ТОВ «Лізуновпрес». Переможець – ФОП Філічкіна І. М. Вартість послуг – 2100,00
грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
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». Переможець – ФОП Філічкіна І. М. Вартість послуг – 2100,00 грн, строк
надання послуг (у календарних днях) – 3.
4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 285,2 м2.
Балансоутримувач: Криворізький професійний ліцей. Місцезнахо
дження 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». Переможець – ФОП Воротеляк Е.
Е. Вартість послуг – 2300,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
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. Переможець – ФОП
Воротеляк Е. Е. Вартість послуг – 2300,00 грн, строк надання послуг
(у календарних днях) – 3.
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 аграрноекономічного 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. Переможець – ТОВ «Всеукраїнська експертна група». Вартість послуг –
2100,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
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. Переможець – ФОП Щур
С. Ф. Вартість послуг – 2380,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
8. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 67,62 м2
(площа загального користування, ґанок – 12,2 м2). Балансоутримувач:
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Український політехнічний технікум. 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. Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е. Вартість послуг – 2300,00
грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
9. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 2,5 м2
(площа загального користування – 1,0 м2). Балансоутримувач: ДВНЗ
«Український державний хіміко-технологічний університет». Місце
знаходження 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. Переможець – ТОВ «Всеукраїнська експертна група». Вартість послуг – 2100,00 грн, строк
надання послуг (у календарних днях) – 3.
10. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 2,5 м2
(площа загального користування – 1,0 м2). Балансоутримувач: ДВНЗ
«Український державний хіміко-технологічний університет». Місце
знаходження 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. Переможець – ТОВ «Всеукраїнська експертна група». Вартість послуг – 2100,00 грн, строк
надання послуг (у календарних днях) – 3.
11. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 3,0 м2
(площа загального користування – 1,0 м2). Балансоутримувач: ДВНЗ
«Український державний хіміко-технологічний університет». Місце
знаходження 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. Переможець – ТОВ «Всеукраїнська
експертна група». Вартість послуг – 2100,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
12. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 3,0 м2
(в т. ч. площа загального користування – 1,0 м2). Балансоутримувач:
ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний 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. Переможець – ТОВ «Всеукраїнська експертна група». Вартість послуг – 2100,00 грн, строк
надання послуг (у календарних днях) – 3.
13. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 78,43 м2.
Бал анс оу тр имувач: ДП «Дніпродіпрошахт». Місцез нах од ження
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. Переможець – ТОВ «Всеукраїнська експертна
група». Вартість послуг – 2100,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
14. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 51,37 м2.
Бал анс оу тр имувач: ДП «Дніпродіпрошахт». Місцез нах од ження
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. Переможець – ТОВ «Авто Маркет». Вартість послуг – 2100,00
грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
15. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 3,0 м2
(площа загального користування – 1,0 м2). Балансоутримувач: ДВНЗ
«Український державний хіміко-технологічний університет». Місце
знаходження 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. Переможець – ТОВ «ЕкспертСервіс». Вартість послуг – 2100,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
16. Назва об’єкта оцінки: замощення площею 130,3 м2 (у т. ч.
площа загального користування – 12,0 м2). Балансоутримувач:
Дніпровський національний університет ім. О. Гончара. Місцезна
ходження 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». Переможець – ФОП Данильченко
В. В. Вартість послуг – 2100,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
17. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 144,0 м2
(у т. ч. площа загального користування – 13,09 м2). Балансоут
римувач: 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». Переможець – ФОП Данильченко В.
В. Вартість послуг – 2100,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
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. Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е. Вартість послуг –2300,00
грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
19. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 255,1 м2.
Балансоутримувач: 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». Переможець – ТОВ «Авто
Маркет». Вартість послуг – 2100,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
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. Переможець – ФОП
Воротеляк Е. Е. Вартість послуг – 2380,00 грн, строк надання послуг
(у календарних днях) – 3.
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». Переможець –
ФОП Данильченко В. В. Вартість послуг – 1400,00 грн, строк надання
послуг (у календарних днях) – 3.

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 перевод № 63 до упору); верхня
будова під’їзної колії № 14 площею 477,0 пог. м (від стрілочного переводу № 59 через стрілочний перевод № 65 до упору); верхня будова
под’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». Місцезнахо
дження 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». Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість послуг –
1400,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
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. Конкурс не відбувся.
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». Переможець – ФОП Перевай
В. С. Вартість послуг – 9000,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
25. Назва об’єкта оцінки: частина технічного поверху площею
13,56 м2 (у т. ч. площа загального користування – 2,2 м2). Балан
соутримувач: Національна металургійна академія України. Місце
знаходження 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». Переможець – ТОВ «Всеукраїнська експертна група». Вартість послуг – 2100,00 грн, строк надання послуг
(у календарних днях) – 4.
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. Місцезнахо
дження 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. Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е. Вартість послуг –
2380,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
27. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею 195,5 м2 (в 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. Переможець – ТОВ «Авто Маркет».
Вартість послуг – 2100,00 грн, строк надання послуг (у календарних
днях) – 4.
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. Ба
лансоутримувач: Державний навчальний заклад «Мелітопольське
вище професійне училище». Платник: ТОВ «Фармацевтична компанія «ФАРМЕКС». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 31.05.2019. Переможець – ТОВ «Всеукраїнська експертна
група». Вартість послуг – 2700,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
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, (літера, Б). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Бердянськ, вул. Бакінська, буд. 37. Мета оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач: Казенне
підприємство «Південьукргеологія». Платник: ТОВ «лайфселл». Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 23.04.2019. Переможець – ТОВ «Атлант плюс 2018». Вартість послуг – 2700,00 грн,
строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
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. Переможець – ТОВ «Всеукраїнська експертна група». Вартість послуг – 3500,00 грн, строк надання послуг
(у календарних днях) – 4.
31. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення № 31 площею 1,0 м2
другого поверху будівлі пожежної частини № 3 (літ. А-2). Місцезна
ходження 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. Переможець – ТОВ
«Еліт-Експерт». Вартість послуг – 2350,00 грн, строк надання послуг
(у календарних днях) – 4.
32. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення № 87 площею 1,0 м2
другого поверху будівлі пожежного депо № 2 (літ. А-2). Місцезнахо
дження 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. Переможець – ТОВ Жиров
А. К. Вартість послуг – 2100,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
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. Переможець – ФОП Перевай
В. С. Вартість послуг – 2100,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
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34. Назва об’єкта оцінки: державне нерухоме майно – нежитлові
приміщення загальною площею 875,4 кв м, 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. Балансоут
римувач майна: «Запорізький авіаційний коледжу ім. О. Г. Івченка».
Платник робіт з оцінки: Публічне акціонерне товариство «МОТОР СІЧ».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2019.
Переможець – ФОП Перевай В. С. Вартість послуг – 2100,00 грн,
строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
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 проектновищукувальний інститут «Запоріждіпроводгосп». Платник робіт з
оцінки: ТОВ «лайфселл». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 31.07.2019. Переможець – ФОП Перевай В. С. Вартість послуг – 2100,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
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 площею 74,6 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.
Переможець – ФОП Паламарчук Л. П. Вартість послуг – 2150,00 грн,
строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
37. Назва об’єкта оцінки: частини нежитлового приміщення площею
43,38 м2, що перебувають в цокольному поверсі будівлі гуртожитку Кропивницького інженерного коледжу ЦНТУ. Балансоутримувач: Центральноукраїнський національний технічний університет. Місцезнаходження
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.
Переможець – ТОВ «Кіровоградський аукціонний центр». Вартість послуг
–1450,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 2.
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 Місцезнаходження 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. Платник – Благодійна
організація «Всеукраїнський Благодійний фонд «Мир і Добробут».
Переможець – ФОП Лукіна Л. С. Вартість послуг – 1900,00 грн, строк
надання послуг (у календарних днях) – 5.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Івано-Франківській,
Чернівецькій та Тернопільській областях про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 24.07.2019
№
з/п

Назва об’єкта оцінки, мета проведення
оцінки

Найменування/ПІБ Вартість
Строк
суб’єкта оціночної
виковикодіяльності – пере- нання ро- нання
можця конкурсу
біт грн робіт (дні)
ТОВ «Орієнтир8980
5
Реформа»

1 Гідротехнічні споруди ставів: 23 ставів,
водоподаючого та випускного каналів,
що обліковуються на балансі ДП «Укрриба»,
за адресою: Івано-Франківська обл., Калуський р-н, в межах земель Верхнянської
об’єднаної територіальної громади. Мета
проведення незалежної оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди
2 Частина горища загальною площею 10,0 м2 ФОП Максимчин
адміністративної будівлі, що обліковується
Андрій Дмитрович
на балансі Головного управління Державної
казначейської служби України в ІваноФранківській області, за адресою: м. ІваноФранківськ, вул. Дністровська, 14. Мета
проведення незалежної оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди
3 Частина приміщення сходової клітки загальФОП Тарнопольною площею 2,0 м2 на першому поверсі
ський Анатолій
Пилипович
адмінбудівлі, що обліковується на балансі
Управління праці та соціального захисту населення Коломийської РДА, за адресою: ІваноФранківська обл., Коломийський р-н, вул. Івана Франка, 3. Мета проведення незалежної
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оренди для продовження договору оренди

4000

5

2400

4

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Львівській,
Закарпатській та Волинській областях про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності від 31.07.2019
1. Частини нежитлового приміщення № 7 площею 3,0 м2 на другому поверсі будівлі стартового диспетчерського пункту СПД-312.
м. Львів, вул. Любінська, 217 (територія аеродрому), мета оцінки –
укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Войтенко Н. Б. Термін виконання робіт – 2 к/д,
вартість робіт – 1499 грн.
2. Нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 4,0 м2 на
першому поверсі у нежитловій будівлі під літ. «Б-3» – нового аеровокзалу. м. Львів, вул. Любінська, 168, мета оцінки – укладення договору
оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ
«Гал-Світ». Термін виконання робіт – 2 к/д, вартість робіт – 1600 грн.
3. Частина фасаду загальною площею 4,8 м2 (з лівого та з правого
боку входу) навчального корпусу № 5. м. Львів, вул. С. Бандери, 28а,
мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу –
суб’єкт оціночної діяльності – ПП «ЕкспертМаш». Термін виконання
робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1400 грн.
4. Нежитлове приміщення загальною площею 20,7 м2 на першому поверсі. Львівська обл., м. Новий Розділ, вул. Героя України
С. Бандери, 10, мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «Леда». Термін
виконання робіт – 5 к/д, вартість робіт – 1500 грн.
5. Нежитлове приміщення (№ 52) загальною площею 33,0 м2 на
першому поверсі в адміністративно-господарській частині театру.
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м. Львів, вул. Л. Українки, 1, мета оцінки – продовження договору оренди.
Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Крилошанський Ю.Є. термін виконання робіт – 3 к/д вартість робіт – 1130 грн.
6. Нежитлове вбудоване приміщення площею 33,2 м2 в одноповерховій будівлі гаражів. Львівська обл., м. Дрогобич, вул. П. Орлика, 15а, мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець
конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «Експертцентр». Термін
виконання робіт – 2 к/д, вартість робіт – 900 грн.
7. Нежитлові приміщення загальною площею № II, VII, VIII площею
83,7 м2 будівлі. м. Львів, вул. Родини Крушельницьких, 14, мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт
оціночної діяльності – СПД Савицький Д. К. Термін виконання робіт –
2 к/д, вартість робіт – 1136 грн.
8. Нежитлове приміщення № 17′ площею 96,8 м2 на першому поверсі будівлі. Львівська обл., м. Червоноград, вул. Стуса, 3, мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт
оціночної діяльності –ТзОВ «НК Укрексперт». Термін виконання робіт – 2 к/д, вартість робіт – 1134 грн.
9. 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 матеріальнотехнічного складу площею 403 м2. Львівська обл., Жовківський р-н,
с. Воля-Висоцька, вул. Заруддя, 2, мета оцінки – укладення договору
оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ
«Західна Українська Консалтингова Компанія». Термін виконання робіт – 2 к/д, вартість робіт – 1100 грн.
10. Вбудовані нежитлові приміщення № 65 та № 66 загальною площею 35,3 м2 на першому поверсі будівлі. Львівська обл., м. Кам’янкаБузька, вул. Незалежності, 29, мета оцінки – продовження договору
оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Войтенко Н. Б. Термін виконання робіт – 3 к/д, вартість робіт – 1929 грн.
11. Частина внутрішньої стіни вестибуля (з лівого та правого боку
входу) навчального корпусу № 4 загальною площею 4,8 м2. м. Львів,
вул. Митрополита Андрея, 5, мета оцінки – укладення договору оренди.
Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «ЕкспертЦентр». Термін виконання робіт – 2 к/д, вартість робіт – 1300 грн.
12. Частина фасаду (вікно тамбура головного входу) навчального
корпусу № 1 загальною площею 2,4 м2. м. Львів, вул. Карпінського,
2/4, мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «ЕкспертЦентр». Термін виконання робіт – 2 к/д, вартість робіт – 1300 грн.
13. Нежитлове приміщення загальною площею 19,0 м2 на другому
поверсі будівлі під літ. «Б-3» – нового аеровокзалу. м. Львів, вул. Любінська, 168, мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець
конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Горбачов В. А. Термін
виконання робіт – 4 к/д, вартість робіт – 1650 грн.
14. Вбудовані приміщення загальною площею 213,0 м2 першого
поверху адміністративної будівлі. Закарпатська обл., м. Тячів, вул. Нересенська, 2, мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «Радикал». Термін
виконання робіт – 5 к/д, вартість робіт – 2650 грн.
15. 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». Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Соломоново, вул. Європейська, 1, мета оцінки – продовження договору оренди суб’єкта оціночної діяльності – ПП «ЕкспертЦентр». Термін виконання робіт – 5 к/д, вартість робіт – 2100 грн.
16. Вбудовані нежитлові приміщення поз. 1-3, 1-4 загальною
площею 43,5 м2 першого поверху частини адмінбудинку літ. А. Закарпатська обл., смт Великий Березний, вул. Шевченка, 29, мета
оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу –
суб’єкт оціночної діяльності – ПП «Експерт-Центр». Термін виконання
робіт – 5 к/д, вартість робіт – 2100 грн.
17. Вбудовані приміщення автозупинки площею 32,78 м2. Закарпатська обл., Великоберезнянський р-н, с. М. Березний, на автодорозі
Львів – Самбір – Ужгород, (км. 208+200), мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП
«Радикал». Термін виконання робіт – 5 к/д, вартість робіт – 2300 грн.
18. Частина приміщення холу (поз. 45) та приміщення (поз. 56) загальною площею 11,0 м2 першого поверху будівлі літ. «А» навчальнолабораторного корпусу літ «АА’». Закарпатська обл., м. Ужгород,
вул. Університетська, 14. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Шастун С. Г. Термін виконання робіт – 4 к/д. Вартість робіт – 1800 грн.
19. 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. Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Грибоєдова, 12,
мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «Радикал». Термін виконання
робіт –5 к/д, вартість робіт – 2000 грн.
20. Вбудовані приміщення (поз. 12, 13 на плані) загальною площею
24,3 м2 першого поверху адміністративної будівлі літери А,А’. Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Гагаріна, 10а, мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП
«Радикал». Термін виконання робіт – 5 к/д, вартість робіт – 2000 грн.
21. Частина коридору (поз. 101 за′ планом) першого поверху будівлі
факультету здоров’я людини (літ. А) площею 2,0 м2. Закарпатська обл.,
м. Ужгород, вул. І. Франка, 1, мета оцінки – укладення договору оренди.
Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Мицьо І. В.
Термін виконання робіт – 5 к/д, вартість робіт – 2150 грн.
22. Площадка для відпочинку студентів площею 31,5 м2. Волинська
обл., м. Луцьк, вул. Винниченка, 22, мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності
–ТзОВ «Волинь-експерт». Термін виконання робіт – 5 к/д, вартість
робіт – 2198 грн.
23. Асфальтне покриття площею 45,0 м2. Волинська обл., м. Луцьк,
вул. Нестора Бурчака, 3. Мета оцінки – укладення договору оренди.
Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Рак А. А.
Термін виконання робіт – 5 к/д, вартість робіт – 2041 грн.
24. Будинок для сушки одягу (Л-1) площею 44,6 м2. Волинська
обл., м. Луцьк, вул. Нестора Бурчака, 3, мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Інвестиційна група «Захід». Термін виконання робіт – 4 к/д,
вартість робіт – 2250 грн.
25. Частина котельні з димовими трубами «К-1» площею 98,3 м2 та
трубопроводи теплотраси протяжністю 976 м. Волинська обл., Іваничівський р-н, с. Будятичі, вул. Івана Франка, 14, мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної
діяльності – ТзОВ «Волинь-експерт». Термін виконання робіт – 5 к/д,
вартість робіт – 2826 грн.
26. Частина аудиторно-лабораторного корпусу № 2 площею
7,0 м2. Волинська обл., м. Луцьк, вул. Потапова, 9, мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної
діяльності – ТзОВ «ВМВ –Нерухомість». Термін виконання робіт – 5
к/д, вартість робіт – 1800 грн.
27. Частина навчального корпусу № 1 площею 8,3 м2. Волинська обл.,
м. Луцьк, вул. Винниченка, 30, мета оцінки – укладення договору оренди.
Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «ВМВ –Нерухомість». Термін виконання робіт – 5 к/д, вартість робіт – 1800 грн.
28. Частина будівлі (літер А-7) площею 48,2 м2. Волинська обл.,
м. Луцьк, вул. Кременецька, 38, мета оцінки – укладення договору
оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ
«ВМВ – Нерухомість». Термін виконання робіт –5 к/д, вартість робіт – 1880 грн.

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

прийнято рішення
про приватизацію
Вінницька та Хмельницька області
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях від 19.08.2019
року № 172 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу
на аукціоні з умовами об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна – будівлі лазні (літ. А, А1, а) та будівлі пральні
(літ. Б), що не увійшли до статутного капіталу ВАТ «Завод «Автоелектроапаратура», код за ЄДРПОУ 00232489, які розташовані за
адресою: 23300, Вінницька обл., Тиврівський р-н, смт Сутиски, вул.
Зарічна, 38 та перебувають на зберіганні Дочірнього підприємства
ВАТ «Завод «АЕА», код за ЄДРПОУ 34447269.

Дніпропетровська, Запорізька
та Кіровоградська області
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 19.08.2019 № 12/01-110-РП прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні об’єкта державної власності
– будівлі медпункту № 68 загальною площею 102,6 м2, що розташована за адресою: вул. Повітряна, 5 та перебуває на балансі КП
«Комбінат виробничих підприємств» (код ЄДРПОУ 013733246).

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях від 19.08.2019 № 12/01-111-РП прийнято рішення про
приватизацію шляхом продажу на аукціоні об’єкта державної
власності – будівлі магазину, літ. А-1, загальною площею 49,5 м2,
що розташована за адресою: м. Дніпро, вул. Снігова, 9д та перебуває на балансі КП «Комбінат виробничих підприємств» (код
ЄДРПОУ 013733246).

Київська область
ІНФОРМАЦІЯ
про визначення способу приватизації
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Київській області від 13 серпня 2019 року № 543 прийнято рішення про визначення способу приватизації об’єкта малої
приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – котельні за
адресою: Київська область, м. Сквира, вул. Незалежності, 228д, яка
під час приватизації не увійшла до статутного капіталу КСП «Сквирське» (правонаступник ПП «АГРО-ОЛІМП 2006) – викуп.

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях від
19.08.2019 № 00565 прийнято рішення про приватизацію об’єкта
малої приватизації комунальної власності: об’єкта незавершеного будівництва – трансформаторної підстанції площею 13,4 м2 за
адресою: Львівська область, м. Мостиська, вул. Я. Мудрого, 23,
що перебуває на балансі Мостиської міської ради, код ЄДРПОУ
26307500, шляхом продажу на аукціоні з умовами.

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях від
19.08.2019 № 00566 прийнято рішення про приватизацію об’єкта
малої приватизації комунальної власності: окремого майна – нежитлової будівлі (літ. «А-1») площею 110,7 м2 за адресою: Львівська область, Мостиський р-н, с. Буховичі, вул. Тарасівка, 4, що
перебуває на балансі Відділу освіти, культури і туризму, молоді та
спорту Мостиської міської ради, код ЄДРПОУ 41064044, шляхом
продажу на аукціоні з умовами.

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях від
19.08.2019 № 00567 прийнято рішення про приватизацію об’єкта
малої приватизації комунальної власності: окремого майна – нежитлової будівлі (літ. «А-1») (з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами) площею 245,2 м2 за адресою: Львівська область,
Мостиський р-н, с. Санники, вул. Майданова, 48б, що перебуває
на балансі Відділу освіти, культури і туризму, молоді та спорту Мостиської міської ради, код ЄДРПОУ 41064044, шляхом продажу на
аукціоні з умовами.

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях від
19.08.2019 № 00568 прийнято рішення про приватизацію об’єкта
малої приватизації комунальної власності: окремого майна – групи
інвентарних об’єктів у складі: адмінбудинок А-1 площею 33,8 м2,
вбиральня Б-1 площею 1 м2, склад В-1 площею 59,4 м2 за адресою:
Львівська область, м. Мостиська, вул. Поповича, 8б, що перебуває
на балансі Міського комунального підприємства «Водоканал», код
ЄДРПОУ 23971462, шляхом продажу на аукціоні з умовами.

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях від
19.08.2019 № 00569 прийнято рішення про приватизацію об’єкта
малої приватизації комунальної власності: окремого майна – нежитлової будівлі (літ. «А-2») площею 365,0 м2 за адресою: Львівська
область, Мостиський р-н, с. Пнікут, вул. Миру, 119, що перебуває
на балансі Мостиської міської ради, код ЄДРПОУ 26307500, шляхом
продажу на аукціоні з умовами.

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях від
19.08.2019 № 00570 прийнято рішення про приватизацію об’єкта
малої приватизації комунальної власності: окремого майна – нежитлової будівлі (літ. «А-1») площею 144,2 м2 за адресою: Львівська
область, м. Мостиська, вул. Рудниківська, 148, що перебуває на
балансі Відділу освіти, культури і туризму, молоді та спорту Мостиської міської ради, код ЄДРПОУ 41064044, шляхом продажу на
аукціоні з умовами.

Херсонська область,
АРК та м. СеваСтополь
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севатополі від 16.08.2019 № 479 прийнято рішення про приватизацію
об’єкта малої приватизації державної власності: «Котедж (літ.
В)», який перебуває на балансі Національного банку України (код
ЄДРПОУ 00032106) та розташований за адресою: вул. Набережна,
32, с. Генічеська Гірка, Генічеський район, Херсонська область,
шляхом продажу на аукціоні.
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