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Офіційне

Фонду

державного майна

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

мала приватизація

Основні показники господарської діяльності АТ «Україна туристична»
за останніх три роки та за останній звітний період

результати продажу об’єктів малої приватизації

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про затвердження результатів продажу об’єкта державної власності
Наказом Регіонального відділення від 29.08.2019 № 12/01-18-ЗВП затверджено результати продажу об’єкта державної власності – нежитлова будівля швейної
дільниці загальною площею 1954,9 м2, що розташована за адресою: Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. Богуна І., 4. Об’єкт приватизовано шляхом продажу
на електронному аукціоні з умовами юридичною особою – ТОВ «Укренергобудресурси» (код за ЄДРПОУ 36203764). Ціна продажу – 1 200 007,20 гривень (один мільйон двісті тисяч сім гривень 20 коп.), у тому числі ПДВ – 200 001,20 гривень (двісті
тисяч одна гривня 20 коп.).
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
на аукціоні з умовами
Регіональне відділення уклало з юридичною особою – Виконавчим комітетом
межівської селищної ради, код ЄДРПОУ 41741690, договір купівлі-продажу гаража
на 2 бокси загальною площею 85,6 м2, що розташований за адресою: Дніпропетровська обл., Межівський район, смт Межова, вул. ім. Грушевського, 7а. Ціна продажу об’єкта – 2 702,03 гривень (дві тисячі сімсот дві гривні 03 коп.), у тому числі
ПДВ – 450,34 гривень (чотириста п’ятдесят гривень 34 коп.).

ОДЕСЬКА та МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Окреме майно – будівлі та споруди газового господарства, розташованого за
адресою: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, Гідрокомплекс, 15, приватизовано
шляхом продажу на електронному аукціоні з умовами фізичною особою – Шаріфулліним Маратом за 115000,00 грн (сто п’ятнадцять тисяч гривень 00 копійок), у т. ч.
ПДВ – 23000,00 грн (двадцять три тисячі двісті гривень 00 копійок).

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єктів малої приватизації,
окремого майна
1. Об’єкт малої приватизації, окреме майно – приміщення магазину за адресою: Житомирська обл., м. Баранівка, вул. Звягельська, 118. Приватизовано
шляхом продажу на електронному аукціоні із зниженням стартової ціни фізичною
особою – Присяжнюк Валентиною Василівною за ціною 94200,00 грн, у т. ч. ПДВ –
15700,00 грн.
2. Об’єкт малої приватизації, окреме майно – приміщення їдальні за адресою:
Житомирська обл., м. Баранівка, вул. Звягельська, 118. Приватизовано шляхом викупу фізичною особою – підприємцем, яка єдина подала заяву на участь
в електронному аукціоні, – Бойко Тетяною Анатоліївною за ціною 235200,00 грн,
у т. ч. ПДВ – 39200,00 грн.

продаж об’єктів малої приватизації

АПАРАТ ФОНДУ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонду державного майна України про проведення продажу
на аукціоні об’єкта малої приватизації – державного пакета
акцій розміром 100,0000 % статутного капіталу
акціонерного товариства «Україна туристична»
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування товариства: акціонерне товариство «Україна туристична»
(АТ «Україна туристична»).
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Шовковична, 12, офіс 309.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 30634595.
Розмір статутного капіталу товариства: 89 592 368,49 грн.
Пропонується до продажу державний пакет акцій у кількості 8 959 236 849 штук
акцій, що становить 100,0000 % статутного капіталу товариства.
Середньооблікова чисельність працівників: станом на 01.08.2019 – 1 особа.
Основний вид діяльності за КВЕД: 70.22 Консультування з питань комерційної
діяльності й керування.
Видами діяльності товариства також є:
КВЕД 18.12 Друкування іншої продукції;
КВЕД 79.11 Діяльність туристичних агентств;
КВЕД 79.12 Діяльність туристичних операторів;
КВЕД 79.90 Надання інших послуг бронювання та пов’язана з цим діяльність;
КВЕД 86.10 Діяльність лікарняних закладів.
Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг), у тому числі експортної, відсутні.
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація про сплату екологічних зборів
та платежів тощо: немає.
Товариство не має на балансі земельних ділянок, нерухомості та транспорту.
Майна, що не увійшло до статутного капіталу немає.
АТ «Україна туристична» володіє пакетом акцій розміром 81,02 % статутного
капіталу публічного акціонерного товариства «Туристичний комплекс «Пролісок»
(код за ЄДРПОУ 02573510), що знаходиться за адресою: 03179, м. Київ, проспект
Перемоги, 139, основним видом діяльності якого є діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування.

України

Основні засоби:
первісна вартість
знос
Обсяг реалізації продукції, тис. грн
Дебіторська заборгованість, тис. грн
Кредиторська, тис. грн
Вартість активів, тис. грн
Вартість власного капіталу, тис. грн
Чистий прибуток (збиток), тис. грн

За 2016 р.
181,2
343,3
162,1
–
102,5
207,6
78 306,3
78 098,7
-49,4

За 2017р.
181,2
343,3
162,1
–
102,5
291,7
78 306,3
78 014,6
-84,1

За 2018 р.
181,2
343,3
162,1
–
102,5
434,3
78 306,3
77 872
-142,6

За I півріччя 2019 р.
181,2
343,3
162,1
–
102,5
485,2
78 306,3
77 821,1
-50,9

Фінансово-господарський стан АТ Україна туристична»
№
з/п
1
2
3
4

Назва показника

За 2016 р. За 2017 р. За 2018 р. За I півріччя 2019 р.

Середньооблікова чисельність працівників, осіб
Чистий прибуток (збиток), тис. грн
Прострочена заборгованість перед бюджетом, тис. грн
Прострочена заборгованість зі страхування, тис. грн

2
-49,4
–
–

2
-84,1
–
–

2
-142,6
–
–

1
-50,9
–
–

Станом на 01.08.2019 заборгованість АТ «Україна туристична» з оплати праці –
9 437,59 грн; прострочена кредиторська заборгованість – 479 239,24 грн; заборгованість перед бюджетом – 1 731,80 грн.
Мобілізаційних завдань у товариства немає.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 16 жовтня 2019 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із
зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом
покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій
встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація державного пакета акцій АТ «Україна туристична» у кількості
8 959 236 849 штук, що становить 100,0000 % статутного капіталу товариства, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів
малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (із змінами).
Покупець державного пакета акцій АТ «Україна туристична» має відповідати вимогам, встановленим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна».
Відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна» у випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, покупець зобов’язаний отримати дозвіл Антимонопольного
комітету України на безпосереднє або опосередковане придбання у власність акцій (часток) у розмірі, що забезпечує досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного суб’єкта господарювання, а
також активів у вигляді єдиного майнового комплексу або структурного підрозділу
суб’єкта господарювання (далі – дозвіл на концентрацію). Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію встановлюється законодавством
про захист економічної конкуренції.
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 89 592 368,49 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 44 796 184,25 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 44 796 184,25 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 8 959 236,85 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 4 479 618,43 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 4 479 618,43 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу.
Покупець державного пакета акцій АТ «Україна туристична» у кількості
8 959 236 849 штук, що становить 100,0000 % статутного капіталу товариства
(далі – пакет акцій), зобов’язаний від дати переходу права власності на пакет акцій забезпечити:
збереження протягом 1 року основних видів діяльності товариства;
погашення протягом шести місяців заборгованості АТ «Україна туристична» із
заробітної плати, перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості
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у разі їх наявності на дату переходу до покупця права власності на
пакет акцій;
недопущення звільнення працівників товариства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і
8 статті 40 та статті 41 Кодексу законів України про працю) протягом
шести місяців.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнахо
дження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних
внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти;
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Фонд державного майна України
Рахунок № 37183500900028 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за
придбаний об’єкт)
Рахунок № 37316021000058 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 00032945
в іноземній валюті:
Одержувач: Фонд державного майна України
Адреса: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, Україна
Рахунок: 25206010023277
Банк одержувача: ПАТ «Державний експортно-імпортний банк
України»
Адреса: вул. Антоновича, 127, м. Київ, Україна
МФО 322313
Код ЄДРПОУ: 00032945
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: The State Property Fund of Ukraine
Address: 18/9 General Almazov Street, Kyiv, Ukraine
Account: 25206010023277
Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import Bank
of Ukraine»
Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine
MFO 322313
SWIFT: EXBSUAUX
Code YeDRPOU: 00032945
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні (четвер) з
11.00 до 16.00 за місцезнаходженням об’єкта: м. Київ, вул. Шовковична, 12, офіс 309.
ПІБ контактної особи на об’єкті: Шкатов Станіслав Костянтинович,
тел. (063) 232-50-44 або (044) 253-86-32.
Найменування організатора аукціону – Фонд державного майна України, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, адреса веб-сайта:
http://www.spfu.gov.ua/.
Телефони для довідок (044) 200-35-29, 200-33-53.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Фонду державного майна України від 05.09.2019 № 882.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000132-3.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 35 (тридцять п’ять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 35 (тридцять п’ять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 895 923,69 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 447 961,84 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 447 961,84 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА
та ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень
у Чернівецькій області Регіонального відділення
Фонду державного майна України по Івано-Франківській,
Чернівецькій та Тернопільській областях про проведення
в електронній торговій системі продажу на аукціоні
з умовами єдиного майнового комплексу Новодністровської
державної швейно-трикотажної фабрики
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс
Новодністровської державної
швейно-трикотажної фабрики.
Бал анс оу тр имувач: Новодністровська державна швейнотрикотажна фабрика, код за ЄДРПОУ 25077191, м. Новодністровськ,
Сокирянський район, Чернівецька область, в. о. директора фабрики
Вітковська М. В., мобільний тел. 0979216482.
Місцезнаходження об’єкта: 60236, м. Новодністровськ, Сокирянський район, Чернівецька область.
Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг): відсутні.
Відомості про об’єкт: на балансі об’єкта приватизації відсутнє
нерухоме майно (будівлі, споруди нежитлові приміщення тощо). До
складу єдиного майнового комплексу входить 417 од. основних засобів, у тому числі: транспортні засоби – 2 од., інші необоротні активи – 415 од. Основні засоби та запаси підприємства зберігаються в
орендованому складі.
Відомості про земельну ділянку: земельної ділянки немає.
Договори оренди щодо єдиного майнового комплексу державного
підприємства або його частини не укладалися.
Основні показники діяльності підприємства: за останні три роки
та останній звітний період підприємство не здійснює виробничу діяльність, продукція не випускається. Станом на 31.12.2018 р. кредиторська заборгованість становить 240,7 тис.грн; непокритий
збиток минулих років – 537,8 тис.грн; баланс активів і пасивів –
196,4 тис. грн.
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище не
здійснюються, відходи на території підприємства не утворюються і
не зберігаються.
Середньооблікова чисельність працівників: 1 особа.
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2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 16.10.2019, час
початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженим
постановою КМУ від 10.05.2018 № 432 (із 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, затвердженим постановою КМУ від
10.05.2018 № 432(із змінами).
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.
Відповідальність за недостовірність, неповноту поданих документів, а також обов’язок довести відсутність ознак, передбачених частиною другою статті 8 цього Закону, покладається на покупця.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, із зниженням стартової ціни, за методом покрокового
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 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.
3. Інформацію про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта приватизації (без ПДВ) для:
аукціону з умовами – 196400,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 98200,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 98200,00 грн (без урахування ПДВ).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 19640,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 9820,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 9820,00 грн.
Документ, що додається потенційним покупцем до заяви на участь
у приватизації, повинен підтверджувати сплату ним гарантійного
внеску в розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка потенційного
покупця, відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у
сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом),
на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації.
Не допускається сплата гарантійного внеску шляхом внесення готівки на банківський рахунок оператора електрнонного майданчика
через кассу відділення банку.
Розмір реєстраційного внеску: (плата за реєстрацію заяви на
участь в аукціоні): 834,60 грн, що становить 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня 2019 року.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. При укладенні договору купівлі-продажу об’єкта приватизації з
покупцем на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану
вартість у розмірі 20 відсотків (Податковий кодекс України).
2. Подальше використання об’єкта визначає покупець (Закон
України «Про приватизацію державного і комунального майна»).
3. Недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення
на підставі пункту 6 статті 40 Кодексу законів про працю України
або вчинення працівником дій, за які законодавством передбачене
звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом 6 місяців від дати переходу
права власності.
4. Новий власник стає правонаступником усіх прав та обов’язків
підприємства (Закон України «Про приватизацію державного і комунального майна»).
5. Погашення кредиторської заборгованості підприємства, в тому
числі: із заробітної плати; перед бюджетом та Пенсійним фондом в
сумі, яка складеться на дату купівлі-продажу відповідно до офіційної
інформації податкового органу та Пенсійного фонду; іншої заборгованості, протягом 60 місяців з дня підписання договору купівліпродажу, рівними долями – щороку не пізніше 31 грудня поточного року (Порядок проведення електронних аукціонів для продажу
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу,
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018
№ 432 (із змінами).
6. Створення безпечних та нешкідливих умов праці на підприємстві (Кодекс законів про працю України).
7. Покупець зобов’язаний дотримуватись вимог Закону України
«Про охорону навколишнього природного середовища».
8. В установленому чинним законодавством порядку покупець
зобов’язаний здійснити державну реєстрацію припинення Новодністровської державної швейно-трикотажної фабрики шляхом її
реорганізації (Цивільний кодекс України, Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та
громадських формувань»).
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:
Реквізити для сплати реєстраційного внеску в національній
валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях.
Рахунок № 37182000142097
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ,
ГУДКСУ в Івано-Франківській області
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42891875.
Реквізити для сплати гарантійного внеску в національній
валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях.
Рахунок № 37315026142097
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ,
ГУДКСУ в Івано-Франківській області
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42891875.
Реквізити для сплати гарантійного внеску та реєстраційного
внеску в іноземній валюті (долари США та євро):
Р/рахунок в АТ «Укрексімбанк» № 25209000000058, код ЄДРПОУ
42891875, МФО 322313.
Реквізити для сплати за об’єкт в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях.
Рахунок № 37182000142097

Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ,
ГУДКСУ в Івано-Франківській області
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42891875.
Реквізити для сплати за об’єкт в іноземній валюті (долари
США та евро):
Р/рахунок в АТ «Укрексімбанк» № 25209000000058, код ЄДРПОУ
42891875, МФО 322313.
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних
внесків (посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора,
на якій зазначені реквізити таких рахунків): https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом
можна в робочі дні за місцем його розташування, звернувшись до
Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернівецькій
області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях
за адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Л.Кобилиці, 21-а, телефон
для довідок: 51-86-60. Час роботи управління 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.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській,
Чернівецькій та Тернопільській областях, м. Івано-Франківськ, вул.
Василіянок,48, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/
chernivtsi.html.
Контактна особа Ярмистий Василь Іванович. Телефон для довідок:
(0372 51-86-60. Адреса електронної пошти: akciya_77@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернівецькій області Регіонального відділення
Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях від 27 серпня 2019 № 66 «Про затвердження протоколу засідання аукціонної комісії з продажу об’єкта малої приватизації та умов продажу об’єкта приватизації».
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000127-1.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – 35 календарних днів від дати опублікування
інформаційного повідомлення;
аукціон із зниженням стартової ціни – 35 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення;
аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 35 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 % (1964,00 грн) стартової ціни об’єкта
приватизації;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 % (982,00 грн) стартової
ціни об’єкта приватизації;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 % (982,00 грн) стартової
ціни об’єкта приватизації.
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
Управління забезпечення реалізації повноважень
у Чернівецькій області Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Івано-Франківській,
Чернівецькій та Тернопільській областях про проведення
в електронній торговій системі продажу на аукціоні
без умов об’єкта малої приватизації – державного
пакета акцій у розмірі 9,6620% статутного капіталу
приватного акціонерного товариства «Туристичний
комплекс «Черемош»
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Повне Найменування товариства: приватне акціонерне
товариство «Туристичний комплекс «Черемош» (далі –
ПрАТ «Туристичний комплекс «Черемош»).
Місцез нах од ження товариства: м. Чернівці, вул. Комарова,
13-а.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 2574248.
Розмір статутного капіталу товариства: 48851428,50 грн.
Кількість акцій, запропонованих до продажу: 18880068 шт.,
що становить 9,6620 відсотків статутного капіталу ПрАТ «Туристичний комплекс «Черемош».
Середньооблікова чисельність працівників: 2 особи.
Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг): обсяг у
І півріччі 2019 р. – 192,00 тис. грн. Надання в оренду й експлуатацію
власного чи орендованого нерухомого майна (КВЕД 68.20). Експортна складова відсутня.
Основні показники господарської діяльності
ПрАТ «Туристичний комплекс «Черемош»
за останніх три роки та за останній звітний період
Найменування показника
Обсяг реалізації продукції (послуг),
тис. грн
Дебіторська заборгованість, тис. грн

За 2016 рік За 2017 рік За 2018 рік
2118.00

330.00

902.00

За І півріччя
2019 року
192.00

76.80

41.50

35.00

80.00

3487.70

4966.30

9514.00

9666.00

Вартість активів, тис. грн

230465.40

220368.00

210175.00

207561.00

Вартість власного капіталу, тис. грн

223215.00

208647.00

194067.00

191240.00

Величина чистого прибутку (-збитку),
тис. грн

-9011.00

-14285.00

-1802.00

-2070.58

Кредиторська заборгованість, тис. грн

На балансі ПрАТ «Туристичний комплекс «Черемош» обліковуються такі об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди, нежитлові
приміщення тощо):
Функціональне викорисАдреса об’єкта
тання об’єкта нерухомого
Назва об’єкта нерухомого майна
нерухомого майна
№
майна (будівлі, споруди,
(будівлі, споруди, нежитлового приміщення) (будівлі, споруди,
з/п
нежитлового
та площа будівлі (м2)
нежитлового
приміщення) та умови
приміщення)
користування ним
Будівлі готельного комплексу, в тому
числі: готель літ. А площею 23289,7 м2,
що складається з приміщень: готельного
господарства площею 11809,40 м2, бюро
по туризму площею 87,10 м2, ресторанного господарства площею 3403,0 м2,
автогосподарства площею 61,10 м2, мініпивзавода площею 142,0 м2, приміщень
іншого призначення площею 7787,10 м2;
бокси для автомобілів № 1-9 літ. Б площею 270,20 м2; гараж-бокс літ. В площею
54,90 м2; трансформаторна електропідстанція літ. Г площею 125,10 м2; будівля
для збереження ємностей літ. Д площею
76,0 м2; контрольно-технічний пункт літ. Ж
площею 3,90 м2

Чернівецька область, м. Чернівці,
вул. Комарова,
буд. 13А
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Для здійснення госпо
дарської діяльності
у відповідності до вимог
чинного законодавства
України та установчих
документів ПрАТ
«Туристичний комплекс
«Черемош» (код
ЄДРПОУ: 02574248,
місцезнаходження:
58017, Чернівецька
область, місто Чернівці,
вул. Комарова, будинок
13А). Об’єкт нерухомого
майна перебуває
у податковій заставі

3

відомості
приватизації

Дані про земельну ділянку, на якій розташовано нерухоме майно
ПрАТ «Туристичний комплекс «Черемош»:
Кадастровий номер Цільове
Площа
земельної призначенземельної
ділянки ня земельділянки
(за наяв- ної ділянки
ності)
Чернівець2,4540 (дві
Обслугока область, цілих чотивування
м. Чернівці, ри тисячі
будівель
вул. Комаро- п’ятсот сова, буд. 13А рок десятитисячних)
гектара
Місцезна
ходження
земельної
ділянки

Інформація про особу, якій належить
земельна ділянка, номер та дата документа, що підтверджує право користування особою земельною ділянкою
(державний акт на право постійного
користування землею тощо)
ПрАТ «Туристичний комплекс «Черемош» (код ЄДРПОУ: 02574248, місце
знаходження: 58017, Чернівецька
область, місто Чернівці, вул. Комарова,
будинок 13А); державний акт на право
постійного користування землею І-ЧВ
№ 001327 від 29.06.1999, виданий відповідно до рішення Чернівецької міської
ради народних депутатів від 07.09.1999
№ 624/18, зареєстрований в книзі записів державних актів на право постійного користування землею за № 1230

Обтяжень на земельну ділянку немає.
Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, плата екологічних
зборів та платежів тощо: відсутні.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Аукціон в електронній формі буде проведено 16.10.2019
року, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженим
постановою КМУ від 10.05.2018 № 432 (із 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 КМУ від
10.05.2018 № 432, із змінами.
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.
Відповідальність за недостовірність, неповноту поданих документів, а також обов’язок довести відсутність ознак, передбачених частиною другою статті 8 цього Закону, покладається на покупця.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, із зниженням стартової ціни, за методом покрокового
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 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.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 4720017,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 2360008,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 2360008,50 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 472001,70 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 236000,85 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 236000,85 грн.
Документ, що додається потенційним покупцем до заяви на участь
у приватизації, повинен підтверджувати сплату ним гарантійного
внеску в розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка потенційного
покупця, відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у
сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом),
на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації.
Не допускається сплата гарантійного внеску шляхом внесення
готівки на банківський рахунок оператора електронного майданчика
через касу відділення банку.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви
на участь в аукціоні): 834,60 грн, що становить 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня 2019 року.
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:
Реквізити для сплати реєстраційного внеску в національній
валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях.
Рахунок № 37182000142097
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ,
ГУДКСУ в Івано-Франківській області
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42891875.
Реквізити для сплати гарантійного внеску в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях.
Рахунок № 37315026142097
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ,
ГУДКСУ в Івано-Франківській області
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42891875.
Реквізити для сплати гарантійного внеску та реєстраційного
внеску в іноземній валюті (долари США та євро):
Р/рахунок в АТ «Укрексімбанк» № 25209000000058, код ЄДРПОУ
42891875, МФО 322313.
Реквізити для сплати за об’єкт в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях.
Рахунок № 37182000142097
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ,
ГУДКСУ в Івано-Франківській області
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42891875.
Реквізити для сплати за об’єкт в іноземній валюті (долари
США та евро):
Р/рахунок в АТ «Укрексімбанк» № 25209000000058, код ЄДРПОУ
42891875, МФО 322313.
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних
внесків (посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора,
на якій зазначені реквізити таких рахунків): https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом
можна в робочі дні за місцем його розташування, звернувшись до
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області Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях за
адресою: 58001, м.Чернівці, вул. Л.Кобилиці, 21-а, телефон для довідок: 51-86-60. Час роботи управління 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.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/
chernivtsi.html.
Контактна особа Ярмистий Василь Іванович. Телефон для довідок: (0372) 51-86-60. Адреса електронної пошти: akciya_77@spfu.
gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження
умов продажу об’єкта приватизації: наказ Управління забезпечення
реалізації повноважень у Чернівецькій області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській,
Чернівецькій та Тернопільській областях від 27 серпня 2019 № 67
«Про затвердження протоколу засідання аукціонної комісії з продажу
об’єкта малої приватизації».
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2019-07-08-000001-2.
Період між аукціоном:
аукціон без умов – 35 календарних днів від дати опублікування
інформаційного повідомлення;
аукціон із зниженням стартової ціни – 35 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення;
аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 35 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення.
Крок аукціону для:
аукціону без умов – 1 % (47200,20 грн) стартової ціни об’єкта
приватизації;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 % (23600,10 грн) стартової ціни об’єкта приватизації;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 % (23600,10 грн) стартової
ціни об’єкта приватизації.
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
Управління забезпечення реалізації повноважень
у Чернівецькій області Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Івано-Франківській,
Чернівецькій та Тернопільській областях про проведення
в електронній торговій системі продажу на аукціоні
об’єкта незавершеного будівництва – школа
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: об’єкт незавершеного
будівництва – школа.
Місцезнаходження об’єкта: 60323, Чернівецька обл., Новоселицький р-н, с. Слобода, вул. О. Кобилянської, 6.
Відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва являє
собою не завершений будівництвом об’єкт, який знаходиться в центральній частині села Слобода, поруч розташовані будівлі сільської
ради і місцевого клубу (будинку культури), між вулицями Т. Шевченка
та О. Кобилянської (дороги загального користування з твердим покриттям). Об’єкт незавершеного будівництва – школа складається
з недобудованих будівель школи та котельні.
Відомості про земельну ділянку: відсутні.
Обтяжень на земельну ділянку немає.
Балансоутримувач: відсутній.
Рівень будівельної готовності школи – 5 %.
Рівень будівельної готовності котельні – 45 %.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 16.10.2019, час
початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженим
постановою КМУ від 10.05.2018 № 432 (із 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, затвердженим постановою КМУ від
10.05.2018 № 432 (із змінами).
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.
Відповідальність за недостовірність, неповноту поданих документів, а також обов’язок довести відсутність ознак, передбачених частиною другою статті 8 цього Закону, покладається на покупця.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, із зниженням стартової ціни, за методом покрокового
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 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.
3. Інформацію про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта приватизації (без ПДВ) для:
аукціону з умовами – 299034,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 149517,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 149517,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 29903,40 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 14951,70 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 14951,70 грн.
Документ, що додається потенційним покупцем до заяви на участь
у приватизації, повинен підтверджувати сплату ним гарантійного
внеску в розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка потенційного
покупця, відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у
сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом),
на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації.
Не допускається сплата гарантійного внеску шляхом внесення готівки на банківський рахунок оператора електрнонного майданчика
через кассу відділення банку.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви
на участь в аукціоні): 834,60 грн, що становить 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. При укладенні договору купівлі-продажу об’єкта приватизації з
покупцем на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану
вартість у розмірі 20 відсотків (Податковий кодекс України).
2. Завершити будівництво об’єкта. Термін виконання даного
зобов’язання – не більше 5 років з дня підписання договору купівліпродажу об’єкта (Порядок проведення електронних аукціонів для

продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов
продажу, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від
10.05.2018 №432 (із змінами).
3. Покупець зобов’язаний дотримуватись вимог Закону України
«Про охорону навколишнього природного середовища».
4. Покупець зобов’язаний сплатити послуги суб’єкта оціночної
діяльності за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації
(договір від 12.02.2019 № 869) на рахунок органу приватизації, який
буде зазначений в договорі купівлі-продажу, в сумі 9500,00 грн протягом 30 днів з дня підписання договору купівлі-продажу об’єкта.
(Порядок проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів
малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018
№432 (із змінами).
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:
Реквізити для сплати реєстраційного внеску в національній
валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях.
Рахунок № 37182000142097
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ,
ГУДКСУ в Івано-Франківській області
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42891875.
Реквізити для сплати гарантійного внеску в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях.
Рахунок № 37315026142097
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ,
ГУДКСУ в Івано-Франківській області
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42891875.
Реквізити для сплати гарантійного внеску та реєстраційного
внеску в іноземній валюті (долари США та євро):
Р/рахунок в АТ «Укрексімбанк» № 25209000000058, код ЄДРПОУ
42891875, МФО 322313.
Реквізити для сплати за об’єкт в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях.
Рахунок № 37182000142097
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ,
ГУДКСУ в Івано-Франківській області
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42891875.
Реквізити для сплати за об’єкт в іноземній валюті (долари
США та евро):
Р/рахунок в АТ «Укрексімбанк» № 25209000000058, код ЄДРПОУ
42891875, МФО 322313.
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних
внесків (посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора,
на якій зазначені реквізити таких рахунків): https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом
можна в робочі дні за місцем його розташування, звернувшись до
Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернівецькій
області Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях за
адресою: 58001, м.Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21-а, телефон для довідок: 51-86-60. Час роботи управління 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.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській,
Чернівецькій та Тернопільській областях, м. Івано-Франківськ, вул.
Василіянок,48, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/
chernivtsi.html.
Контактна особа Ярмистий Василь Іванович. Телефон для довідок: (0372)51-86-60. Адреса електронної пошти: akciya_77@spfu.
gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернівецькій області Регіонального відділення
Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях від 28 серпня 2019 № 69 «Про затвердження протоколу засідання аукціонної комісії з продажу об’єкта малої приватизації та умов продажу об’єкта приватизації».
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000150-3.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – 35 календарних днів від дати опублікування
інформаційного повідомлення;
аукціон із зниженням стартової ціни – 35 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення;
аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 35 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 % (2990,34 грн) стартової ціни об’єкта
приватизації;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 % (1495,17 грн) стартової
ціни об’єкта приватизації;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 % (1495,17 грн) стартової
ціни об’єкта приватизації.
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.

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Київській області про приватизацію об’єкта малої
приватизації – окремого майна – нежитлового приміщення
медпрофілакторію загальною площею 177,7 м2 за адресою:
Київська область, м. Васильків, вул. Володимирська, 22,
яке під час приватизації не увійшло до статутного капіталу
ПАТ «Васильківхлібопродукт» (код за ЄДРПОУ 00951741)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Повне найменування об’єкта: окреме майно –
нежитлове приміщення медпрофілакторію
загальною площею 177,7 м2.
Місцез нах од ження об’єкта: Київська область, м. Васильків,
вул. Володимирська, 22.
Дані про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена, земельно-кадастрова документація на земельну ділянку не
розроблялась.

11 вересня 2019 року

4

відомості
приватизації

Інформація про балансоутримувача: ПАТ «Васильківхлібопродукт»
(код за ЄДРПОУ 00951741).
Реєстраційний номер: 910110432107.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 02.10.2019.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон
ною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 344 027,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 172 013,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 172 013,50 грн.
На кінцеву ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 34 402,70 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 17 201,35 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 17 201,35 грн.
Розмір реєстраційного внеску становить 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
Умови продажу:
1. Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна –
нежитлового приміщення медпрофілакторію загальною площею
177,7 м2 за адресою: Київська область, м. Васильків, вул. Володимирська, 22, яке під час приватизації не увійшло до статутного
капіталу ПАТ «Васильківхлібопродукт» (код за ЄДРПОУ 00951741)
(далі – Об’єкт малої приватизації), здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального
майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018
№ 432 (із змінами).
2. Покупець Об’єкта малої приватизації має відповідати вимогам,
передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
3. Покупець зобов’язаний компенсувати Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Київській області витрати
на оплату послуг суб’єкта оціночної діяльності із проведення оцінки
Об’єкта малої приватизації з метою визначення його стартової ціни у
розмірі 2 800 (дві тисячі вісімсот) гривень 00 копійок протягом тридцяти календарних днів з дати укладення договору купівлі-продажу
відповідно до статті 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнахо
дження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних
внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти;
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті для перерахування реєстраційного
внеску
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Київській області
Рахунок: 37181003001567
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 19028107
в національній валюті для перерахування гарантійного внеску
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Київській області
Рахунок: 37315077016365
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 19028107
в іноземній валюті (в доларах США):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Київській області
Адреса: 03039, проспект Голосіївський, 50, м. Київ, Україна
Рахунок: 25201000000006.840
Банк одержувача: АБ «Укргазбанк»
Адреса: 03087, вул. Єреванська, 1, м. Київ, Україна
МФО 320478
Код за ЄДРПОУ: 23697280
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: в робочі дні з 9.00 до 18.00,
п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45 за місце
знаходженням об’єкта: Київська область, м. Васильків, вул. Володимирська, 22.
ПІБ контактної особи на об’єкті: арбітражний керуючий Прядко
Андрій Михайлович, тел. (067) 217-52-19.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Київській області, адреса: 03039,
проспект Голосіївський, 50, м. Київ, Україна, адреса веб-сайта: http://
www.spfu.gov.ua/ua/regions/kievobl.html.
Телефони для довідок: (044) 200-25-40, (044) 200-25-38.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області від 29.08.2019
№ 589.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000096-2.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30
(тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 3 440,27 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 1 720,14 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 720,14 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.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Київській області про приватизацію об’єкта малої
приватизації – окремого майна – нежитлового приміщення
їдальні загальною площею 318,1 м2 за адресою:
Київська область, м. Васильків, вул. Володимирська, 22,
яке під час приватизації не увійшло до статутного капіталу
ПАТ «Васильківхлібопродукт» (код за ЄДРПОУ 00951741)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Повне найменування об’єкта: окреме майно – нежитлове
приміщення їдальні загальною площею 318,1 м2.
Місцез нах од ження об’єкта: Київська область, м. Васильків,
вул. Володимирська, 22.
Дані про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена, земельно-кадастрова документація на земельну ділянку не
розроблялась.
Інформація про балансоутримувача: ПАТ «Васильківхлібопродукт»
(код за ЄДРПОУ 00951741).
Реєстраційний номер: 910112132107.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 02.10.2019.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон
ною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 731 948,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 365 974,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 365 974,00 грн.
На кінцеву ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 73 194,80 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 36 597,40 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 36 597,40 грн.
Розмір реєстраційного внеску: становить 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
Умови продажу:
1. Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлового приміщення їдальні загальною площею 318,1 м2
за адресою: Київська область, м. Васильків, вул. Володимирська,
22, яке під час приватизації не увійшло до статутного капіталу ПАТ
«Васильківхлібопродукт» (код за ЄДРПОУ 00951741) (далі – Об’єкт
малої приватизації), здійснюється відповідно до вимог Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна»,
Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів
малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018
№ 432 (із змінами).
2. Покупець Об’єкта малої приватизації має відповідати вимогам,
передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
3. Покупець зобов’язаний компенсувати Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Київській області витрати
на оплату послуг суб’єкта оціночної діяльності із проведення оцінки
Об’єкта малої приватизації, з метою визначення його стартової ціни у
розмірі 2 800 (дві тисячі вісімсот) гривень 00 копійок протягом тридцяти календарних днів з дати укладення договору купівлі-продажу
відповідно до статті 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнахо
дження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних
внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти;
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті для перерахування реєстраційного
внеску
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Київській області
Рахунок: 37181003001567
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 19028107
в національній валюті для перерахування гарантійного внеску
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Київській області
Рахунок: 37315077016365
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 19028107
в іноземній валюті (в доларах США):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Київській області
Адреса: 03039, проспект Голосіївський, 50, м. Київ, Україна
Рахунок: 25201000000006.840
Банк одержувача: АБ «Укргазбанк»
Адреса: 03087, вул. Єреванська, 1, м. Київ, Україна
МФО 320478
Код за ЄДРПОУ: 23697280
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: в робочі дні з 9.00 до 18.00,
п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45 за місце
знаходженням об’єкта: Київська область, м. Васильків, вул. Володимирська, 22.
ПІБ контактної особи на об’єкті: арбітражний керуючий Прядко
Андрій Михайлович, тел. (067) 217-52-19.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Київській області, адреса: 03039,
проспект Голосіївський, 50, м. Київ, Україна, адреса веб-сайта: http://
www.spfu.gov.ua/ua/regions/kievobl.html.
Телефони для довідок: (044) 200-25-40, (044) 200-25-38.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області від 29.08.2019
№ 590.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000079-2.

Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30
(тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 7 319,48грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 3 659,74 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 3 659,74 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 –
групи інвентарних об’єктів у складі: будівля прохідної,
Б-1, загальною площею 25,8 м2, споруда ґанку, б, споруда
естакади, В, що знаходиться за адресою: 35400, Рівненська
область, Гощанський район, смт Гоща, вул. Промислова,1,
що перебувають на балансі ТзОВ «ПМК-5»
код за ЄДРПОУ 01273421
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: об’єкт малої приватизації – група
інвентарних об’єктів у складі: будівля прохідної,
Б-1, загальною площею 25,8 м2, споруда ґанку, б,
споруда естакади, В.
Місцезнаходження об’єкта: 35400, Рівненська область, Гощанський район, смт Гоща, вул. Промислова,1.
Балансоутримувач: ТзОВ «ПМК-5» код за ЄДРПОУ 00910660.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 35400,
Рівненська область, Гощанський район, смт Гоща, вул. Промислова,1.
Контактні дані: тел./факс: (0356) 2-15-36, 2-16-44.
Відомості про об’єкт приватизації:
група інвентарних об’єктів малої приватизації: естакада та прохідна є окремо розташованими будівлями. Прохідна – одноповерхова
цегляна будівля загальною площею 25,8 м2, естакада – окремо стояча
бетонна споруда. Перебувають в задовільному стані.
Відомості про земельну ділянку: об’єкт розташований в межах
земельної ділянки площею 0,0553 га, на землях державної власності, категорія – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Кадастровий номер земельної
ділянки: 5621255100:01:001:0643.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 07 жовтня 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 – 63 204,00 грн (шістдесят три тисячі двісті чотири грн
00 коп.) без ПДВ.
Розмір гарантійного внеску – 6 320,40 грн (шість тисяч триста
двадцять гривень 40 копійок).
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні зі
зниженням стартової ціни – 31602,00 грн (тридцять одна тисяча
шістсот дві гривні 00 копійок).
Розмір гарантійного внеску – 3160,20 грн (три тисячі сто шістдесят гривень 20 копійок).
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 31602,00 грн (тридцять одна тисяча
шістсот дві гривні 00 копійок).
Розмір гарантійного внеску – 3160,20 грн (три тисячі сто шістдесят гривень 20 копійок).
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви
на участь в аукціоні): 834,60 грн, що становить 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
Повну сплату переможцем аукціону ціни продажу об’єкта з урахуванням ПДВ, який нараховується на остаточну ціну продажу об’єкта
в розмірі 20 %, здійснити протягом 30 днів з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
Умови продажу об’єкта приватизації.
Переможець аукціону відшкодовує Регіональному відділенню
Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській
областях вартість послуг суб’єкта оціночної діяльності за проведення
незалежної оцінки в сумі 4900,00 грн (чотири тисячі дев’ятсот гривень 00 копійок) 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).
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відомості
приватизації

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://prozoro.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) 63-5819, 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: Миронюк Марія Миколаївна.
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 затверджено наказом Регіо
нального відділення Фонду по Рівненській та Житомирській областях
від 30 серпня 2019 р. № 128 (протокол № 12 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-2018-07-25-000066-1.
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 – 632,04 грн (шістсот
тридцять дві гривні 04 копійки);
аукціону із зниженням стартової ціни – мінімальний крок аукціону
становить 1 % (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації –
316,02 грн (триста шістнадцять грн 02 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 – 316,02 грн (триста шістнадцять грн 02 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.

ХАРКІВСЬКА, ДОНЕЦЬКА
та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Харківській, Донецькій та Луганській
областях про приватизацію об’єкта малої приватизації
окремого майна – залізнична колія від станції Куряж
інв. № 163, реєстровий номер: 05471230.1.АААЖБЖ415,
місцезнаходження: Харківська обл.,
Дергачівський р-н, с. Подвірки
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: залізнична колія від станції Куряж,
інв. № 163, реєстровий номер: 05471230.1.АААЖБЖ415.
Місцезнаходження об’єкта: Харківська обл., Дергачівський р-н,
с. Подвірки.
Відомості про об’єкт: під’їзна залізнична колія загальною довжиною 1350 м примикає стрілкою № 4а до колії № 16 станції Куряж.
Межою під’їзної колії є сигнальний знак «Межа під’їзної колії», який
встановлений навпроти маневрового світлофора М4. Спеціалізація
колії визначена як «ходова». На залізничній під’їзній колії прокладені
старопридатні рейки вітчизняного виробництва. Колії укладені з шириною між внутрішніми боковими гранями головок рейок 1520 мм.
Стан рейок колії задовільний. Епюра шпал на 1 км відповідає нормам
і правилам 1600 шт./км. На під’їзній колії укладені дерев’яні шпали та
попередньо напружені старопридатні шпали типу Ш1-1. Стан шпал
колії задовільний. Під’їзна залізнична колія знаходиться на насипу.
Слідів розмивання земельного полотна не виявлено.
Між ПрАТ «ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5» та Регіональною філією «Південна
залізниця» ПрАТ «Українська залізниця» укладений договір про експлуатацію залізничної під’їзної колії від 12.02.2016 з додатковими
угодами. Термін дії: до 17.02.2021.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його
частини: договори оренди відсутні.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт приватизації: земельна ділянка під об’єктом окремо не виділена. Об’єкт
приватизації розташований на земельній ділянці, яка відповідно до
Акту на право постійного користування землею від 07.12.2001 видана Державному підприємству «Харківська ТЕЦ-5» для виробничої
діяльності.
Балансоутримувач: ПрАТ «ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5».
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2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 04 жовтня 2019 року.
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.
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.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта малої приватизації окремого майна – залізнична колія від станції Куряж, інв. № 163, реєстровий номер:
05471230.1.АААЖБЖ415 за адресою: Харківська обл., Дергачівський
р-н, с. Подвірки здійснюється відповідно до вимог Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року
№ 432, зі змінами.
Покупець має відповідати вимогам, передбаченим у 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 призначення дати аукціону електронною торговою системою до закінчення кінцевого строку прийняття заяв/закритих цінових пропозицій.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість
у розмірі 20 відсотків.
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 31404,56 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 15702,28 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 15702,28 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 3140,46 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1570,23 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1570,23 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу: відсутні.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнахо
дження та номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти;
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення 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 SWIFTBNPAFRPP
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 потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом
приватизації можна в робочі дні за місцем його розташування.
Особа відповідальна за забезпечення можливості огляду об’єкта –
Алейник Н. В., тел. (057) 700-75-60, адреса електронної пошти:
kharkiv@spfu.gov.ua.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, Україна, м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса
веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kharkiv.html,
Телефон для довідок (057) 700-75-60.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській
областях від 21.08.2019 № 00271.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2019-03-10-000002-1.
Період між аукціоном:
аукціон без умов – 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 без умов – 314,05 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 157,02 грн;

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 157,02 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ,
АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про приватизацію об’єкта малої приватизації –
«Будівля профілакторію», який розташований
за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, 169
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: «Будівля
профілакторію».
Місцезнаходження об’єкта: м. Херсон, вул. Перекопська, 169.
Найменування балансоутримувача: відсутній.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: інформація відсутня.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких
розташований об’єкт:
об’єкт являє собою двоповерхову окремо розташовану нежитлову
будівлю з цегли. Перекриття – залізобетонні плити, покрівля – м’яка
рулонна, наявне внутрішнє оздоблення. До складу будівлі входять
огорожа та мостіння.
Будівля профілакторію має такі інженерні мережі: електропостачання, водопостачання, каналізація, теплопостачання та вентиляція. Основні конструктивні елементи будівлі знаходяться в задовільному стані.
Під’їзні шляхи мають асфальтобетонне покриття. У пішохідній досяжності від об’єкта розташовані декілька промислово-складських
баз, житлові будинки приватного сектору, декілька магазинів, зупинка
громадського транспорту.
Об’єкт розташований на земельній ділянці: інформація відсутня.
Фотографічне зображення об’єкта: додається.
2. Інформація про електронний аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі буде проведено 10.10.2019. Час проведення аукціону визначається електронною торговою системою автоматично.
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення
електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (із
змінами).
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються
обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється ЕТС для кожного
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня,
що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону
окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електрон
ного аукціону.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом
можна в робочі дні за місцем його розташування за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, 169.
Для можливості огляду та ознайомлення з документами, що стосуються об’єкта, потенційним покупцям необхідно звертатися в
робочі дні до Регіонального відділення Фонду державного майна в
Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі
за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, 47.
Телефон для довідок: (0552) 22-44-44; e-mail: prodaga_65@spfu.
gov.ua.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні з
умовами: 3 833 795,00 грн (три мільйони вісімсот тридцять три тисячі сімсот дев’яносто п’ять гривень 00 копійок).
Розмір гарантійного внеску: 383 379,50 грн (триста вісімдесят
три тисячі триста сімдесят дев’ять гривень 50 копійок).
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні із
зниженням стартової ціни: 1 916 897,50 грн (один мільйон дев’ятсот
шістнадцять тисяч вісімсот дев’яносто сім гривень 50 копійок).
Розмір гарантійного внеску: 191 689,75 грн (сто дев’яносто одна
тисяча шістсот вісімдесят дев’ять гривень 75 копійок).
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за
методом покрокового зниження ціни та подальшого подання
цінових пропозицій: 1 916 897,50 грн (один мільйон дев’ятсот шістнадцять тисяч вісімсот дев’яносто сім гривень 50 копійок).
Розмір гарантійного внеску: 191 689,75 грн (сто дев’яносто одна
тисяча шістсот вісімдесят дев’ять гривень 75 копійок).
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість
у розмірі 20 відсотків.
Документ, що додається потенційним покупцем до заяви на участь
у приватизації, повинен підтверджувати сплату ним гарантійного
внеску в розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка потенційного
покупця, відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у
сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом),
на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації.
Не допускається сплата гарантійного внеску шляхом внесення
готівки на банківський рахунок оператора електронного майданчика
через касу відділення банку.
Умови продажу: аукціон з умовами
1. Покупець сплачує на відповідний поточний рахунок органу приватизації ціну продажу об’єкта приватизації з урахуванням податку
на додану вартість на ціну, що склалася за результатом аукціону,
не пізніше ніж протягом 30 днів з дня підписання договору купівліпродажу.
2. Покупець зобов’язаний зберігати профіль діяльності об’єкта.
3. Покупець зобов’язаний не допускати руйнування об’єкта приватизації та підтримувати його в належному стані.
4. Покупець зобов’язаний компенсувати витрати, пов’язані
із проведенням оцінки об’єкта приватизації в процесі приватизації,
на рахунок державного органу приватизації в розмірі 4 500 гривень,
в 30-денний термін після підписання договору купівлі-продажу.
5. Покупець зобов’язаний дотримуватись вимог та додаткових обмежень законодавства України щодо користування об’єктом, а саме:
під час експлуатації об’єкта виконання усіх санітарних, протипожежних та інших правил з утримання об’єкта приватизації.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна в Херсонській області, АРК та м. Севастополі, просп. Ушакова,
47, 2-й поверх, м. Херсон, 73000, тел. (0552) 22-44-44.
Час роботи служби з організації аукціону:
контактна особа від Регіонального відділення Фонду державного
майна в Херсонській області, АРК та м. Севастополі, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Тищенко Оксана
Анатоліївна, тел. (0552) 22-44-44, e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua.
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4. Додаткова інформація
Рахунки ОЕМ, відкриті для сплати реєстраційного внеску та гаран
тійного внеску: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
в національній валюті:
Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок № 37184000001233
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21295778
суми сплачених учасниками аукціону реєстраційних внесків протягом п’яти робочих днів з дня проведення електронного аукціону.
Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок № 37317082001233 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21295778
сплачений гарантійний внесок переможця електронного аукціону
протягом п’яти робочих днів з дня опублікування договору купівліпродажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок оплати ціни продажу об’єкта приватизації переможцем.
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна в
Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі
Адреса: м. Херсон, проспект Ушакова, 47
Рахунок: 25305218539400
Банк одержувача: Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк»
Адреса: вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, Україна
МФО 351005
Код ЄДРПОУ: 21295778
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: State Property Fund of Ukraine by Kherson region
Address: Ushakova avenue, 47, Kherson, Ukraine
Account: 25305218539400
Bank of receiver: Public Company Ukrsibbank
Address: Andriivska Street 2/12, Kyiv, Ukraine
MFO 351005
SWIFT: KHABUA2K
Code YeDRPOU: 21295778
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Наказ Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, АРК та м. Севастополі від 24.06.2019 № 341 «Про
затвердження умов продажу об’єкта малої приватизації державної
власності – «Будівля профілакторію», який розташований за адресою:
м. Херсон, вул. Перекопська, 169.
Унікальний код об’єкта: UA-AR-P-2018-07-26-000080-3.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням
стартової ціни, аукціоном за методом покрокового зниження
ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних
днів від дати аукціону (опублікування інформаційного повідомлення
про приватизацію об’єкта).
Крок аукціону на аукціоні з умовами: 38 337,95 грн (тридцять
вісім тисяч триста тридцять сім гривень 95 копійок).
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 19 168,98 грн (дев’ятнадцять тисяч сто
шістдесят вісім гривень 98 копійок).
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з
якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/
info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про продаж на аукціоні без умов об’єкта
малої приватизації – «Будівля колишнього
недіючого дитячого садка»
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: «Будівля колишнього
недіючого дитячого садка».
Місцезнаходження об’єкта: Херсонська область, Олешківський
район, с. Великі Копані, вул. Соборна (Леніна), 3.
Найменування балансоутримувача: Державне підприємство
«Великокопанівське лісомисливське господарство», код ЄДРПОУ
00993277.

Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 75131,
Херсонська область, Олешківський район, с. Великі Копані, Лісгосп.
Контактні дані: тел./факс: (05542) 4-83-45; (05542) 4-82-80.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких
розташований об’єкт:
об’єкт 1970 року побудови, площа забудови – 472,0 м2, не використовується більше 25 років. Об’єкт перебуває в аварійному стані
та непридатний до використання.
Об’єкт розташований на земельній ділянці: інформація відсутня.
Фотографічне зображення об’єкта: додається.
2. Інформація про електронний аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі буде проведено 10.10.2019. Час проведення аукціону визначається електронною торговою системою автоматично.
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення
електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації
та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432
(із змінами).
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються
обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється ЕТС для кожного
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня,
що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону
окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електрон
ного аукціону.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом
можна в робочі дні за місцем його розташування за адресою: Херсонська область, с. Великі Копані, вул. Соборна (Леніна), 3.
Для можливості огляду та ознайомлення з документами, що стосуються об’єкта, потенційним покупцям необхідно звертатися в
робочі дні до Регіонального відділення Фонду державного майна в
Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі
за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, 47. Телефон для довідок:
(0552) 22-44-44; e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні
без умов: 140 961,00 грн (сто сорок тисяч дев’ятсот шістдесят одна
гривня 00 копійок).
Розмір гарантійного внеску: 14 096,10 грн (чотирнадцять тисяч
дев’яносто шість гривень 10 копійок).
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні із
зниженням стартової ціни: 70 480,50 грн (сімдесят тисяч чотириста вісімдесят гривень 50 копійок).
Розмір гарантійного внеску: 7 048,05грн (сім тисяч сорок вісім
гривень 05 копійок).
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за
методом покрокового зниження ціни та подальшого подання
цінових пропозицій: 70 480,50 грн (сімдесят тисяч чотириста вісімдесят гривень 50 копійок).
Розмір гарантійного внеску: 7 048,05 грн (сім тисяч сорок вісім
гривень 05 копійок).
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість
у розмірі 20 відсотків.
Документ, що додається потенційним покупцем до заяви на участь
у приватизації, повинен підтверджувати сплату ним гарантійного
внеску в розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка потенційного
покупця, відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у
сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом),
на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації.
Не допускається сплата гарантійного внеску шляхом внесення
готівки на банківський рахунок оператора електронного майданчика
через касу відділення банку.
Умови продажу: аукціон без умов.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна в Херсонській області, АРК та м. Севастополі, просп. Ушакова,
47, 2-й поверх, м. Херсон, 73000, тел. (0552) 22-44-44.

КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Час роботи служби з організації аукціону:
контактна особа від Регіонального відділення Фонду державного
майна в Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Тимошина Оксана Анатоліївна, тел. (0552) 22-44-44, e-mail: prodaga_65@
spfu.gov.ua;
контактна особа Державного підприємства «Великокопанівське лісомисливське господарство», яка є відповідальною за забезпечення
можливості огляду об’єкта: Савлук Юрій В’ячеславович, тел. (05542)
4-83-45, 4-82-80.
4. Додаткова інформація
Рахунки ОЕМ, відкриті для сплати реєстраційного внеску та гарантійного внеску: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2
в національній валюті:
Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок
№ 37184000001233
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21295778
суми сплачених учасниками аукціону реєстраційних внесків протягом п’яти робочих днів з дня проведення електронного аукціону.
Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок № 37317082001233 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21295778
сплачений гарантійний внесок переможця електронного аукціону протягом п’яти робочих днів з дня опублікування договору
купівлі-продажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок оплати ціни продажу об’єкта приватизації переможцем.
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна в
Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі
Адреса: м. Херсон, проспект Ушакова, 47
Рахунок: 25305218539400
Банк одержувача: Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк»
Адреса: вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, Україна
МФО 351005
Код ЄДРПОУ: 21295778
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: State Property Fund of Ukraine by Kherson region
Address: Ushakova avenue, 47, Kherson, Ukraine
Account: 25305218539400
Bank of receiver: Public Company Ukrsibbank
Address: Andriivska Street 2/12, Kyiv, Ukraine
MFO 351005
SWIFT: KHABUA2K
Code YeDRPOU: 21295778
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Наказ Регіон альн ого відділення Фонду державного майна в
Херсонській області, АРК та м. Севастополі від 03.09.2019 № 496
«Про затвердження протоколу засідання аукціонної комісії для продажу об’єкта малої приватизації – «Будівля колишнього недіючого
дитячого садка».
Унікальний код об’єкта: UA-AR-P-2019-07-05-000002-1.
Період між аукціоном без умов та аукціоном із зниженням
стартової ціни, аукціоном за методом покрокового зниження
ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних
днів від дати аукціону (опублікування інформаційного повідомлення
про приватизацію об’єкта).
Крок аукціону на аукціоні без умов: 1 409,61 грн (одна тисяча
чотириста дев’ять гривень 61 копійка).
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та
аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 704,81 грн (сімсот чотири гривні
81 копійка).
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з
якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/
info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

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

підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по ЧЕРКАСЬКІЙ області
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені для проведення
незалежної оцінки об’єктів, що відбулися 10.07.2019
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: частина будівлі взуттєвої майстерні літ.
А-1 площею 38,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаська філія Концерну «Військторгсервіс». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: вул. Тищика, 23а, м. Умань, Черкаська обл. Платник
робіт з оцінки: ФОП Янчук Н. Д. Дата оцінки: 30.06.2019. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП
Савченко О. В. Термін виконання робіт – 2 календарних дні, вартість
послуг – 900,00 грн.
1.2. Назва об’єкта оцінки: приміщення на першому поверсі та
підвальне приміщення адміністративної будівлі загальною площею
73,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління Державної казначейської служби України в Тальнівському районі
Черкаської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Соборна,
15, м. Тальне, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ФОП Юрчен
ко О. В. Дата оцінки: 30.06.2019. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП Горопацька М. В.
Термін виконання робіт – 2 календарних дні, вартість послуг –
1810,00 грн.
1.3. Назва об’єкта оцінки: приміщення на другому поверсі прибудови до учбового корпусу (кімната № 14) загальною площею 15,68 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний вийщий навчальний заклад «Університет банківської справи». Місцезна
ходження об’єкта оцінки: вул. В. Чорновола, 164, м. Черкаси. Платник
робіт з оцінки: ТОВ «ЄВРО-КОНТАКТ». Дата оцінки: 30.06.2019. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано КТ «АЕО «Фатум-М». Термін виконання робіт – 2 календарних дні,
вартість послуг – 1700,00 грн.
1.4. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення підвалу прибудови до учбового корпусу загальною площею 193,47 (приміщення
№ 1, 2, 3, 4) та приміщення на другому поверсі прибудови до учбового корпусу загальною площею 48,83 м2 (кімната №15) загальною
площею 242,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний вийщий навчальний заклад «Університет банківської
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справи». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. В. Чорновола, 164,
м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ТОВ «НЬЮ ЛАЙТ». Дата оцінки:
30.06.2019. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін виконання робіт – 2 календарних
дні, вартість послуг – 1195,00 грн.
1.5. Назва об’єкта оцінки: частина адміністративної будівлі загальною площею 226,76; приміщення їдальні на першому поверсі
загальною площею 92,56 м2; магазин на першому поверсі загальною площею 21,4 м2; магазин на першому поверсі загальною площею 37,5 м2; приміщення їдальні на другому поверсі загальною
площею 75,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Головне управління ДФС у Черкаській області. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: вул. Хрещатик, 235, м. Черкаси. Платник робіт з
оцінки: ФОП Мусатова Н. М. Дата оцінки: 30.06.2019. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП
Ярюхіна З. Д. Термін виконання робіт – 2 календарних дні, вартість
послуг – 1190,00 грн.
1.6. Назва об’єкта оцінки: 1) частина даху навчального корпусу
№ 10 площею 52,13 м2 для встановлення контейнера та щогли з
телекомунікаційним обладнанням стільникового зв’язку (4 антени на щоглі – одне антено-місце) за адресою: бульв. Шевченка,
333, м. Черкаси; 2) частина даху навчального корпусу № 1 площею
65,0 м2 для встановлення трубостійок 3 шт. з 4 шт. антен стільникового зв’язку за адресою: бульв. Шевченка, 460, м. Черкаси;
3) частина технічного поверху площею 15,0 м2 (вигородка) для встановлення телекомунікаційного обладнання стільникового зв’язку за
адресою бульв. Шевченка, 460, м. Черкаси. Найменування балан
соутримувача об’єкта оцінки: Черкаський державний технологічний
університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка,
460, м. Черкаси, бульв.Шевченка,333, м. Черкаси. Платник робіт
з оцінки: ПАТ «ВФ Україна». Дата оцінки: 30.06.2019. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП
«Дисконт». Термін виконання робіт – 2 календарних дні, вартість
послуг – 4399,00 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: приміщення другого поверху чотириповерхової адмінбудівлі площею 17,3 м2. Найменування балансо
утримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Черкаський

державний науквово-дослідний інститут техніко-економічної інформації в хімічній промисловості». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Желез
няк О. В. Дата оцінки: 31.05.2019. Переможцем конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП Драник Г. В. Термін виконання робіт – 2 календарних дні, вартість послуг – 950,00 грн.
2.2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення гуртожитку № 2 площею 27,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Хрещатик, 53, м. Черкаси.
Платник робіт з оцінки: ФОП Ляшенко В. М. Дата оцінки: 30.06.2019.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП Савченко О. В. Термін виконання робіт – 2 календарних дні,
вартість послуг – 1450,00 грн.
2.3. Назва об’єкта оцінки: частина приміщень першого поверху
триповерхової будівлі загальною площею 56,4 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління статистики у
Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Житомірська, 6, м. Сміла, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ФОП Подвисоцька І. Д. Дата оцінки: 30.06.2019. Переможцем конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП Гребченко М. П. Термін
виконання робіт – 2 календарних дні, вартість послуг – 1980,00 грн.
2.4. Назва об’єкта оцінки: приміщення магазину № 48 площею
165,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості
«Укрспирт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Модестова, 8 а,
с. Косарі, Кам’янський р-н, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки:
ФОП Ткаченко О. І. Дата оцінки: 30.06.2019. Переможцем конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано СОД Ошовська І. А.
Термін виконання робіт – 2 календарних дні, вартість послуг –
1000,00 грн.
2.5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень цокольного поверху чотириповерхової цегляної будівлі площею 54,51 м2
та частина підвальних приміщень чотириповерхової цегляної будівлі площею 20,13 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Черкаська філія інституту «Укрдіпросад». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: вул. Смілянська, 120/1, м. Черкаси. Платник робіт з
оцінки: ПП «ТВКФ «ТЕХПРОМ». Дата оцінки: 30.04.2019. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП
Драник Г. В. Термін виконання робіт – 2 календарних дні, вартість
послуг – 1400,00 грн.

№ 37 (1265)

7

відомості
приватизації

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 31.07.2019
1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення догово
ру оренди державного майна. Замовник робіт з оцінки: Регіональне
відділення Фонду по Черкаській області.
1.1. Назва об’єкта оцінки: частина будівлі котельні площею 100,0 м2
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державна установа «Старобабанівська виправна колонія (№ 92)». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: вул. Шевченка, 110, с. Старі Бабани, Уманський р-н,
Черкаська область. Платник робіт з оцінки: ТОВ «МІКОТЕПЛОСЕРВІС».
Дата оцінки: 31.07.2019. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності визнано ФОП Савченко О. В. Термін виконання
робіт – 2 календарних дні, вартість послуг – 2350,00 грн.
1.2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення будівлі площею 11,35 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Управління Державної казначейської служби України у Монастирищенському районі Черкаської області. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: вул. Соборна, 103, м. Монастирище, Черкаська обл.
Платник робіт з оцінки: АТКБ «Приватбанк». Дата оцінки: 31.07.2019.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано КТ «АЕО «Фатум-М». Термін виконання робіт – 2 календарних дні,
вартість послуг – 1800,00 грн.
2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження до
говору оренди державного майна. Замовник робіт з оцінки: Регіо
нальне відділення Фонду по Черкаській області.
2.1. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованих приміщень
виробничо-господарського призначення загальною площею 70,2 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаська митниця ДФС. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. В. Чорновола, буд.
4, м. Сміла, Черкаська область. Платник робіт з оцінки: ФОП Шинкаренко С. Ф. Дата оцінки: 30.06.2019. Переможцем конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності визнано СОД Устименко Т. В. Термін
виконання робіт – 2 календарних дні, вартість послуг – 1800,00 грн.
2.2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових підвальних приміщень чотириповерхової адміністративної будівлі площею 61,9 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Черкаський державний науково-дослідний інститут технікоекономічної інформації в хімічній промисловості». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник робіт з
оцінки: Благодійний фонд «Діалог». Дата оцінки: 30.06.2019. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано
ФОП Драник Г. В. Термін виконання робіт – 2 календарних дні, вартість послуг – 690,00 грн.
2.3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення в одноповерховій будівлі (літ. В) площею 23,3 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Черкаська філія Державного підприємства «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Гоголя, буд. 301, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Хлипало В. Д.
Дата оцінки: 31.07.2019. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності визнано СОД Ошовська І. А. Термін виконання
робіт – 2 календарних дні, вартість послуг – 1700,00 грн.
2.4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 122,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДУ
«Старобабанівська виправна колонія (№ 92)». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: вул. Шевченка, с. Старі Бабани, Уманський р-н, Черкаська область. Платник робіт з оцінки: ФОП Кузьмич І. П. Дата оцінки:
30.06.2019. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін виконання робіт – 2 календарних
дні, вартість послуг – 2100,00 грн.
2.5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на другому поверсі навчального корпусу площею 12,2 м2. Найменування балансоут
римувача об’єкта оцінки: Державний навчальний заклад «Канівське вище
професійне училище». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Енергетиків, 143, м. Канів, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ПАТ «Укртелеком». Дата оцінки: 30.06.2019. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності визнано ФОП Горопацька М. В. Термін виконання
робіт – 2 календарних дні, вартість послуг – 2710,00 грн.
2.6. Назва об’єкта оцінки: частина даху навчального корпусу № 10
площею 31,75 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський державний технологічний університет. Місцезнахо
дження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 333, м. Черкаси. Платник
робіт з оцінки: ПАТ «Київстар». Дата оцінки: 30.06.2019. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП
«Дисконт». Термін виконання робіт – 2 календарних дні, вартість послуг – 1799,00 грн.
2.7. Назва об’єкта оцінки: вбудоване приміщення на першому
поверсі гуртожитку площею 88,44 м2 . Найменування балансоут
римувача об’єкта оцінки: Державний навчальний заклад «Черкаський
професійний ліцей». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Олексія
Панченка, 15, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Дмитренко Л. І.
Дата оцінки: 30.06.2019. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності визнано ФОП Гребченко М. П. Термін виконання
робіт – 2 календарних дні, вартість послуг – 2480,00 грн.
2.8. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення на першому поверсі гуртожитку площею 78,3 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Черкаський державний бізнес-коледж. Місцезнахо
дження об’єкта оцінки: вул. В. Чорновола, 243, м. Черкаси. Платник
робіт з оцінки: ФОП Габієць С. Г. Дата оцінки: 30.06.2019. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП
Драник Г. В. Термін виконання робіт – 2 календарних дні, вартість
послуг – 870,00 грн.
2.9. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення гуртожитку площею 1,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний навчальний заклад «Черкаське вище професійне училище».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Нарбутівська, 283, м. Черкаси.
Платник робіт з оцінки: ФОП Іщенко Ю. В. Дата оцінки: 30.06.2019.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано СОД Устименко Т. В. Термін виконання робіт – 2 календарних
дні, вартість послуг – 1700,00 грн.
3. Мета проведення незалежної оцінки – продаж на аукціоні з
умовами.
3.1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації державної
власності окремого майна – приміщення першого поверху будівлі
(літ. А) № 115-117, № 119-121 загальною площею 107,9 м2. Найме
нування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління Держпраці
у Черкаській області (код за ЄДРПОУ 39881228). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Черкаська обл, м. Умань, вул. Європейська, 65. Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Черкаській області. Дата оцінки: 30.06.2019. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності визнано КТ «АЕО «Фатум-М». Термін виконання
робіт – 2 календарних дні, вартість послуг – 2000,00 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по м. КИЄВУ
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені для проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди, що відбулися 03.07.2019
№
Пло- Адреса об’єкта
Назва об’єкта оцінки
з/п
ща, м2
оцінки
1 Частина нежитлового
приміщення – об’єкт
культурної спадщини

6,0

м. Київ, пл.
Львівська, 14,
корпус №7

Термін виСОД – пере- конання, каможець
лендарних
днів
ПП «ГарантЕксперт»

№ 37 (1265)

2

Вартість
виконання
робіт,
грн
3900

Продовження таблиці

№
Пло- Адреса об’єкта
Назва об’єкта оцінки
з/п
ща, м2
оцінки
2 Частина нежитлового
приміщення
3 Нежитлові приміщення
4 Нежитлові приміщення

10,0 м. Київ, просп.
Академіка Глушкова, 2
170,8 м. Київ, просп.
Повітрофлотський, 76б
111,6 м. Київ,
вул. Лаврська, 27

5 Нежитлове примі286,3 м. Київ, вул. Защення
кревського, 41
6 Нежитлове примі85,6 м. Київ, вул. Дещення
ревообробна, 3
7 Частина нежитлового 2,0 м. Київ,
приміщення
вул. Верхньоключова, 1/26
8 Частина нежитлового 3,0 м. Київ, вул. Лоприміщення
моносова, 37
9 Частина нежитлового 3,0 м. Київ, вул. Лоприміщення
моносова, 61
10 Частина нежитлового 3,0 м. Київ, вул. Лоприміщення
моносова, 57
11 Частина нежитлового 3,0 м. Київ, вул. Лоприміщення
моносова, 59
12 Частина нежитлового 3,0 м. Київ, вул. Лоприміщення
моносова, 51
13 Частина нежитлового
приміщення

3,0

м. Київ, вул. Ломоносова, 55

14 Частина нежитлового
приміщення

3,0

м. Київ, вул. Ломоносова, 45

15 Частина нежитлового
приміщення

3,0

м. Київ, вул. Ломоносова, 49

16 Частина нежитлового
приміщення

3,0

м. Київ, вул. Ломоносова, 47

17 Частина нежитлового
приміщення

3,0

м. Київ, вул. Ломоносова, 43

18 Частина нежитлового
приміщення

3,0

м. Київ, вул. Ломоносова, 41

19 Частина нежитлового
приміщення

3,0

м. Київ, вул. Ломоносова, 39

20 Частина нежитлового
приміщення

3,0

м. Київ, вул. Ломоносова, 35

21 Нежитлове примі310,0 м. Київ,
щення
вул. Освіти, 7
22 Частина нежитлового 1,4 м. Київ, бульв.
приміщення
Дружби Народів, 28

ФОП Острик
Т. В.

2

Вартість
виконання
робіт,
грн
4200

ПП «ДУАНТ»

2

4460

ТОВ «Українські інноваційні
консультанти»
ПП «ГарантЕксперт»
ПП «ЕкспертАналітик»
ТОВ «Українські інноваційні
консультанти»
СПД Чайка
С. О.
ФОП Острик
Т. В.
ПП «ДУАНТ»

2

5400

2

4400

3

2490

2

2800

2

3600

2

3100

2

2960

СПД Чайка
С. О.
ТОВ «Українські інноваційні
консультанти»
ТОВ «Українські інноваційні
консультанти»
ТОВ «Українські інноваційні
консультанти»
ТОВ «Українські інноваційні
консультанти»
ТОВ «Фінансова будівельна
компанія
«Фіско»
ТОВ «Українські інноваційні
консультанти»
ТОВ «Українські інноваційні
консультанти»
ТОВ «Українські інноваційні
консультанти»
ТОВ «Українські інноваційні
консультанти»
ФОП Острик
Т. В.
ПП «ДУАНТ»

2

3600

2

2400

2

2400

2

2400

2

2400

2

3200

2

2400

2

2400

2

2400

2

2400

2

3900

2

2750

Термін виСОД – пере- конання, каможець
лендарних
днів

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Київській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності для визначення розміру вартості
державного пакета акцій від 08.08.2019
Мета проведення незалежної оцінки – визначення розміру вар
тості державного пакета акцій
№
з/п

Назва об’єктів

Переможець –
суб’єкт оціночної
діяльності

Вартість

Строк
виконання робіт
(день)

Визначення розміру вартості державного пакета акцій
1 Найменування об’єкта оцінки: державний па- ПП «Зорі України»
37 000 15
кет акцій розміром 25,00 % статутного капіталу ПрАТ «Бориспільське підприємство «Сортнасіннєовоч» (статутний капітал 4064,2 тис.
грн). Місцезнаходження об’єкта оцінки або
підприємства, майно якого оцінюється: 08300,
Київська обл., м. Бориспіль, вул. Завокзальна, 5, тел. (044) 592-69-57. Мета проведення
незалежної оцінки: продаж державного пакета
акцій відповідно до вимог статті 16 Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна». Основні види продукції
(послуг), що виробляються: продаж насіння
та інше, здавання в оренду приміщень. Розмір статутного капіталу (власного капіталу)
господарського товариства тис. грн: 4 064,2.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів тис. грн: 2 739,1 станом на 31.12.2018.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього:
1,486 га. Місце розташування земельної
ділянки (ділянок): 08300, Київська обл.,
м. Бориспіль, вул. Завокзальна, 5. Цільове
призначення земельної ділянки (ділянок):
для виробничих потреб. Правовий режим
земельної ділянки (ділянок): право постійного
користування. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2019

ІНФОРМАЦІЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень
у Хмельницькій області Регіонального відділення Фонду
по Вінницькій та Хмельницькій областях про результати
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів державної власності, проведених 08.08.2019
1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою продовження
договору оренди – гараж площею 22,9 м2, що обліковується на балансі Старокостянтинівського управління Державної казначейської
служби України Хмельницької області та розташований за адресою:
пров. Подільський, 6/4, м. Старокостянтинів, Хмельницька обл., визнано ФОП Аврамчука Ігоря Віталійовича. Вартість надання послуг
з оцінки – 2027,00 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 – будівля загальною площею 568,0 м2, що обліковується на
балансі Територіального управління Державної судової адміністрації
України в Хмельницькій області та розташована за адресою: вул. Грушевського, 53, м. Красилів, Хмельницька обл., визнано ТОВ «ПоділляЕксперт». Вартість надання послуг з оцінки – 2400,00 грн (без урахування ПДВ), строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів.

3. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою продовження
договору оренди – приміщення загальною площею 34,04 м2 (у т. ч.
площа загального користування – 10,04 м2) на третьому поверсі адміністративної будівлі, що обліковується на балансі Регіонального
відділення Фонду по Вінницькій та Хмельницькій областях та розташована за адресою: вул. Соборна, 75, м. Хмельницький, визнано
ФОП Калинюка Василя Олександровича. Вартість надання послуг з
оцінки – 1690,00 грн (без урахування ПДВ), строк надання послуг з
оцінки – 4 календарних дні.
4. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою продовження
договору оренди – приміщення загальною площею 63,0 м2 (у т. ч.
площа загального користування – 15,9 м2) на другому поверсі адміністративної будівлі, що обліковується на балансі Головного управління статистики у Хмельницькій області та розташована за адресою:
вул. Миру, 36, м. Деражня, Хмельницька обл., визнано ФОП Бойчука
Руслана Дмитровича. Вартість надання послуг з оцінки – 2000,00
грн (без урахування ПДВ), строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Львівській,
Закарпатській та Волинській областях
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності від 07.08.2019
1. Вбудоване нежитлове приміщення на третьому поверсі гуртожитку № 1 загальною площею 5,0 м 2 (реєстровий
№ 02071010.5.ЦЛЯЮСЕ002), м. Львів, вул. Бой-Желенського, 14.
Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу –
суб’єкт оціночної діяльності – ПП «Експертцентр». Термін виконання
робіт – 2 к/д, вартість робіт – 1100 грн.
2. Нежитлове приміщення загальною площею 20,5 м2 на першому
поверсі будівлі контори, Львівська обл., м. Радехів, вул. Витківська,
26. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ». Термін виконання робіт – 3 к/д, вартість робіт – 2100 грн.
3. Частина освітлювальної прожекторної вежі та технічної площадки площею 20,0 м2, м. Львів, вул. Любінська, 168. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Войтенко Н. Б. Термін виконання робіт – 1 к/д,
вартість робіт – 1698 грн.
4. Нежитлове приміщення цокольного поверху пішохідного переходу МАПП «Шегині» загальною площею 93,34 м2, Львівська обл.,
Мостиський р-н, с. Шегині, вул. Дружби, 216. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної
діяльності – ТзОВ «ЛьвівЮрАудитКонсалтинг». Термін виконання
робіт – 2 к/д, вартість робіт – 1350 грн.
5. Частина вбудованого нежитлового приміщення площею 2,0 м2
на першому поверсі гуртожитку № 4, м. Львів, вул. Пасічна, 22. Мета
оцінки –продовження договору оренди. Переможець конкурсу –
суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Горбачов В. А. термін виконання
робіт – 4 к/д, вартість робіт – 1650 грн.
6. Частина асфальтованого замощення загальною площею
48,0 м2, м. Львів, вул. Туган-Барановського, 13. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «ЕкспертМаш». Термін виконання робіт – 2 к/д,
вартість робіт – 1400 грн.
7. Вбудоване приміщення (поз. 14) площею 5,1 м2 першого поверху службової будівлі митного оформлення (будівлі літ. «І»), Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Собранецька, 224. 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.
8. Вбудоване приміщення (поз. 93) площею 19,0 м2 на другому
поверсі адміністративного будинку (літ. А), Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с/р Соломонівська, МАПП «Тиса», буд. 1. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт
оціночної діяльності – ПП «Експерт-Центр». Термін виконання робіт –
5 к/д, вартість робіт – 2100 грн.
9. Вбудовані приміщення (поз. 1-3) загальною площею 28,8 м2
будівлі господарського блоку (літ. «В»), Закарпатська обл., Великоберезнянський р-н, с. Малий Березний, вул. Ублянська, 50. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт
оціночної діяльності – ФОП Мицьо І. В. Термін виконання робіт – 5
к/д, вартість робіт – 2150 грн.
10. Частина димової труби котельні висотою 44,5 м2 та частина
покриття площею 14,0 м2 прилеглої до території котельні, Закарпатська обл., м. Чоп, вул. Миру, 21а. Мета оцінки – продовження
договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Абдумананов Б. В. Термін виконання робіт –5 к/д, вартість робіт – 2625 грн.
11. Гідротехнічні споруди зимувальних ставів 1-6 смт Рокині, став
№ 1 Рокині, став № 2 Рокині, став № 3 Рокині, Волинська обл., Луцький р-н, смт Рокині. Мета оцінки – продовження договору оренди.
Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Волиньексперт», термін виконання робіт – 5 к/д, вартість робіт – 4553 грн.
12. Частина будівлі (літер А-7) площею 46,4 м2, Волинська обл.,
м. Луцьк, вул. Кременецька, 38. Мета оцінки – укладення договору
оренди суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Рак А. А. Термін виконання робіт – 5 к/д, вартість робіт – 2041 грн.
По об’єктах оренди:
приміщення частини адмінприміщення площею 16,6 м2 (кабінет
№ 24), Волинська обл., смт Ратне, вул. 1 Травня, 32;
нежитлові приміщення загальною площею 14,0 м2 на першому поверсі будівлі автовокзалу МАПП «Шегині», реєстровий номер
39292197.14.АААГБГ444, Львівська обл., Мостиський р-н, смт Шегині, вул. Дружби, 201;
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, Львівська обл., Яворівський
р-н, смт Краковець, вул. Вербицького, 54.
Відповідно до п.8 розділу III 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), конкурс по цих об’єктах вважається таким, що не відбувся.
Голова комісії прийняв рішення про повторне проведення конкурсу по зазначених об’єктах.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях про підсумки конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для
проведення незалежної оцінки майна об’єктів оренди,
що відбулися 08.08.2019
Переможцями конкурсів визнано:
юридичну особу – Приватне підприємство «Науково-консуль
таційний Експоцентр» на проведення оцінки державного майна:
частини нежитлового приміщення будівлі площею 59,7 м2 за адресою: вул. Комарова, 4а, м. Полтава, що обліковується на балансі
Полтавської експедиції по геофізичним дослідженням. Мета оцінки –
укладення договору оренди. Вартість виконаних робіт – 2373,00 грн,
строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
нежитлової частини приміщень 1-го поверху площею 178,2 м2 за
адресою: вул. Першотравнева, 38, м. Кременчук, Полтавська обл.,
що обліковується на балансі ДВНЗ «Кременчуцький коледж транспортної інфраструктури». Мета оцінки – продовження дії договору
оренди. Вартість виконаних робіт – 2373,00 грн, строк виконання
робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
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окремого нежитлового приміщення на першому поверсі будівлі
учбового корпусу № 14 площею 160,3 м2 за адресою: вул. Ярмаркова, 9, м. Кременчук, Полтавська обл., що обліковується на балансі
Кременчуцького національного університету ім. Михайла Остроградського. Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 2373,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
частини нежитлового підвального приміщення площею 69,41 м2
за адресою: вул. Тараса Бульби, 13а, м. Кременчук, Полтавська
обл., що обліковується на балансі Регіонального центру професійнотехнічної освіти № 1 м. Кременчук. Мета оцінки – продовження дії
договору оренди. Вартість виконаних робіт – 2373,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
юридичну особу – Товариство з обмеженою відповідальністю
«Консалтінгова компанія «Форекс» на проведення оцінки державного майна:
частини нежитлових приміщень площею 28,88 м2 за адресою: просп.
Першотравневий, 29, м. Полтава, частина нежитлових приміщень площею 16,12 м2 за адресою: просп. Першотравневий, 25, м. Полтава,
частина нежитлових приміщень площею 26,25 м2 за адресою: просп.
Першотравневий, 25а, м. Полтава, частина нежитлових приміщень
площею 22,0 м2 за адресою: просп. Першотравневий, 27, м. Полтава,
частина нежитлових приміщень площею 26,64 м2 за адресою: проріз Інститутський, 24, м. Полтава, що обліковуються на балансі Полтавського
національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка. Мета оцінки –
продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 2000,00
грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
нежитлового приміщення площею 48,7 м2 за адресою: вул. Республіканська, 87, м. Кременчук, Полтавська обл., що обліковується
на балансі Регіонального центру професійно-технічної освіти № 1
м. Кременчук. Мета оцінки – продовження дії договору оренди.
Вартість виконаних робіт – 1800,00 грн, строк виконання робіт по
об’єкту – 5 календарних днів;
юридичну особу – Приватне підприємство «Центр незалежної
оцінки та експертизи» на проведення оцінки державного майна:
частини даху будівлі учбового корпусу № 5 площею 8,0 м2 за
адресою: бульв. Пушкіна, 3, м. Кременчук, Полтавська обл., що обліковується на балансі Кременчуцького національного університету
імені м. Остроградського. Мета оцінки – продовження дії договору

оренди. Вартість виконаних робіт – 3600,00 грн, строк виконання
робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
окремих нежитлових приміщень на першому та третьому поверхах будівлі учбового корпусу № 14 площею 258,9 м2 за адресою:
вул. Ярмаркова, 9, м. Кременчук, Полтавська обл., що обліковується
на балансі Кременчуцького національного університету ім. Михайла
Остроградського. Мета оцінки –продовження дії договору оренди.
Вартість виконаних робіт – 2700,00 грн, строк виконання робіт по
об’єкту – 5 календарних днів;
юридичну особу – Приватне підприємство «Нерухомість» на проведення оцінки державного майна:
частини нежитлового приміщення громадської будівлі (університету) другого поверху адміністративно-навчального корпусу «Ц»
площею 10,0 м2 та частини нежитлового приміщення громадської
будівлі (університету) другого поверху навчального корпусу ФПК
«Ф» площею 6,0 м2, за адресою: просп. Першотравневий, 24, м. Полтава,
що обліковується на балансі Полтавського національного технічного університету імені Ю. Кондратюка. Мета оцінки – продовження
дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 3000,00 грн, строк
виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
нежитлового приміщення в приміщенні гуртожитку № 2 площею
39,69 м2 за адресою: вул. Кукоби Анатолія, 8, м. Полтава, що обліковується на балансі Полтавського будівельного технікуму транспортного будівництва. Мета оцінки – продовження дії договору оренди.
Вартість виконаних робіт – 2800,00 грн, строк виконання робіт по
об’єкту – 5 календарних днів;
юридичну особу – Товарну біржу «Полтавська регіональна біржа
нерухомості» на проведення оцінки державного майна:
нежитлового приміщення площею 31,5 м2 за адресою: вул. Виноградна, 13, м. Глобине, Полтавська обл., що обліковується на балансі Головного управління статистики у Полтавській області. Вартість
виконаних робіт – 1750, 00 грн, строк виконання робіт по об’єкту –
5 календарних днів;
нежитлового приміщення площею 123,5 м2 за адресою: вул. Степового Фронту, 46, м. Полтава, що обліковується на балансі ПТУ
№ 31. Вартість виконаних робіт – 2110,00 грн, строк виконання робіт
по об’єкту – 5 календарних днів;
окремого нежитлового приміщення на третьому поверсі будівлі
учбового корпусу № 14 площею 267,7 м2 за адресою: вул. Ярмаркова, 9, м. Кременчук, Полтавська обл., що обліковується на балансі

Кременчуцького національного університету ім. Михайла Остроградського. Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість
виконаних робіт – 2450,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту –
5 календарних днів;
нежитлового приміщення площею 92,5 м2 за адресою: вул. Г. Сковороди, 1/3, м. Полтава, що обліковується на балансі Полтавської
державної аграрної академії. Вартість виконаних робіт – 1970,00 грн,
строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
нежитлового приміщення гуртожитку площею 35,5 м2 за адресою:
вул. Покровська, 52, м. Кременчук, Полтавська обл., що обліковується на балансі ДПТНЗ «Професійний аграрний ліцей» м. Кобеляки.
Вартість виконаних робіт – 1880,00 грн, строк виконання робіт по
об’єкту – 5 календарних днів;
адміністративного приміщення площею 36,4 м2 за адресою: пров.
Центральний, 6б, смт Чутове, Полтавська обл., що обліковується на
балансі Північно-Східного офіса Держаудитслужби. Вартість виконаних робіт – 1680,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
їдальня загальною площею 55,0 м2 за адресою: вул. Новаторів,
24, с. Яреськи, Полтавська обл., що обліковується на балансі АО
«Цукровик Полтавщини». Мета оцінки – продаж на аукціоні. Вартість
виконаних робіт – 1890,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту –
5 календарних днів.
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 12.08.2019
Частина приміщення багатофункціонального будинку: котельня площею 151,6 м2, що перебуває на балансі Державної установи
«Голопристанська виправна колонія (№ 7)», за адресою: Херсонська
обл., Голопристанський р-н, с. Стара Збур’ївка, вул. Набережна, 1б,
переможець конкурсу – ПП «Експерт – Центр». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Вартість робіт – 2 400 грн.
Строк виконання робіт – 4 дні.

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

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

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

реєстровий номер
майна

найменування

1 Міністерство освіти 38814461, Вінницький коледж будівництва та архітектури Київського на- Нерухоме майно – частина нежитлового вбудованого
і науки України
ціонального університету будівництва та архітектури, 21000, м. Вінниця, приміщення на 1-му поверсі 4-поверхового навчального
просп. Коцюбинського, 53, тел. (0432) 65-79-10
корпусу №1 (літ. В)

–

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

місцезнаходження
21000, м. Вінниця, проспект
Коцюбинського, 53

11,0

90 409,00

2 роки 364 дні

мета використання
Розміщення копіювального центру

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».
Управління забезпечення реалізації повноважень у ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
№
з/п

Назва органу
управління

1 Міністерство освіти
і науки України

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

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

реєстровий номер
майна

найменування

05537727, Шепетівський професійний ліцей, просп. Миру, 23, м. Ше- Частина приміщення у будівлі напетівка, Хмельницька обл., 30400, тел. (03840)4-08-21
вчального корпусу

–

місцезнаходження
просп. Миру, 23, м. Шепетівка,
Хмельницька обл., 30400

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

11 746,00

2 роки 11 місяців

мета використання
Розміщення банкомата

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

Назва органу
управління

1 Фонд державного
майна України

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

найменування

42767945, Регіональне відділення Фонду державного майна України
Нежитлове вбудовапо Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, 49000, не приміщення
м. Дніпро, вул. Центральна, 6, тел. (056) 7443404

реєстровий номер майна
–

місцезнаходження
м. Кам’янське,
вул. І. Ясюковича, 9

02066747.4.ЦЖМФУЕ092 м. Дніпро, вул. Козакова, 2

загаль- вартість майна максимально
на пло- за незалежною можливий
ща, м2 оцінкою, грн строк оренди
630,8

1 186 270,00

2 роки
364 дні

130,30

259 514,00

1 рік

мета використання
Під офіс (структурний підрозділ підприємства)

2 Міністерство освіти 02066747, Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончаі науки України
ра, 49010, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 72, тел. (056) 3749801

Замощення

Інше використання (розміщення твердопаливної котельні)

3 Міністерство освіти 00129314, Дніпропетровський технікум зварювання та електроніки
і науки України
ім. Є. О. Патона, 49044, м. Дніпро, вул. Володимира
Моссаковського, 2а, тел. (056) 3772415

Нежитлове вбудова- 00129314.1БЖЕВПЦ006 м. Дніпро, вул. Шевне приміщення
ченка, 17

35,5;
17,0;
5,25

491 700,00

2 роки
364 дні

Розміщення офіса, складу та інше використання

4 Міністерство освіти 00129314, Дніпропетровський технікум зварювання та електроніки ім. Нежитлове вбудова- 00129314.1БЖЕВПЦ006 м. Дніпро, вул. Шеві науки України
Є. О. Патона, 49044, м. Дніпро, вул. Володимира Моссаковського, 2а, не приміщення
ченка, 17
тел. (056) 3772415

65,8;
52,1;
11,79

1 104 300,00

2 роки
364 дні

Розміщення офіса, складу та інше використання

5 Міністерство освіти 39568620, Університет митної справи та фінансів, 49000, м. Дніпро,
і науки України
вул. Володимира Вернадського, 2/4, тел. (056) 7455596

Нежитлове вбудоване приміщення

–

м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 2/4

10,5

123 323,00

2 роки
11 місяців

Розміщення: ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксеро
копіювання документів; торговельного об’єкта з продажу поліграфічної продукції та канцтоварів, ліцензованої відео-та аудіопродукції, що призначається
для навчальних закладів

6 Міністерство освіти 02070758, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний універ- Нежитлове вбудоваі науки України
ситет», 49005, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 8, тел. (0562) 474670
не приміщення

–

м. Дніпро, просп. Гагаріна, 8

19,7

202 930,00

2 роки
11 місяців

Розміщення: торговельного об’єкта з продажу поліграфічної продукції та канцтоварів, ліцензованої відео-та аудіо продукції, що призначається для навчальних закладів, та ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із
ксерокопіювання документів

7 Міністерство енерге- 05410777, ДП «Дніпродіпрошахт», вул. Європейська, 15, тел. (056)
тики та вугільної про- 756-82-09
мисловості України

Нежитлове вбудова- 05410777.1.ПШИЖЦК005 м. Дніпро, вул. Євроне приміщення
пейська, 15

75,9

642 797,00

2 роки
11 місяців

Інше використання (діяльність у сфері фотопослуг)

8 Міністерство енерге- 05410777, ДП «Дніпродіпрошахт», вул. Європейська, 15, тел. (056)
тики та вугільної про- 756-82-09
мисловості України

Нежитлове вбудова- 05410777.1.ПШИЖЦК005 м. Дніпро, вул. Євроне приміщення
пейська, 15

41,47

360 333,00

2 роки
11 місяців

Розміщення офіса

9 Міністерство освіти 00193364, Марганецький коледж національного технічного університе- Нежитлове вбудоваі науки України
ту, м. Марганець, вул. Лермонтова,8, тел. 0993707438
не приміщення

Інформація відсутня

м. Марганець, вул. Лер- 195,95
монтова, 8

608 600,00

2 роки
364 дні

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

10 Міністерство освіти 00193424, Нікопольський технікум Національної металургійної академії Нежитлове вбудоваі науки України
України, м. Нікополь, просп. Трубників, 18, тел. (05662) 25097
не приміщення

Інформація відсутня

м. Нікополь, просп.
Трубників, 18

285,55

1151909,00

2 роки
364 дні

Розміщення їдальні, яка не здійснює продаж товарів підакцизної групи

11 Міністерство освіти 03062929, Економічний коледж Дніпровського державного технічного Частина даху та неі науки України
університету, м. Кам’янське, просп. Аношкіна, 102, тел. (05692) 31641 житлове вбудоване
приміщення

Інформація відсутня

м. Кам’янське, вул. Матросова, 70

30,6

309305,00

2 роки
11 місяців

Нежитлове вбудова- 02070766.2. РМБЧЧФО24 м. Дніпро, просп. Гагане приміщення
ріна, 13-15

61,6

679386,00

2 роки
364 дні

24,00

196 220,00

2 роки
11 місяців

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

м. Кривий Ріг, вул. Віта- 20,23
лія Матусевича, 11

288748,00

2 роки
11 місяців

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

223,46

500 684,00

2 роки
364 дні

43,1

429 155,00

2 роки
11 місяців

12 Міністерство освіти 02070766, Національна металургійна академія України, м. Дніпро,
і науки України
просп. Гагаріна, 4, тел. (056) 47-44-61

13 Міністерство освіти 21902362, Державний професійно-технічний навчальний заклад «Апос- Частина даху
і науки України
толівський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів»,
м. Апостолове, вул. Мічуріна, 8, тел. 9-76-13

10310004

14 Міністерство освіти 37664469, ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Частина даху
і науки України
Ріг, вул. Віталія Матусевича, 11, тел. (056) 409-06-06

Інформація відсутня

м. Апостолове, вул. Мічуріна, 8

15 Міністерство освіти 19097120, Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти
і науки України
у Дніпропетровській області, 49006, м. Дніпро, просп. Пушкіна, 36,
тел. 31-25-82, 31-85-26, 32-08-97

Нежитлове вбудова- 19097120.1 ЕХЧЧВФ001 м. Кривий Ріг, вул. Бине приміщення
кова, 12

16 Національна поліція 40108866, Головне управління Національної поліції в ДніпропетровУкраїни
ській області, Дніпропетровська обл. м. Дніпро вул. Січеславська Набережна, 18а, тел. (056) 7565011

Нежитлові вбудовані
приміщення

Інформація відсутня

Дніпропетровська обл.
м. Дніпро вул. Січеславська Набережна, 18-А

Розміщення технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які надають
послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету
Розміщення торгівельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів

З метою іншого використання нерухомого майна (під цех питної доочищеної
води) – 150,5 м2, під склад- 48,3 м2, під офіс- 13,5 м2 та місця загального
користування -11,16 м2
Розміщення буфету без права продажу товарів підакцизної групи

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше
заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
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Управління забезпечення реалізації повноважень у ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
№
з/п

Назва органу
управління

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

1 Міністерство освіти 38508322, Бердянський економіко-гуманітарний коледж Бердянськоі науки України
го державного педагогічного університету, 71100, Запорізька обл.,
м. Бердянськ, вул. 12 Грудня, 13/2, тел.:(06153) 3-55-026
2 Міністерство освіти 02125243, Запорізький національний університет, 69600, м. Запоріжі науки України
жя, вул. Жуковського, 66, тел. (061) 2287508

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
02125220.1. ГШЧЦЯЯ001 Запорізька обл., м. Бер521,1
1 658 538,00
2 роки 364 дні
дянськ, вул. Свободи, 2/
вул. 12 Грудня, 13
–
м. Запоріжжя, вул. Жуков2,0
9 611,00
2 роки 364 дні
ського, 66б

найменування

реєстровий номер майна

Нежитлові приміщення з № 132 по № 153 включно, приміщення тамбура ІХ першого поверху основної будівлі (Літ. А1)
Частина приміщення № 41 будівлі учбового корпусу № 2 (Літ. Б-4)

мета використання
Розміщення торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів
Розміщення торговельного автомата, що відпускає
продовольчі товари

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
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

1 Державне агентство вод- 01039563, Кропивницьке міжрайонне управління водного господарства, 27613, Кіровоград- Бетонні замощення
них ресурсів України
ська обл., Кіровоградський р-н, с. Підгайці, вул. Лелеківська, 1, тел.(0522) 375334

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
08039563.2.ВХСШУП 013 Кіровоградська обл., Кіровоградський
402,0
323 695,00
2 роки 11 місяців Для здійснення
р-н, с. Підгайці, вул. Лелеківська, 1
виробничої діяльності

реєстровий номер майна

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

Назва органу управління

1 Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту
споживачів

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
найменування
контактний телефон)
40309088, Головне управління Держпродспожив- Приміщення адмінбудинку;
служби в Івано-Франківській області, м. Івано- гараж; криниця
Франківськ, вул. Берегова, 24, тел.(0342) 506197

реєстровий номер майна
40309088.4.ЮЛФХФГ750;
40309088.4.ЮЛФХФГ751;
–

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за незаплоща, м2
лежною оцінкою, грн
Івано-Франківська обл., м. Косів,
112,3;
420 900,00;
вул. Грушевського, 37
31,1;
63 755,00;
6 пог. м
10 360,00
станом на 30.04.2019
місцезнаходження

максимально можлимета використання
вий строк оренди
2 роки 11 місяців Виробництво хліба, хлібобулочних
та кондитерських виробів

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, Регіональне відділення Фонду
по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях, відділ оренди, тел./факс (0342) 55-25-97. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право
оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
Управління забезпечення реалізації повноважень у ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ
№
з/п

Назва органу
управління

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

1 Міністерство
26024191, Кременецько-Почаївський державний історико-архітектурний заповідник,
культури України 47003, вул. Козубського, 6, м. Кременець, Тернопільська обл., тел. (03546) 2-37-58

найменування

реєстровий номер майна

Танцювальний
майданчик

26024191.19.ДБЕЦРЕ921

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
вул. В. Чорновола, 1б, м. Креме108,1
125 320,00 без ПДВ
2 роки 11 місяців Розміщення кафе, що здійснює
нець, Тернопільська обл.
продаж товарів підакцизної групи
місцезнаходження

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (каб. 603), Управління забезпечення
реалізації повноважень у Тернопільській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох
і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
Управління забезпечення реалізації повноважень у ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
№
з/п

Назва органу
управління

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

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
02071240.1.АААККЖ191 м. Чернівці, вул. Не8,00
122 966,00
2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з
бесної Сотні, 2а
станом на 30.06.2019
продажу продовольчих товарів, крім
товарів підакцизної групи
02363066.1.АААДЕЖ416 м. Чернівці, вул. Го- 100,30
466 058,00
2 роки 364 дні
Інше використання нерухомого майна
ловна, 249а
станом на 30.06.2019

найменування

1 Міністерство освіти 02071240, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича,
і науки України
58012, м. Чернівці, вул. М. Коцюбинського, 2, тел. (0372) 584810, 584811
2 Державна служба 02363066, Головне управління статистики у Чернівецькій області, 58018,
статистики України м. Чернівці, вул. Головна, 249а, тел. (0372) 55-09-42, факс (0372) 58-19-33

Частина приміщення вестибуля (1-48)
першого поверху будівлі гуртожитку № 2
(літ. А)
Приміщення підвалу адміністративної
будівлі (літ. А)

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, Управління забезпечення реалізації повноважень
у Чернівецькій області Регіонального відділення Фонду по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях, тел. 55-42-35. 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 КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

1 Міністерство
інфраструктури
України
2 Міністерство
інфраструктури
України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)
20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»,
08300, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Гора,
вул. Бориспіль-7, тел. (044) 281-74-96, 281-70-22
20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»,
08300, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Гора,
вул. Бориспіль-7, тел. (044) 281-74-96, 281-70-22

найменування
Приміщення № 5 на 1-му поверсі будівлі пасажирського термінала «F» з швидкомонтуючих легких конструкцій
(інв. № 47570)
Частина приміщень № 2 на 1-му поверсі пасажирського
термінала «D» (інв. № 47578); частина приміщень № 2 на
1-му поверсі пасажирського термінала «D» (інв. № 47578)

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна вартість майна за незалеж- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
номер майна
площа
ною оцінкою без ПДВ, грн вий строк оренди
–
Київська обл., м. Бо8,2
698 860,00
2 роки 11 місяців Розміщення каси продажу авіаквитків
риспіль, Аеропорт
–

Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт

2,0;
2,0

388 000,00

2 роки 11 місяців

Розміщення терміналів самообслуговування банківських операцій з готівкою та іноземною валютою (валюто-обмінні операції)

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
№
з/п

Назва органу
управління

1 Міністерство юстиції України
2 Міністерство освіти
і науки України
3 Міністерство інфраструктури України
4 Міністерство освіти
і науки України
5 Міністерство освіти
і науки України

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
08681175, Державна установа «Львівська виправна Нежитлові приміщення на першому поверсі будівлі
08681175.1.ФТБДБЯ219 м. Львів, вул. Хуто136,7
1 335 911,00
2 роки 364 дні
Розміщення суб’єкта господарювання, що здійколонія № 48», 79031, м. Львів, вул. Хуторівка, 2,
рівка, 2
станом на 30.06.2019
снює побутове обслуговування населення (ательє
тел. (032) 234-27-78
з пошиття одягу за індивідуальним замовленням
та ремонту одягу)
02071010, Національний університет «Львівська
Частина даху будівлі навчального корпусу №36 НУ
02071010.5. ВИВЖХЯ 078 м. Львів, просп. В.
23,5
194 970,00
2 роки 364 дні
Розміщення технічних засобів і антен операторів теполітехніка», 79013, м. Львів-13, просп. С.Бандери, «Львівська політехніка»
Чорновола, 57
станом на 31.05.2019
лекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобіль12, тел. (032) 258-26-80
ного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету
33073442, Державне підприємство «Міжнародний Нежитлове приміщення, яке знаходиться на першоІнформація відсутня
м. Львів, вул. Лю4,0
112 050,00
1 рік
Розміщення пункту прокату автомобілів (інше виаеропорт «Львів» імені Данила Галицького», 79000, му поверсі будівлі під літерою «Б-3»-новий аеровокбінська, 168
станом на 30.06.2019
користання)
м. Львів, аеропорт ЦА, тел. (032) 229-80-34
зал ДП «МА «Львів» ім. Данила Галицького»
02071010, Національний університет «Львівська
Частина фасаду (вікно тамбура головного входу) на–
м. Львів, пл. Св.
2,4
18 550,00
1 рік
Розміщення зовнішньої реклами на будівлі
політехніка», 79013, м. Львів, вул. C. Бандери, 12, вчального корпусу № 8
Юри, 3/4
станом на 30.06.2019
тел. (032) 237-49-93, 258-27-58
02071010, Національний університет «Львівська
Частина фасаду (вікно тамбура головного входу) на–
м. Львів, вул. Кар2,4
17 630,00
1 рік
Розміщення зовнішньої реклами на будівлі
політехніка», 79013, м. Львів, вул. C. Бандери, 12, вчального корпусу № 2
пінського, 6
станом на 30.06.2019
тел. (032) 237-49-93, 258-27-58
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)

найменування

реєстровий номер майна

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».
Управління забезпечення реалізації повноважень у ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

1 Міністерство охоро- 40524109, ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України», Адміністративний будинок /А-1/
ни здоров’я України 04071, м. Київ, вул. Ярославська, 41, тел. (044) 425-43-54,
281-23-57

реєстровий номер майна
–

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за не- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
площа, м2 залежною оцінкою, грн вий строк оренди
43000, Волинська обл.,
294,1
1 665 012,00
2 роки 364 дні
Розміщення офісних приміщень
м. Луцьк, вул. Потапова, 10

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський
майдан, 9 к. 807, Управління забезпечення реалізації повноважень у Волинській області Регіонального відділення фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях.
Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець
оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ОДЕСЬКІЙ та Миколаївській областях
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загаль- вартість майна максимально
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
на пло- за незалежною можливий
мета використання
ща, м2 оцінкою, грн строк оренди
1 Міністерство освіти 02125444, Миколаївський національний університет імені В. О. Су- Частина приміщення холу першого поверху навчального
–
м. Миколаїв, вул. Ні6,0
18 915,00
2 роки 364 Розміщення кавових апаратів
і науки України
хомлинського, 54030, м. Миколаїв, вул. Нікольська, 24, тел. (0512) корпусу № 1, частина приміщення підвалу навчального
кольська, 24
дні
37-88-38
корпусу № 1 та частина приміщення другого поверху
навчального корпусу № 2
2 Міністерство освіти 02066753, Національний університет кораблебудування імені
Частина нежитлового приміщення першого поверху
–
м. Миколаїв, просп. Ге1,5
6 300,00
2 роки 364 Розміщення автомата з очистки та продажу
і науки України
адмірала Макарова, 54025, м. Миколаїв, просп. Героїв України, 9, гуртожитку №1
роїв України, 11
дні
питної води
тел. (0512) 37-05-80

№
з/п

Назва органу
управління

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

Продовження таблиці
№
з/п

Назва органу
управління

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

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загаль- вартість майна максимально
реєстровий номер майна
місцезнаходження
на пло- за незалежною можливий
мета використання
ща, м2 оцінкою, грн строк оренди
30726539.1.АААЖЛА300 м. Миколаїв, вул. Арти466,7 1 080 960,00
2 роки
Розміщення приватного навчального закладу
лерійська, 6
364 дні
для здійснення освітньої діяльності

найменування

3 Міністерство оборони України

30726539, Державне підприємство «Укрконверсбуд», 04050, м. Київ, Нежитлові вбудовані приміщення адміністративної
вул. Мельникова, 81, корп. 20, тел. (096) 084-69-70, csbu2019@
будівлі
ukr.net
Державна служба
19286878, Державне підприємство «Миколаївський
Нежитлові приміщення адміністративної будівлі
України з питань
науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», 54034,
геодезії, картографії м. Миколаїв, вул. Миру, 34, тел.(0512) 76-81-59
та кадастру
Міністерство інфра- 01125666, Державне підприємство «Одеський морський торговель- Нежитлове приміщення 7-го (технічного) поверху буструктури України ний порт», 65026, м. Одеса, Митна площа, 1
дівлі АПК
Міністерство освіти 1127799, Національний університет «Одеська морська академія»,
Частина горища та даху навчального корпусу № 6
і науки України
65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8
Міністерство обо- 33689922, Концерн «Військторгсервіс» (філія «Одеське управління Нежитлові прибудовані приміщення комбінату побуторони України
військової торгівлі» Концерну «Військторгсервіс»), 65058, м. Одеса, вого обслуговування
вул. Армійська, 10

4

5
6
7

8 Державне агентство 36984191, ДП «Експериментальний кефалевий риборозплідник»,
рибного господар- 67771, Одеська область, Білгород-Дністровський район, с. Біленьства України
ке, вул. Вільна, буд. 68
9 Державне агентство 1037904, Державний регіональний проектно-вишукувальний інводних ресурсів
ститут «Укрпівдендіпроводгосп», 65078, м. Одеса, вул. Івана і Юрія
України
Лип, 13
10 Державна служба
України з питань
геодезії, картографії
та кадастру
11 Міністерство освіти
і науки України

19286878.1.ХЕЦАХП117 м. Миколаїв,
вул. Миру, 34

295,0

594 608,00

2 роки
364 дні

01125666.1.АААИГА182

8,40

74 833,00

4,0;
6,0
124,8

279 326,00;
61 857,00
695 248,00

2 роки
11 місяців
2 роки
11 місяців
2 роки
11 місяців

–

965 300,00

2 роки
Розміщення рибного господарства
11 місяців

8,0;
9,33

177 106,00

м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 94в

55,3

343 849,00

2 роки
Інше використання нерухомого майна (за11 місяців правка картриджів) та розміщення ксерокопіювальної техніки для надання населенню
послуг із ксерокопіювання документів
2 роки
Інше використання нерухомого майна
11 місяців (зберігання автомобілів)

м. Одеса, Французький
бульвар, 24/26

27,8

456 394,00

1127799.1.ТЦАТШО044
33689922.32.МТЧАЯН018

Група інвентарних об’єктів: обловно-запускний канал
№ 2 «Бугаз 2»; обловно-запускний канал «Бугаз 1»;
склад-лабороторія РПП «Бугаз 1»; перегороджувальні
захисні споруди
Нежитлове приміщення першого поверху
дев’ятиповерхової будівлі інституту

36984191.1.БФИЖНХ104;
36984191.1.БФИЖНХ107;
36984191.1.БФИЖНХ110;
36984191.1.КДЕШГН018
1037904.2.ФОЛСОР002

0702995, ДП «Одеський науково-дослідний та проектний інститут
землеустрою», м. Одеса, вул. Космонавтів, 34

Частина нежитлового приміщення гаражного боксу

0702995.1.ЦЕРАИФ002

02071091, Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова,
65082, м. Одеса, вул. Дворянська, 2

Частина нежитлового приміщення 1-го поверху корпусу
гуманітарних факультетів

–

м. Одеса, Митна площа, 1/3
м. Одеса, вул. Пастера, 16
Одеська обл., Лиманський р-н, смт Чорноморське, вул. Гвардійська, 40/52
Одеська обл., БілгородДністровський район,
смт Затока, Бугаз-1,
Бугаз-2, 68
м. Одеса, вул. Івана і
Юрія Лип, 13

12 Державне агентство 01037904, Державний регіональний проектно-вишукувальний інводних ресурсів
ститут «УКРПІВДЕНДІПРОВОДГОСП», м. Одеса, вул. Івана та Юрія
Лип, 13
13 Державна служба
39010880, ДПРЗ ГУ ДСНС України в Одеській області, 65045,
України з надзви- м. Одеса, вул. Буніна, 41
чайних ситуацій

Нежитлове приміщення на другому поверсі
дев’ятиповерхової будівлі інституту

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

33,4

344 400,00

Частина внутрішнього двору адміністративної будівлі

38154300.4.ПЧМРЖИ056 м. Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 88

34,5

91 000,00

14 Міністерство інфра- 01125672, ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ»,
структури України 68001, Одеська обл.., м. Чорноморськ, вул. Праці, 6

Частина нежитлового приміщення, розташованого при
вході до будівлі адміністративно-побутового будинку

Розміщення складу (зберігання обладнання)
Розміщення радіотехнічного обладнання
мобільного зв’язку
Розміщення суб’єкта господарювання,
що надає послуги перевезення та доставки
(вручення) поштових відправлень

2 роки
Розміщення буфету, який не здійснює
11 місяців продаж товарів підакцизної групи,
у навчальному закладі
2 роки
Розміщення офіса
11 місяців

01125672.2..РАЯИЮК1244 Одеська обл., м. Чорно2,0
52 300,00
морськ, с. Бурлача Балка, вул. Північна, 4/2
Адміністративно-побутова будівля; будівля гаража;
–
Одеська обл., м. Чорно- 13 537,8 37 394 354,00
службовий будинок з приміщеннями лабораторії; будівморськ, вул. Центральля насосної; навіс естакада; будівля ТП № 4005; побуна, 10
това будівля; будівля вбиральні (мийка); резервуари –
2 шт.; покриття під резервуарами; покриття території

15 Міністерство інфра- 01125672, ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ»,
структури України 68001, Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Праці, 6

Розміщення приватного закладу охорони
здоров’я

2 роки
Інше використання нерухомого майна (роз11 місяців міщення окремо розташованого модульного
палетного котла для здійснення господарського діяльності з виробництва теплової
енергії)
2 роки
Розміщення платіжного термінала
11 місяців
20 років

Інше використання нерухомого майна (перевантаження вантажів (експортування олійних
культур)

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 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».

Інформація
Регіонального відділення Фонду по Одеській та Миколаївській областях
В оголошенні про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява, опублікованому в газеті «Відомості приватизації» № 31 (1259) від 31.07.2019 на стор. 8, інформацію щодо
площі об’єкта оренди № з/п 2 слід читати: «9 817,50 м2».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ПОЛТАВСЬКІЙ та СУМСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Управління забезпечення реалізації повноважень у сумській ОБЛАСТІ
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

1 Міністерство освіти 02125510, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Частина нежитлоі науки України
Макаренка, 40002, м. Суми, вул. Роменська, 87, тел. (0542) 22-14-95 вого приміщення

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження
мета використання
номер майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
–
м. Суми, вул. Ромен4,0
7 218,80
2 роки 364 дні
Розміщення торговельного об’єкта з продажу канцтоварів на 2,0 м2 та ксерокоська, 91
піювальної техніки для надання населенню послуг з ксерокопіювання на 2,0 м2

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, Регіональне відділення Фонду по
Полтавській та Сумській областях; Управління забезпечення реалізації повноважень у Сумській області 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
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Міністерство інфра- 38758272, Філія «Волинський державний обласний навчально-курсовий комбінат» Українсь Частина нежитлових приміщень
–
Рівненська обл., м. Сар102,0
111 340,00
2 роки 11 місяців Розміщення майстерні для реструктури України кого державного підприємства по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспорт- будівлі уніфікованого цех-складу
ни, вул. Технічна, 2
монту та технічного обслуговуванних засобів «Укрінтеравтосервіс», 43010, м. Луцьк, просп. Волі, 53, тел.(0332) 23-40-78
ня автомобілів
2 Національна поліція 40108908, Управління поліції охорони в Рівненській області, 33023, м. Рівне,
Частина приміщення адмінбудівлі
–
Рівненська обл., м. Радиви- 18,1
53 299,00
2 роки 11 місяців Торгівля непродовольчими тоУкраїни
вул. С. Бандери, 58, тел.(0362) 63-65-68
лів, вул. Почаївська, 25
варами
3 Міністерство фінан- 02315624, Департамент фінансів Рівненської обласної державної адміністрації, 33028, Нежитлове приміщення першого 02315624.1.АААДЕВ780 Рівненська обл., м. Рівне,
61,8
558 400,00
2 роки 6 місяців Розміщення кафе, що не здійснює
сів України
м. Рівне, вул. Міцкевича, 14, тел. (0362) 62-32-25
поверху адміністративної будівлі
вул. Міцкевича, 14
продаж товарів підакцизної групи

№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

реєстровий номер майна

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».
Управління забезпечення реалізації повноважень у ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ
№
з/п

Назва органу
управління

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

1 Державна казначейська
служба України
2 Міністерство оборони
України

Управління Державної казначейської служби України у Ружинському районі, 13600,
смт Ружин, вул. О. Бурди,23, тел. 3-15-95
37175103, Дирекція «Дім побуту та торгівлі» Концерну «Військторгсервіс», 03049,
м. Київ, вул. Тополева, 3а

найменування
Бокс на 1-му поверсі
основної будівлі
Нежитлові приміщення
будівлі прохідної-контори
(літ. Д)

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
вартість майна за незалеж- максимально можмісцезнаходження
загальна площа, м2
мета використання
майна
ною оцінкою без ПДВ, грн ливий строк оренди
36928430.1.АААГБГ720 смт Ружин,
46,2
44 398,00
2 роки 364 дні
Розміщення майстерні по
вул. О. Бурди,23
ремонту автомобілів
33689922.31.ААААм. Новоград55,5
56 888,00
2 роки 364 дні
Виробництво меблів
АЕ465
Волинський, вул. Ужачинська, 5

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 10008, м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 20,Управління забезпечення
реалізації повноважень у Житомирській області Регіонального 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. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої
ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ХАРКІВСЬКІЙ, ДОНЕЦЬКІЙ та ЛУГАНСЬКІЙ 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 Міністерство освіти 40397478, Харківський інститут фінансів Київського національі науки України
ного торговельно-економічного університету, 61003, м. Харків, пров. Плетнівський, 5, тел. (057) 731-33-65
2 Міністерство
38494092, Державне підприємство «Харківське промисловоаграрної політики торговельне підприємство», 61068, м. Харків, вул. Тарасівта продовольства ська, 6, тел. (057) 719-11-10
України

3 Міністерство
аграрної політики
та продовольства
України

38494092, Державне підприємство «Харківське промисловоторговельне підприємство», 61068, м. Харків, вул. Тарасівська, 6, тел. (057) 719-11-10

11 вересня 2019 року

найменування
Нежитлове приміщення – частина кімн. № 3 (згідно
з техпаспортом коридор) на 1-му поверсі 4- поверхового
навчального корпусу, літ. «А-4», що є пам’яткою архітектури
Нежитлові приміщення: кімн. № 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 на 1-му
поверсі 2-поверхової виробничої будівлі, інв. № 301, літ. «А-2-3»,
загальною площею 54,70 м2; кімн. № 9, 10, частина кімн. № 3,
межа якої проходить до стіни кімн. № 7 на рівні основної стіни кімнати площею 236,50 м2 та частина кімн. № 7, межа якої проходить
до стіни кімн. № 3, площею 54,43 м2 на 1-му поверсі, загальною
площею 305,93 м2 та кімн. № 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 63, 64, 65, 66, 67 на 2-му поверсі
загальною площею 386,50 м2 2-поверхової виробничої будівлі інв.
№ 332, 3370/5, літ. «Ж-2»
Нежитлові приміщення – кімн. № 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,
60, 61, 62 на 2-му поверсі 2-поверхової виробничої будівлі, інв.
№332, 3370/5, літ. «Ж-2»

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загаль- вартість майна максимально
реєстровий номер майна
місцезнаходження
на пло- за незалежною можливий
мета використання
ща, м2 оцінкою, грн строк оренди
–
м. Харків, пров. Плет2,0
23 200,00
2 роки
Розміщення автомата з продажу кавових
нівський, 5
11 місяців напоїв
–

м. Харків, вул. Тарасів- 747,13
ська, 6

–

м. Харків, вул. Тарасівська, 6

117,6

3 525 800,00

2 роки
11 місяців

Розміщення виробництва ветеринарних
препаратів

528 200,00

2 роки
11 місяців

Дослідження та експериментальні розробки у сфері біотехнологій

№ 37 (1265)

11

відомості
приватизації

Продовження таблиці
№
з/п

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

Назва органу
управління

4 Міністерство оборони України
5
6
7
8
9

10

11

08162096, Державне підприємство Міністерства оборони
України «Харківська контора матеріально-технічного забезпечення», 61064, м. Харків, вул. Цементна, 3, тел. (057)
370-38-63
Міністерство обо- 08494527, Державне підприємство Міністерства оборони
рони України
України «Харківський завод залізобетонних виробів», 61017,
м. Харків, вул. Велика Панасівська, 220, тел. (057) 761-31-05
Міністерство обо- 08494527, Державне підприємство Міністерства оборони
рони України
України «Харківський завод залізобетонних виробів», 61017,
м. Харків, вул. Велика Панасівська, 220, тел. (057) 761-31-05
Міністерство обо- 08494527, Державне підприємство Міністерства оборони
рони України
України «Харківський завод залізобетонних виробів», 61017,
м. Харків, вул. Велика Панасівська, 220, тел. (057) 761-31-05
Міністерство обо- 08494527, Державне підприємство Міністерства оборони
рони України
України «Харківський завод залізобетонних виробів», 61017,
м. Харків, вул. Велика Панасівська, 220, тел. (057) 761-31-05
Державна служба 00705700, Лозівська районна державна лікарня ветеринарної
України з питань
медицини, 64600, Харківська обл., м. Лозова, вул. Козацька,
безпечності харчо- 51, тел. (057) 452-26-37
вих продуктів та захисту споживачів
Міністерство освіти 02070812, Державний вищий навчальний заклад «Приазові науки України
ський державний технічний університет», 87555, Донецька
обл., м. Маріуполь, вул. Університетська, 7,
тел. (0629) 33-34-16
Міністерство освіти 02066769, Національний аерокосмічний університет
і науки України
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»,
61070, м. Харків, вул. Чкалова, 17, тел. (057) 315-10-56

12 Міністерство
охорони здоров’я
України

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загаль- вартість майна максимально
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
на пло- за незалежною можливий
мета використання
ща, м2 оцінкою, грн строк оренди
Частина нежитлового одноповерхового приміщення складу техніч–
м. Харків, вул. Це200,0
309 700,00
1 рік
Розміщення майстерні, що здійснює
ного майна, інв. № 2
ментна, 3
технічне обслуговування та ремонт автомобілів
Нежитлове приміщення – частина кімн. № 11 на першому поверсі
одноповерхової будівлі цеху великопустотних виробів, інв. № 1,
літ. «Р-1»
Нежитлове приміщення – частина кімн. № 2 на першому поверсі
одноповерхової будівлі арматурного цеху, інв. № 2, літ. «Ш-1-2»

–

м. Харків, вул. Велика
Панасівська, 220

68,0

123 500,00

1 рік

Розміщення устаткування для випарювання вологи з кварцового піску

–

м. Харків, вул. Велика
Панасівська, 220

179,0

346 100,00

1 рік

Розміщення цеху по виготовленню виробів з бетону

Нежитлові приміщення – кімн. № 5, 7, 8 на першому поверсі
2-поверхової будівлі побутового корпусу, інв. № 13, літ. «Г-2»

–

м. Харків, вул. Велика
Панасівська, 220

46,7

84 800,00

1 рік

Розміщення цеху по виготовленню меблів

Нежитлові приміщення – кімн. № 16, 15, 10, 7 на першому поверсі 3-поверхової будівлі побутового корпусу, інв. № 14, літ. «Б-3»

–

м. Харків, вул. Велика
Панасівська, 220

67,0

180 600,00

1 рік

Розміщення магазину продовольчих
товарів

Нежитлові приміщення – кімн. № I, 1, 2, 3, 4 на 1-му поверсі
одноповерхової будівлі дільничної лікарні, літ. за техпаспортом
«А-1», інв. № 10310028

00705700.2.НТФССЦ017 Харківська обл., Лозівський р-н, с. Бунакове,
вул. Молодіжна, 1

63,9

103 600,00

2 роки
11 місяців

Розміщення відділення поштового зв’язку

Будівля їдальні

02070812.1.БДДМУФ008 Донецька область,
м. Маріуполь, вул. Італійська, 134

3165,7

7 885 000,00

19 років
11 місяців

Розміщення їдальні, яка не здійснює
продаж товарів підакцизної групи, у закладі освіти

Нежитлове приміщення – частина кімн. № 81 на першому поверсі
3-поверхової будівлі учбового корпусу (моторобудівельний
корпус), інв. № 101310032, літ. «Л-1-3»

02066769.1.АААККЖ474 м. Харків, вул. Чкалова, 17

20,4

1 614 00,00

2 роки
11 місяців

25,5

99 100,00

1 рік

Виготовлення видавничої продукції українською мовою (3,0 м2), розповсюдження
видавничої продукції українською мовою
(3,0 м2) та ксерокопіювання (14,4 м2)
Розміщення медичного кабінету

38493324, Державна установа «Харківський обласний лабора- Нежитлові приміщення – кімн. № 48, 49, 50, 51, 52, 53 на
торний центр Міністерства охорони здоров’я України», 61070, першому поверсі 2-поверхової адміністративної будівлі, інв.
м. Харків, Помірки, 70, тел. (057) 315-00-07
№ 101310064, літ. «А-2»

–

Харківська обл., Балаклійський р-н, м. Балаклія, вул. 1 Травня, 10

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів та документи приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, Регіональ
не 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».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по Черкаській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

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

Назва органу управління

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
Кафе «Хвилинка» з прибудо- 37199618.29.РБИКЮКО.752 вул. Шевченка, 52, м. Кам’ян
41,9;
47 470,00;
2 роки 11 місяців Розміщення кафе, що здійснює
вою та будівля магазину
ка Черкаської області
55,2;
86 525,00;
продаж товарів підакцизної групи
97,1
133 995,00
найменування

1 Міністерство аграрної політики 37199618, Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної прота продовольства України
мисловості «Укрспирт», вул. Гагаріна, 16, м. Бровари, Київська обл.,
тел. 284-04-90

реєстровий номер майна

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
№
Назва органу управління
з/п

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

1 Державна фіскальна служ- 39292197, Державна фіскальна служба України, 04053,
ба України
м. Київ, площа Львівська, 8, тел.(044) 249-84-83; факс: (044)
272-08-41
2 Міністерство економічного 32309722, ДП «Еко», 01133, м. Київ, бульв. Лесі Українки, 36б
розвитку і торгівлі України
3 Міністерство культури
03922125, Національний музей народної архітектури
України
та побуту України, 01015, м. Київ, вул. Лаврська, 21,
корпус 19, тел. (044) 526-25-27
4 Державна фіскальна служ- 39292197, Державна фіскальна служба України, 04053,
ба України
м. Київ, Львівська площа, 8, (044) 272-51-59, факс: 272-08-41
5 Міністерство освіти
і науки України

02070944, Київський національний університет імені Тараса
Шевченка, 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, тел.(044)
239-32-94
6 Міністерство освіти
41541660, Державний професійно-технічний навчальний заі науки України
клад «Київське вище професійне училище водного транспорту», 04070, м. Київ, вул. Братська, 12, тел./факс 425-54-27
7 Міністерство освіти
02544388, Київське вище професійне училище деревообробі науки України
ки, 01013, м. Київ, вул. Деревообробна, 3,
тел. (044) 285-51-70, 285-64-92, факс 285-51-70
8 Міністерство економічного 00151644, ДП «Науково-дослідний інститут «Еластик», 02090,
розвитку і торгівлі України м. Київ, вул. Празька, 5, корпус № 1, літера «А»,
тел. (044) 292-51-23, факс (044) 202-72-68
9 Міністерство освіти
і науки України

02070944, Київський національний університет імені Тараса
Шевченка, м. Київ, вул. Ломоносова, 59,
тел. (044) 289-86-91, 239-32-94

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
Нерухоме майно – частина
39292197.1.ЧЧВРКД036 м. Київ, площа Львів46,1
1 174 400,00
2 роки 8 місяців Розміщення дизельного генератора з метою забезнежитлового приміщення (4-й
ська, 8
станом на 30.06.2019
печення електроенергією розподіленої комп’ютерноповерх)
касової системи УЕ РККС та програмно-технчного
комплексу «Інформаційний еквайер»
Нерухоме майно –нежитлові
–
03058, м. Київ,
21,0
616 750,00.
2 роки 11 місяців Розміщення офіса
приміщення
вул. Болбочана, 4а
станом на 31.07.2019
Нерухоме майно – нежитлові
03922125.1.ЮЖВЦСД2311 03026, м. Київ, с. Пи24,0
364500,00
2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з продажу продоприміщення
рогів (дерев’яна спостаном на 31.07.2019
вольчих товарів, крім товарів підакцизної групи
руда № 10)
Нерухоме майно – частина під39292197.1.ЧЧВРКД036 04053, м. Київ, Львів14,0
280 600,00
2 роки 8 місяців Розміщення дизельного генератора з метою забезвального приміщення
ська площа, 8
станом на 31.05.2019
печення електроенергією розподіленої комп’ютернокасової системи УЕ РККС та програмно-технічного
комплексу «Інформаційний еквайер»
Нерухоме майно – частина не–
м. Київ, вул. Ломоно3,0
62 300,00
2 роки 11 місяців Розміщення поштомата
житлового приміщення (на 1-му
сова, 81
станом на 30.04.2019
поверсі будівлі гуртожитку № 15
Нерухоме майно – нежитлові
41541660.1. АААБИД164 04070, м. Київ,
39,0
1 034 900,00
2 роки 11 місяців Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів
приміщення (на 1-му поверсі учвул. Братська, 12
станом на 31.07.2019
підакцизної групи, у навчальному закладі
бового корпусу будівлі літ. «А»)
Нерухоме майно – нежитло025443881 ИЛМЮЛБ071 01013, м. Київ,
85,6
902 700,00
До 3 років
Розміщення складу
ве приміщення навчальновул. Деревообробстаном на 30.06.2019
виробничої будівлі, 1-й поверх
на, 3
Нерухоме майно – нежитлове
–
02090, м. Київ,
20,5
409 800,00
2 роки 11 місяців Розміщення офісного приміщення
приміщення на 1-му поверсі
вул. Празька, 5, корстаном на 31.07.2019
адміністративного корпусу №1,
пус № 1, літера «А».
літера «А»
Нерухоме майно – частина не–
м. Київ, вул. Ломоно3,0
69 000,00
2 роки 11 місяців Розміщення ксерокопіювальної техніки для надання
житлового приміщення в корпусі
сова, 59
станом на 31.05.2019
послуг із ксерокопіювання документів
гуртожитку № 6 (1-й поверх)
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

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Київській області про проведення конкурсів на право
оренди державного майна
 1. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: частина приміщення № 427 площею 102,0 м2 на 1-му поверсі пасажирського
термінала «D» (інв. № 47578); частина приміщення № 427 площею 50,0 м2 на 1-му поверсі пасажирського термінала «D» (інв.
№ 47578); частина приміщення № 358 площею 54,3 м2 на 2-му
поверсі пасажирського термінала «D» (інв. № 47578), які розміщені
за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт.
Орендодавець: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Київській області.
Балансоутримувач: Державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».
Орган управління: Міністерство інфраструктури України.
Вартість об’єкта оренди: згідно із звітом про оцінку майна на
31.03.2019 становить 15 051 782,00 грн (без урахування ПДВ).
Цільове використання об’єкта оренди: розміщення офісних та допоміжних приміщень.
Орендна ставка: згідно з пунктом 9 додатка 2 до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропозиції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 1995
№ 786 (із змінами), – 18 %.
Стартовий розмір орендної плати без урахування ПДВ становить
225 776,73 грн (базовий місяць розрахунку: березень 2019 року).
Розмір гарантійного внеску: без урахування ПДВ становить
1 354 660,38 грн.
Реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати гарантійного
внеску): одержувач: Регіональне відділення Фонду по Київській області;

№ 37 (1265)

код за ЄДРПОУ одержувача 19028107; р/р № 37315077016365; МФО
820172; банк: ДКСУ у м. Києві; призначення платежу: «Гарантійний внесок для участі у конкурсі на право оренди державного нерухомого майна
площею 102,0 м2, 50,0 м2, 54,3 м2»
Строк оренди: до 11.06.2034.
Конкурс буде проведено об 11.00 на 12-й календарний день після дати опублікування цієї інформації за адресою: 03039, м. Київ,
просп. Голосіївський, 50, к. 608, у приміщенні орендодавця.
Реєстрація учасників проходитиме з 10.00 хв. в к. 608. Реєстрація
учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до початку проведення
конкурсу.
Кінцевий строк прийняття пропозицій (крім пропозиції щодо розміру
орендної плати) – за 3 робочих дні до дати проведення конкурсу.
Основні умови конкурсу:
1. Пропозиція найбільшого розміру орендної плати порівняно зі
стартовим за базовий місяць оренди.
2. Ефективно використовувати об’єкт оренди за цільовим призначенням.
3. Дотримуватись нормативних вимог щодо експлуатації об’єкта.
4. Компенсція переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту
підписання договору оренди витрат, пов’язаних з проведенням незалежної оцінки.
5. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання договору
в розмірі, не меншому ніж запропонована ним сума місячної орендної
плати, до Державного бюджету України та балансоутримувачу у співвідношенні, визначеному законодавством.
6. Застрахувати орендоване майно протягом 10 робочих днів з дати
укладення договору оренди на суму, не меншу ніж його вартість згідно зі
звітом про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача в порядку,
визначеному чинним законодавством.
7. Сплатити гарантійний внесок або надати банківську гарантію (відповідно до п. 4 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
31 серпня 2011 року № 906). При цьому днем оплати вважається день
зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Регіонального
відділення Фонду державного майна України по Київській області (не
пізніше ніж за 3 робочих дні до дати проведення конкурсу).

8. Претенденти вносять гарантійні внески у розмірі, який становить
не менше суми шестимісячної орендної плати в розрахунку від стартової
орендної плати, у розмірі 1 354 660,38 грн. При укладенні договору оренди з переможцем конкурсу сума гарантійного внеску за перші 6 місяців
оренди зараховується йому як виконання зобов’язання за договором
оренди (70 % – до державного бюджету, 30 % – на рахунок балансоут
римувача (Державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»). Особам, які не стали переможцем конкурсу, сума гарантійного
внеску підлягає поверненню у визначений законодавством термін.
9. Сплачений гарантійний внесок не повертається та зараховується
в рахунок Державного бюджету України у разі: якщо претендентом відкликані матеріали після останнього дня строку для їх подання; непідписання переможцем конкурсу протоколу відкритого засідання конкурсної
комісії за участю учасників конкурсу щодо передачі в оренду державного
нерухомого майна; порушення визначеного законодавством строку підписання та надання договору оренди нерухомого державного майна;
непідписання договору оренди нерухомого державного майна.
Звертаємо увагу, що відповідно до частини третьої статті 287 Господарського кодексу України мета і предмет господарської діяльності,
визначені в установчих документах суб’єкта господарювання, який здійснює господарську діяльність на базі орендованого майна, не можуть
суперечити умовам договору оренди.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування
розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається
переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника
конкурсу.
 2. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: приміщення
№ 4 площею 4,1 м2 на 1-му поверсі пасажирського термінала «F»
з швидкомонтуючих легких конструкцій (інв. № 47570) за адресою:
Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт, що перебуває на балансі державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».
Орендодавець: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Київській області.
Балансоутримувач: Державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».
Орган управління: Міністерство інфраструктури України.
Вартість об’єкта оренди: згідно із звітом про оцінку майна на
31.03.2019 становить 347 600,00 грн (без урахування ПДВ).

11 вересня 2019 року
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відомості
приватизації

Цільове використання об’єкта оренди: розміщення відділення банку
(з правом здійснення обміну валют).
Орендна ставка: згідно з пунктом 2 додатка 2 до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропозиції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 1995
№ 786 (із змінами), – 45 %.
Стартовий розмір орендної плати без урахування ПДВ становить
13 035,00 грн (базовий місяць розрахунку: березень 2019 року).
Розмір гарантійного внеску: без урахування ПДВ становить
78 210,00 грн.
Реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати гарантійного внеску): одержувач: Регіональне відділення Фонду по Київській області; код за ЄДРПОУ одержувача 19028107; р/р № 37315077016365;
МФО 820172; банк: ДКСУ у м. Києві; призначення платежу: «Гарантійний
внесок для участі у конкурсі на право оренди державного нерухомого
майна площею 4,1 м2».
Строк оренди: 2 роки 11 місяців.
Конкурс буде проведено о 15.00 на 12-й календарний день після дати опублікування цієї інформації за адресою: 03039, м. Київ,
просп. Голосіївський, 50, к. 608, у приміщенні орендодавця.
Реєстрація учасників проходитиме з 14.00 в к. 608. Реєстрація
учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.
Кінцевий строк прийняття пропозицій (крім пропозиції щодо розміру
орендної плати) – за 3 робочих дні до дати проведення конкурсу.
Основні умови конкурсу:
1. Пропозиція найбільшого розміру орендної плати порівняно зі
стартовим за базовий місяць оренди.
2. Ефективно використовувати об’єкт оренди за цільовим призначенням.
3. Дотримуватись нормативних вимог щодо експлуатації об’єкта.
4. Компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту
підписання договору оренди витрат, пов’язаних з проведенням незалежної оцінки.
5. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання договору
в розмірі, не меншому ніж запропонована ним сума місячної орендної
плати, до Державного бюджету України та балансоутримувачу у співвідношенні, визначеному законодавством.
6. Застрахувати орендоване майно протягом 10 робочих днів з дати
укладення договору оренди на суму, не меншу ніж його вартість згідно зі
звітом про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача в порядку,
визначеному чинним законодавством.
7. Сплатити гарантійний внесок або надати банківську гарантію (відповідно до п. 4 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
31 серпня 2011 року № 906). При цьому днем оплати вважається день
зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Регіонального
відділення Фонду державного майна України по Київській області (не
пізніше ніж за 3 робочих дні до дати проведення конкурсу).
8. Претенденти вносять гарантійні внески у розмірі, який становить
не менше суми шестимісячної орендної плати в розрахунку від стартової
орендної плати, у розмірі 78 210,00 грн. При укладенні договору оренди з
переможцем конкурсу сума гарантійного внеску за перші 6 місяців оренди зараховується йому як виконання зобов’язання за договором оренди
(70 % – до державного бюджету, 30 % – на рахунок балансоутримувача
(Державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»). Особам,
які не стали переможцем конкурсу, сума гарантійного внеску підлягає
поверненню у визначений законодавством термін.
9. Сплачений гарантійний внесок не повертається та зараховується
в рахунок Державного бюджету України у разі: якщо претендентом відкликані матеріали після останнього дня строку для їх подання; непідписання переможцем конкурсу протоколу відкритого засідання конкурсної
комісії за участю учасників конкурсу щодо передачі в оренду державного
нерухомого майна; порушення визначеного законодавством строку підписання та надання договору оренди нерухомого державного майна;
непідписання договору оренди нерухомого державного майна.
Звертаємо увагу, що відповідно до частини третьої статті 287 Господарського кодексу України мета і предмет господарської діяльності,
визначені в установчих документах суб’єкта господарювання, який здійснює господарську діяльність на базі орендованого майна, не можуть
суперечити умовам договору оренди.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу.
 3. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: частина
приміщення № 62 площею 2,0 м2 на 2-му поверсі пасажирського
термінала «D»; частина приміщення № 62 площею 2,0 м2 на 2-му
поверсі пасажирського термінала «D», які розміщені за адресою:
Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт та перебувають на балансі державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».
Орендодавець: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Київській області.
Балансоутримувач: Державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».
Орган управління: Міністерство інфраструктури України.
Вартість об’єкта оренди: згідно із звітом про оцінку майна на
30.04.2019 становить 387 000,00 грн (без урахування ПДВ).
Цільове використання об’єкта оренди: розміщення вендінгових
автоматів.
Орендна ставка: згідно з пунктом 16 додатка 2 до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропозиції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 1995
№ 786 (із змінами), – 9 %.
Стартовий розмір орендної плати без урахування ПДВ становить
2 902,50 грн (базовий місяць розрахунку: квітень 2019 року).
Розмір гарантійного внеску: без урахування ПДВ становить
17 415,00 грн.
Реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати гарантійного
внеску): одержувач: Регіональне відділення Фонду по Київській області;
код за ЄДРПОУ одержувача 19028107; р/р № 37315077016365; МФО
820172; банк: ДКСУ у м. Києві; призначення платежу: «Гарантійний внесок для участі у конкурсі на право оренди державного нерухомого майна
площею 2,0 м2 та 2,0 м2»
Строк оренди: 2 роки 11 місяців.
Конкурс буде проведено об 11.00 на 13-й календарний день після дати опублікування цієї інформації за адресою: 03039, м. Київ,
просп. Голосіївський, 50, к. 608, у приміщенні орендодавця.
Реєстрація учасників проходитиме з 10.00 в к. 608. Реєстрація
учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.
Кінцевий строк прийняття пропозицій (крім пропозиції щодо розміру
орендної плати) – за 3 робочих дні до дати проведення конкурсу.
Основні умови конкурсу:
1. Пропозиція найбільшого розміру орендної плати порівняно зі
стартовим за базовий місяць оренди.
2. Ефективно використовувати об’єкт оренди за цільовим призначенням.
3. Дотримуватись нормативних вимог щодо експлуатації об’єкта.
4. Компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту
підписання договору оренди витрат, пов’язаних з проведенням незалежної оцінки.
5. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання договору
в розмірі, не меншому, ніж запропонована ним сума місячної орендної
плати, до Державного бюджету України та балансоутримувачу у співвідношенні, визначеному законодавством.
6. Застрахувати орендоване майно протягом 10 робочих днів з дати
укладення договору оренди на суму, не меншу ніж його вартість згідно зі
звітом про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача в порядку,
визначеному чинним законодавством.
7. Сплатити гарантійний внесок або надати банківську гарантію (відповідно до п. 4 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
31 серпня 2011 року № 906). При цьому днем оплати вважається день
зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Регіонального
відділення Фонду державного майна України по Київській області (не
пізніше ніж за 3 робочих дні до дати проведення конкурсу).
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8. Претенденти вносять гарантійні внески у розмірі, який становить
не менше суми шестимісячної орендної плати в розрахунку від стартової
орендної плати, у розмірі 17 415,00 грн. При укладенні договору оренди з
переможцем конкурсу сума гарантійного внеску за перші 6 місяців оренди зараховується йому як виконання зобов’язання за договором оренди
(70 % – до державного бюджету, 30 % – на рахунок балансоутримувача
(Державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»). Особам,
які не стали переможцем конкурсу, сума гарантійного внеску підлягає
поверненню у визначений законодавством термін.
9. Сплачений гарантійний внесок не повертається та зараховується
в рахунок Державного бюджету України у разі: якщо претендентом відкликані матеріали після останнього дня строку для їх подання; непідписання переможцем конкурсу протоколу відкритого засідання конкурсної
комісії за участю учасників конкурсу щодо передачі в оренду державного
нерухомого майна; порушення визначеного законодавством строку підписання та надання договору оренди нерухомого державного майна;
непідписання договору оренди нерухомого державного майна.
Звертаємо увагу, що відповідно до частини третьої статті 287 Господарського кодексу України мета і предмет господарської діяльності,
визначені в установчих документах суб’єкта господарювання, який здійснює господарську діяльність на базі орендованого майна, не можуть
суперечити умовам договору оренди.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу.
 4. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: частина
приміщення № 1 площею 2,0 м2 на 1-му поверсі будівлі пасажирського термінала «F» з швидкомонтуючих легких конструкцій (інв.
№ 47570) та частина приміщення № 1 площею 2,0 м2 на 1-му поверсі будівлі пасажирського термінала «F» з швидкомонтуючих
легких конструкцій (інв. № 47570), які розміщені за адресою: Київська
обл., м. Бориспіль, Аеропорт та перебувають на балансі Державного
підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».
Орендодавець: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Київській області.
Балансоутримувач: Державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».
Орган управління: Міністерство інфраструктури України.
Вартість об’єкта оренди: згідно із звітом про оцінку майна станом на
30.04.2019 становить 334 170,00 грн (без урахування ПДВ).
Цільове використання об’єкта оренди: розміщення банкоматів.
Орендна ставка: згідно з пунктом 3 додатка 2 до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропозиції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 1995
№ 786 (із змінами), – 40 %.
Стартовий розмір орендної плати без урахування ПДВ становить
11 139,00 грн (базовий місяць розрахунку: квітень 2019 року).
Розмір гарантійного внеску: без урахування ПДВ становить
66 834,00 грн.
Реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати гарантійного
внеску): одержувач: Регіональне відділення Фонду по Київській області;
код за ЄДРПОУ одержувача 19028107; р/р № 37315077016365; МФО
820172; банк: ДКСУ у м. Києві; призначення платежу: «Гарантійний внесок для участі у конкурсі на право оренди державного нерухомого майна
загальною площею 4,0 м2»
Строк оренди: 2 роки 11 місяців.
Конкурс буде проведено о 15.00 на 13-й календарний день після дати опублікування цієї інформації за адресою: 03039, м. Київ,
просп. Голосіївський, 50, к. 608, у приміщенні орендодавця.
Реєстрація учасників проходитиме з 14.00 в к. 608. Реєстрація
учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.
Кінцевий строк прийняття пропозицій (крім пропозиції щодо розміру
орендної плати) – за 3 робочих дні до дати проведення конкурсу.
Основні умови конкурсу:
1. Пропозиція найбільшого розміру орендної плати порівняно зі
стартовим за базовий місяць оренди.
2. Ефективно використовувати об’єкт оренди за цільовим призначенням.
3. Дотримуватись нормативних вимог щодо експлуатації об’єкта.
4. Компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту
підписання договору оренди витрат, пов’язаних з проведенням незалежної оцінки.
5. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання договору
в розмірі, не меншому ніж запропонована ним сума місячної орендної
плати, до Державного бюджету України та балансоутримувачу у співвідношенні, визначеному законодавством.
6. Застрахувати орендоване майно протягом 10 робочих днів з дати
укладення договору оренди на суму, не меншу ніж його вартість згідно зі
звітом про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача в порядку,
визначеному чинним законодавством.
7. Сплатити гарантійний внесок або надати банківську гарантію (відповідно до п. 4 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
31 серпня 2011 року № 906). При цьому днем оплати вважається день
зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Регіонального
відділення Фонду державного майна України по Київській області (не
пізніше ніж за 3 робочих дні до дати проведення конкурсу).
8. Претенденти вносять гарантійні внески у розмірі, який становить
не менше суми шестимісячної орендної плати в розрахунку від стартової
орендної плати, у розмірі 66 834,00 грн. При укладенні договору оренди з
переможцем конкурсу сума гарантійного внеску за перші 6 місяців оренди зараховується йому як виконання зобов’язання за договором оренди
(70 % – до державного бюджету, 30 % – на рахунок балансоутримувача
(Державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»). Особам,
які не стали переможцем конкурсу, сума гарантійного внеску підлягає
поверненню у визначений законодавством термін.
9. Сплачений гарантійний внесок не повертається та зараховується
в рахунок Державного бюджету України у разі: якщо претендентом відкликані матеріали після останнього дня строку для їх подання; непідписання переможцем конкурсу протоколу відкритого засідання конкурсної
комісії за участю учасників конкурсу щодо передачі в оренду державного нерухомого майна; порушення визначеного законодавством строку
підписання та надання договору оренди нерухомого державного майна;
непідписання договору оренди нерухомого державного майна.
Звертаємо увагу, що відповідно до частини третьої статті 287 Господарського кодексу України мета і предмет господарської діяльності,
визначені в установчих документах суб’єкта господарювання, який здійснює господарську діяльність на базі орендованого майна, не можуть
суперечити умовам договору оренди.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу.
 5. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: майданчик
загальною площею 12000,00 м2, що розміщений за адресою: Київська обл., Іванківський р-н, м. Чорнобиль, вул. Кірова, 54/1.
Орендодавець: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Київській області.
Балансоутримувач: ДСП «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами» (що є правонаступником ДСП «Чорнобильський
спецкомбінат» відповідно до наказу ДАЗВ від 29.03.2019 № 64-19).
Орган управління: Державне агентство України з управління зоною
відчуження.
Вартість об’єкта оренди: згідно із звітом про оцінку майна на
30.04.2019 становить 2 690 900,00 грн (без урахування ПДВ).
Цільове використання об’єкта оренди: розміщення установки для
термічної переробки небезпечних відходів та здійснення операцій поводження з відходами.
Орендна ставка: згідно з пунктом 29 додатка 2 до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропозиції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 1995
№ 786 (із змінами), – 15 %.
Стартова орендна плата, розрахована відповідно до вимог постанови
Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 1995 № 786 «Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропозиції її розподілу» (із
змінами) та з урахуванням коефіцієнта 0,15 згідно з постановою Кабінету

Міністрів України від 23.11.2016 № 912 «Деякі питання стимулювання розвитку зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення»)
за базовий місяць оренди – квітень 2019 року становить 5 045,44 грн
без урахування ПДВ. У подальшому оренда плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції (відповідно до чинного законодавства).
Розмір гарантійного внеску без урахування ПДВ становить
30 272,64 грн.
Реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати гарантійного внеску): одержувач: Регіональне відділення Фонду по Київській області; код за ЄДРПОУ одержувача 19028107; р/р № 37315077016365;
МФО 820172; банк: ДКСУ у м. Києві; призначення платежу: «Гарантійний
внесок для участі у конкурсі на право оренди державного нерухомого
майна площею 12000 м2».
Строк оренди: 49 років.
Конкурс буде проведено об 11.00 на 14-й календарний день
після дати опублікування цієї інформації за адресою: 03039,
м. Київ, просп. Голосіївський, 50, кімн. 608, у приміщенні орендодавця. Реєстрація учасників проходитиме з 10.00 у кімн. 608. Реєст
рація учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до початку прове
дення конкурсу.
Кінцевий строк прийняття пропозицій (крім пропозиції щодо розміру
орендної плати) – за 3 робочих дні до дати проведення конкурсу.
Основні умови конкурсу:
1. Пропозиція найбільшого розміру орендної плати порівняно зі
стартовим за базовий місяць оренди.
2. Ефективно використовувати об’єкт оренди за цільовим призначенням.
3. Дотримуватись нормативних вимог щодо експлуатації об’єкта.
4. Компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту
підписання договору оренди витрат, пов’язаних з проведенням незалежної оцінки .
5. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання договору
в розмірі, не меншому ніж запропонована ним сума місячної орендної
плати, до Державного бюджету України та балансоутримувачу у співвідношенні, визначеному законодавством.
6. Застрахувати орендоване майно протягом 10 робочих днів з дати
укладення договору оренди на суму, не меншу ніж його вартість згідно зі
звітом про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача в порядку,
визначеному чинним законодавством.
7. Сплатити гарантійний внесок або надати банківську гарантію (відповідно до п.4 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
31 серпня 2011 року № 906). При цьому днем оплати вважається день
зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Регіонального
відділення Фонду державного майна України по Київській області (не
пізніше ніж за 3 робочих дні до дати проведення конкурсу).
8. Претенденти вносять гарантійні внески у розмірі, який становить
не менше суми шестимісячної орендної плати в розрахунку від стартової
орендної плати у розмірі 30 272,64 грн. При укладенні договору оренди з
переможцем конкурсу сума гарантійного внеску за перші 6 місяців оренди зараховується йому як виконання зобов’язання за договором оренди
(70 % – до державного бюджету, 30 % – на рахунок балансоутримувача
(ДСП «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами» (що є правонаступником ДСП «Чорнобильський спецкомбінат»
відповідно до наказу ДАЗВ від 29.03.2019 № 64-19). Особам, які не стали
переможцем конкурсу, сума гарантійного внеску підлягає поверненню
у визначений законодавством термін.
9. Сплачений гарантійний внесок не повертається та зараховується
в рахунок Державного бюджету України у разі: якщо претендентом відкликані матеріали після останнього дня строку для їх подання; непідписання переможцем конкурсу протоколу відкритого засідання конкурсної
комісії за участю учасників конкурсу щодо передачі в оренду державного
нерухомого майна; порушення визначеного законодавством строку підписання та надання договору оренди нерухомого державного майна;
непідписання договору оренди нерухомого державного майна.
Звертаємо увагу, що відповідно до частини третьої статті 287 Господарського кодексу України мета і предмет господарської діяльності,
визначені в установчих документах суб’єкта господарювання, який здійснює господарську діяльність на базі орендованого майна, не можуть
суперечити умовам договору оренди.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу.
Для участі у конкурсі претенденти подають на розгляд комісії
такі матеріали (для об’єктів 1 – 5):
заяву про участь у конкурсі; документи, які підтверджують сплату
гарантійного внеску (платіжне доручення з відміткою банку про його
виконання); пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру
орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з
ним; інформацію про банківські реквізити (для повернення гарантійного
внеску у порядку, визначеному нормативно-правовими актами); інформацію про відсутність застосування до претендента санкцій відповідно
до законодавства (у довільній формі за підписом керівника);
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження
представника юридичної особи; засвідчені в установленому порядку
копії установчих документів; завірену належним чином копію звіту про
фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента про
те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію
декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.
Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються
у конверті з написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента (за
наявності). При цьому на конверті зазначаються: назва, площа та місце
знаходження об’єкта оренди. Приймання документів орендодавцем здійснюється за адресою: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 50, к. 700,
щодня з 9.00 до 18.00 (у п’ятницю з 9.00 до 16.45), крім вихідних днів.
У разі невідповідності поданих претендентом матеріалів та пропозицій оголошеним умовам конкурсу та інформації, зазначеній в оголошенні
про конкурс, – учасник конкурсу не буде допущений до подання конкурсної пропозиції щодо орендної плати. Допущені для участі у конкурсі
учасники конкурсу або уповноважені особи учасників конкурсу подають
конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за базовий місяць
оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні
конкурсної комісії за участю учасників конкурсу.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати
у відділі орендних відносин Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Київській області за телефоном (044) 200-25-28.

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Львівській, Закарпатській
та Волинській областях про проведення конкурсу
на право оренди державного нерухомого майна
 Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею
113,0 м2 на 3-му поверсі в новому аеровокзалі за адресою: 79000,
м. Львів, вул. Любінська,168, що перебуває на балансі ДП «Міжнародний
Аеропорт «Львів» ім. Данила Галицького».
Орган управління: ДП «Міжнародний Аеропорт «Львів» ім. Данила
Галицького».
Основні умови проведення конкурсу:
Умова 1. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням: розміщення кафе, що здійснює продаж товарів підакцизної групи.
Умова 2. Початковий розмір орендної плати становить 37784,00
грн без ПДВ за базовий місяць оренди – липень 2019 року, виходячи
із вартості майна – 3 035 000 грн без ПДВ, визначеної в звіті про незалежну оцінку майна станом на 30.04.2019 (орендна ставка: 15 %).
Умова 3. Сплата гарантійного внеску (відповідно до Порядку проведення конкурсу на право оренди державного нерухомого майна, затвер-
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дженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 906).
Розмір гарантійного внеску становить 226704,00 грн без урахування
ПДВ. Реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати гарантійного внеску): одержувач: Регіональне відділення Фонду по Львівській,
Закарпатській та Волинській областях; код за ЄДРПОУ одержувача
42899921; рахунок 37314031057855. Банк отримувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172. Призначення платежу:
«Гарантійний внесок для участі у конкурсі на право оренди державного
нерухомого майна загальною площею 113,0 м2».
Умова 4. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати
за базовий місяць оренди – липень 2019 року порівняно зі стартовим.
Умова 5. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної
плати переможець конкурсу повинен сплатити завдаток протягом місяця
з моменту підписання договору в розмірі, не меншому ніж запропонована
ним сума місячної орендної плати, до Державного бюджету України та ба
лансоутримувачу у співвідношенні, визначеному законодавством.
Умова 6. Об’єкт оренди не підлягає передачі в суборенду.
Умова 7. Об’єкт оренди не підлягає приватизації та переходу права
власності на орендоване майно до третіх осіб.
Умова 8. Строк оренди – 2 два роки 364 дні.
Умова 9. Страхування орендованого майна протягом 10 робочих
днів з дати укладення договору оренди на суму, не меншу ніж його
вартість (франшиза безумовна – 0 %) згідно зі звітом про незалежну
оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним
законодавством.
Умова 10. Протягом 15 робочих днів після підписання договору укласти з балансоутримувачем орендованого майна договір про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна, плати
податку на землю та надання комунальних послуг орендарю.
Умова 11. Дотримання нормативних вимог щодо експлуатації
об’єкта.
Умова 12. Сплата платником коштів за виготовлення звіту про незалежну оцінку згідно з умовами договору на проведення оцінки майна
№ 152/19 від 18.06.2019. У випадку якщо ініціатор укладення договору
оренди державного майна не став переможцем конкурсу – компенсація
платнику (ініціатору укладення договору) витрат переможцем конкурсу
у тридцятиденний термін від дати укладення договору оренди (за умови
надання підтвердних документів).
Умова 13. У конкурсі не можуть брати участь особи, щодо яких були
застосовані санкції відповідно до законодавства (у заяві додатково надати інформацію у довільній формі за підписом керівника про відсутність
застосування до заявника санкцій відповідно до законодавства).
Конкурс буде проведено в Регіональному відділенні Фонду по
Львівській, Закарпатській та Волинській областях (79000, м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, каб. 4) об 11.00 на 12-й календарний
день після дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості
приватизації».
Реєстрація учасників проходитиме з 10.00 в кімн. 4. Реєстрація
учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до початку проведення
конкурсу. Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 3 рабочих дні до дати проведення конкурсу.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Для участі в конкурсі претенденти подають на розгляд комісії
такі матеріали:
заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації
про конкурс; документи, що підтверджують сплату гарантійного внеску;
пропозиції щодо виконаня оголошених або встановлених законодавством умов конкурсу та їх документальне підтвердження, крім розміру
орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним
(адреса,телефон), розрахунковий рахунок, відкритий в установі банку;
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження
представника юридичної особи; засвідчені в установленому порядку
копії установчих документів; завірену належним чином копію звіту про
фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента про те,
що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію
декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.
Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються в конверті з написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента
(за наявності). При цьому, на конверті зазначаються назва, площа та
місцезнаходження об’єкта.
Заяви приймаються за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, у Регіональному відділенні Фонду по Львівській області (каб. 5),
у робочі дні: понеділок – четвер з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до
16.45, обідня перерва – з 13.00 до 13.45.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі оренди державного
майна Регіонального відділення Фонду по Львівській, Закарпатській та
Волинській областях (каб. 25) або за тел. (032) 261-62-04.

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонськй
області, АРК та м. Севастополі про підсумки конкурсу на право
оренди державного майна
Конкурс на право оренди державного окремо індивідуально визначеного нерухомого майна – вантажного причалу № 3 загальною площею
1725,0 м2, що перебуває на балансі Скадовської філії ДП «Адміністрація
морських портів україни» (Адміністрація Скадовського морського порту)
та розташований за адресою: Херсонська обл., Каланчацький район,
с. Хорли, вул. Набережна, 2, визнано таким, що не відбувся.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення по м. Києву про підсумки
конкурсу на право оренди нерухомого державного майна,
що відбувся 27.08.2019
За результатами конкурсу на право укладення договору оренди державного майна, яке перебуває балансі ДП «Управління з експлуатації
майнового комплексу» та знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 11 (на 1-му поверсі будівлі, літера А), площею 42,9 м2, кон-

курсною комісією прийнято рішення укласти договір оренди із єдиним
учасником конкурсу – ДУ «Відкриті публічні фінанси».
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення по м. Києву про підсумки
конкурсу на право оренди нерухомого державного майна,
що відбувся 27.08.2019
За результатами конкурсу на право укладення договору оренди
державного майна, яке перебуває на балансі Головного управління
регіональної стастики та знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 4-6 (на 7-му поверсі будівлі, кімнати № 705, № 706), площею
44,4 м2 конкурсною комісією прийнято рішення укласти договір оренди
з переможцем конкурсу – Громадською організацією «Київська бізнес
асоціація Україна-Європа».

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

ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м. Львова про проведення конкурсу на право
оренди нерухомого військового майна
Назва та місце розташування органу, що проводить конкурс: КЕВ
м. Львова, адреса: 79007 м. Львів, вул. Батуринська, 2.
 ЛОТ № 1: нежитлові приміщення № 1,13-16 загальною площею 292,8 м2 в будівлі, інв. № 55, та частина технічного майданчика № 11 з асфальтобетонним покриттям площею 600,0 м2
військового містечка № 288, розташованого за адресою: м. Львів,
вул. Луганська, 3.
Під розміщення: 222,3 м2 – виробничих приміщень (інше використання майна); 70,5 м2 – складів; 600,0 м2 – розміщення та складування
матеріалів та обладнання.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до чинного законодавства України, становить 18680,20 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 згідно з 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 погодження з органом військового
управління.
4. Компенсація орендодавцю податку за землю під об’єктом оренди
та за прилеглу територію.
5. Компенсація переможцем конкурсу витрат за виконання незалежної оцінки майна протягом 10 днів з моменту оголошення результатів конкурсу.
6. Виконання поточного та капітального ремонту орендованого майна
за рахунок орендаря без компенсації витрат на їх здійснення.
7. Зобов’язання не зберігати і не використовувати в орендованому
приміщенні токсичні, вибухові, наркотичні, радіоактивні речовини і матеріали, забезпечити протипожежну безпеку об’єкта оренди.
8. Зобов’язання встановлення приладів обліку комунальних послуг
за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів з
постачальними організаціями (до моменту укладення прямих договорів
відшкодовувати витрати орендодавцю за комунальні послуги).
9. Зобов’язання щодо дотримання належних умов експлуатації
об’єкта оренди, запобігання його пошкодженню та псуванню, утримувати майно в належному стані, не гіршому ніж на момент передачі
його в оренду.
10. Забезпечення зобов’язань орендаря зі сплати орендної плати
внесенням завдатку у розмірі, не меншому ніж три місячні орендні плати
за базовий місяць, який вноситься протягом 10 днів з моменту підписання договору оренди в рахунок плати за останні три місяці оренди.
11. Заборона суборенди, приватизації та переходу права власності
на орендоване майно.
12. Мета і предмет господарської діяльності, визначені в установчих документах суб’єкта господарювання, який здійснює господарську
діяльність на базі орендованого майна, не можуть суперечити умовам
договору оренди.
Документи для участі у конкурсі та конкурсні пропозиції подаються
в конверті з написом «На конкурс», запечатаному печаткою учасника
конкурсу.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 5 календарних днів до дати проведення конкурсу.
Конкурс буде проведено о 10.00 на 21-й календарний день
після публікації цієї інформації в приміщенні актового залу КЕВ
м. Львова.
Телефон для довідок з питань конкурсу: (032) 255-74-80.
Для участі в конкурсі учасник подає на розгляд конкурсної комісії:
заяву про участь у конкурсі та такі документи:
а) для учасників, які є юридичними особами: посвідчені нотаріусом
копії установчих документів; належним чином оформлену довіреність,
видану представнику юридичної особи, з наданням повноважень; документ, що посвідчує представника юридичної особи; завірену належним
чином копію звiту про фiнансовi результати учасника конкурсу з урахуванням дебіторської i кредиторської заборгованості за останній рік;
довiдку вiд учасника конкурсу про те, що стосовно нього не порушено
справу про банкрутство;
б) для учасникiв, якi є фiзичними особами:
посвідчену нотаріусом копію свідоцтва про реєстрацію фізичної особи як суб’єкта підприємницької діяльності; витяг з Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином копію декларацiю про доходи або завiрену в установленному
порядку копiю звiту суб’єкта малого пiдприємництва – фiзичної особи –
платника єдиного податку; належним чином оформлену довіреність,
видану представнику фізичної особи, з наданням повноважень; копію
документа, що посвідчує представника фізичної особи;
в) для всіх учасників: техніко-економічне обґрунтування оренди –
зобов’язання (пропозицiї) щодо виконання умов конкурсу та забезпе-

КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
АПАРАТ ФОНДУ
ІНФОРМАЦІЯ
про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності

 Найменування об’єкта оцінки: нерухоме майно, а саме: будівлі дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Юність»,
розташовані за адресою: вул. Піонерська, 2, у смт Берегомет Вижницького району Чернівецької області, які згідно з розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2018 року № 853-р «Про
віднесення будівель дитячого закладу оздоровлення та відпочинку
«Юність» до сфери управління Фонду державного майна» віднесені
до сфери управління Фонду державного майна України.
Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого
оцінюється: вул. Піонерська, 2, у смт Берегомет Вижницького району Чернівецької області; тел.: (097) 701-72-20, (044) 286-75-91.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення справедливої
вартості нерухомого майна з метою відображення її результатів у
бухгалтерському обліку.

№ 37 (1265)

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 47 будівель та споруд загальною площею 4938,5 м2.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів станом на 30.06.2019, тис. грн: 237,182.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
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 державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду
державного майна України від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення),
та з урахуванням умов цієї інформації.
Замовник послуг з оцінки – Фонд державного майна України.
Платник послуг з оцінки – ДП «Управління справами Фонду державного майна України».

чення 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 проведення конкурсу з використанням відкритості
пропонування розміру орендної плати за принципом
аукціону на право оренди нерухомого військового майна
Назва об’єкта і місце розташування органу, що проводить конкурс:
Івано-Франківська КЕЧ (району), адреса: 76018, м. Івано-Франківськ,
вул. Національної Гвардії 14г.
 Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: військове нерухоме майно – частина нежитлового приміщення загальною
площею 2,0 м2 будівлі № 78 (КПП) військового містечка № 1,
що знаходиться за адресою: Івано-Франківська область, м. Коломия,
вул. Моцарта, 33.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку
на 31.05.2019 становить 17090,00 грн без урахування ПДВ.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до вимог чинного законодавства, становить 563,97 грн без урахування
ПДВ (базовий місяць розрахунку – липень 2019 р.). У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
Мета використання – розміщення фінансової установи (40 %).
Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
найбільший запропонований розмір орендної плати за використання
зазначеного об’єкта оренди порівняно зі встановленою на торгах є початковою орендною платою; ефективне використання об’єкта оренди
відповідно до його цільового призначення та умов договору оренди;
строк оренди – до трьох років; забезпечення збереження орендованого
майна, запобігання його пошкодженню і псуванню, утримання майна в
порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної
безпеки; підтримання орендованого майна в належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду; здійснення заходів протипожежної безпеки; компенсація переможцем конкурсу витрат, пов’язаних
з проведенням незалежної оцінки, опублікуванням оголошення; виконання ремонту орендованого майна за власний рахунок орендаря; забезпечення зобов’язання орендаря щодо сплати орендної плати внесенням завдатку в розмірі, не меншому ніж одна місячна орендна плата;
укладення з балансоутримувачем договору про відшкодування витрат на
утримання орендованого майна та надання комунальних послуг; протягом місяця після укладення договору оренди застрахувати орендоване
майно на суму, не меншу ніж його вартість за звітом про оцінку, на користь балансоутримувача; встановлення приладів обліку комунальних
послуг за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів з постачальними організаціями; компенсація орендодавцю податку
на землю під об’єктом оренди та за прилеглу територію.
Основним критерієм визначення переможця конкурсу є максимальний розмір орендної плати та обов’язкове забезпечення виконання інших умов договору.
Додаткові вимоги щодо умов договору оренди: заборона передачі
в суборенду, заборона приватизації та переходу права власності на
орендоване майно до третіх осіб.
Для участі в конкурсі учасники конкурсу подають на розгляд
конкурсної комісії:
заяву про участь у конкурсі та документи, визначені наказом Фонду
державного майна України від 15.02.2013 № 201 « Про затвердження
Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладання договору оренди майна, що належить до державної власності» (крім проекту договору оренди); відомості про учасника конкурсу відповідно до
вимог п. 3.2. Порядку та умов проведення конкурсів на право укладення
договору оренди військового майна, затвердженого наказом Фонду державного майна України та Міністерства оборони України від 26.07.2000
№ 1549/241; конкурсні пропозиції – зобов’язання щодо виконання умов
конкурсу, пропозиції щодо гарантії сплати орендної плати (завдаток,
гарантія, тощо), додаткові пропозиції з виконання умов конкурсу.
Пропозиції подаються в окремому запечатаному конверті учасника конкурсу.
Конкурс буде проведено об 11.00 на 21-й календарний день після опублікування цієї інформації за адресою: м. Івано-Франківськ,
вул. Національної Гвардії, 14г, Івано-Франківська КЕЧ (району),
кабінет № 21.
Кінцевий термін подання заяв для участі в конкурсі – за три (робочих)
дні до проведення конкурсу. Телефони для довідок: 0342 75-07-10, мобільний: 0993743134.

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
про підсумки конкурсу на право укладення договору оренди
державного (військового) майна, що відбувся 23.08.2019
За результатами засідання конкурсної комісії переможцем конкурсу на право укладення договору оренди нерухомого військового
майна – нежитлових приміщень будівлі УПОС (інв. № 168) військового містечка № 6 загальною площею 70,8 м2 за адресою Житомирська
обл., Радомишльський р-н, смт Городок, пров. Північний,168 визнано
ФОП Власенко М. Г.
ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м. Чернівці про підсумки конкурсу на право укладення
договору оренди державного (військового) майна,
що відбувся 28.08.2019
За результатами засідання конкурсної комісії переможцем конкурсу на право укладення договору оренди державного (військового)
майна – нежитлових вбудованих приміщень першого поверху (№ 1-18,
1-19, 1-20, 1-21, 1-22) загальною площею 66,3 м2 в будівлі (літ. Ш) аптеки (інв. № 14) військового містечка № 1, розташованого за адресою:
м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 41б, визнано фізичну особу – підприємця Печенюка В’ячеслава Валентиновича.

Департамент оцінки майна, майнових прав
та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного
майна України, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки
об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на
підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими
передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна
за напрямом 1. «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та
майнових прав на них».
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів,
що мають загальний стаж професійної діяльності не менше 3 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості),
у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться
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у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява
про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені
до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна, інформація про претендента подаються за встановленими
в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: нерухомість або майновий комплекс готельного, рекреаційного та санаторно-курортного
призначення.

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 50000,00 грн.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, в який вкладено окремий запечатаний конверт з конкурсною
пропозицією, шляхом поштового відправлення на адресу: 01133,
м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна
України (вул. Генерала Алмазова, 18/9, фойє) до 17.30 19 вересня 2019 року.

На конверті потрібно зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого
буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та
найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи-підприємця, який подає конкурсну документацію.
Телефон для довідок (044) 200-36-36.
Конкурс відбудеться 25 вересня 2019 року о 14.00 у Фонді
державного майна України (01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303).

ВІнницЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ

оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015
№ 2075 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2018 р. за № 198/31650
(далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих
відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та
професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки
майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають
об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації,
порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні,
зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій
зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням
усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом; документів
щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності
та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення); підтвердних документів (заява про участь у конкурсі з
відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою
(додаток 4 до Положення); інформація про претендента (додаток
5 до Положення).
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та
(або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
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 19.09.2019 (включно).
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкта оцінки
та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться 25.09.2019 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.

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
інформації о 10.00 в Управлінні забезпечення реалізації пов
новажень у Хмельницькій області Регіонального відділення
Фонду по Вінницькій та Хмельницькій областях за адресою:
вул. Соборна, 75, м. Хмельницький, 29013.

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

 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого
приміщення № 103 площею 5,0 м2 на 1-му поверсі будівлі коледжу (літ. А), що перебуває на балансі Вінницького торговельноекономічного коледжу Київського національного торговельноекономічного університету.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21022, м. Вінниця, вул. Київська, 80 (Київська/Гонти, 80/20 за даними БТІ).
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 Бенед О. В.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 частина
приміщення.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів станом на 01.06.2019: відновна – 1022,00 грн; залишкова –
115,00 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.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних
днів від дати підписання договору на проведення незалежної оцінки майна.
Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2019.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення
загальною площею 47,0 м2, у т. ч.: на 1-му поверсі: частина
№ 3 (5,0 м2), № 5 (11,1 м2); на 9-му поверсі: № 21 (24,4 м2),
№ 22 (6,5 м2), що перебувають на балансі Вінницького торговельноекономічного інституту Київського національного торговельноекономічного університету.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21000, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 25.
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 Бенед О. В.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 3 приміщення,
1 частина приміщення.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів станом на 01.06.2019: відновна – 35421,00 грн; залишкова –
18089,00 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.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних
днів від дати підписання договору на проведення незалежної оцінки майна.
Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2019.
 3. Назва об’єкта оцінки: нерухоме майно – збірник змішувач 111 (інв. № 3162), блок виробничих та побутових приміщень 138Б (інв. № 3106), напірний трубопровід питної води та
вузол біохімочистки В-15 (інв. № 3157), напірний трубопровід
скиду очисних вод в акумулюючі ставки К1-4Б (інв. № 3182),
напірний трубопровід 1407 виробничих стічних вод та ставкинакопичувачі (інв. № 3184), напірний трубопровід незабруднених виробничих стічних вод з ставків накопичувачів наст. б/х
очистки (інв. № 3185), колектор вузла очисних споруд госпобутових вод (інв. № 3197), що не увійшло до статутного (складеного) капіталу ВАТ «Крижопільський цукровий завод» та перебуває
на балансі ПрАТ «Крижопільський цукровий завод».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 24615, Вінницька обл., Крижопільський р-н, с. Городківка, вул. Благовіщенська (колишня Леніна), 103.
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 – ПрАТ «Крижопільський цукровий завод».
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): –.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів станом на 31.12.2018: збірник змішувач 111, глибина – 6 м,
діаметр на поверхні – 6 м (інв. № 3162), відновна – 12805,06 грн;
залишкова – 3106,53 грн; блок виробничих та побутових приміщень 138Б, плитна конструкція 40м х 80м (інв. № 3106), відновна –
172682,14 грн; залишкова – 60413,95 грн; напірний трубопровід
питної води та вузол біохімочистки В-15, протяжність – 2035 пог. м
(інв. № 3157), відновна – 42844,82 грн; залишкова – 17494,75 грн;
напірний трубопровід скиду очисних вод в акумулюючі ставки К14Б, протяжність – 550 пог. м (інв. № 3182), відновна – 17904,74 грн;
залишкова – 7311,06 грн; напірний трубопровід 1407 виробничих
стічних вод та ставки-накопичувачі, протяжність – 6050 пог. м (інв.
№ 3184), відновна – 314561,41 грн; залишкова – 128445,05 грн; напірний трубопровід незабруднених виробничих стічних вод з ставків
накопичувачів наст. б/х очистки, протяжність 673 пог. м (інв. № 3185),
відновна – 34878,89 грн; залишкова – 14242,03 грн; колектор вузла очисних споруд госпобутових вод, протяжність – 432 пог. м (інв.
№ 3197), відновна – 73983,94 грн; залишкова – 24835,88 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: споруди, зокрема аналогічного
функціонального призначення.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки:
12,0 тис. грн.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 10 календарних днів від дати підписання договору на проведення незалежної
оцінки майна.
Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2019.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
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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: приміщення загальною площею
115,2 м2 в нежитловій будівлі.
Балансоутримувач – Вінницька філія Концерну «Військторгсервіс».
Місцезнаходження об’єкта: вул. Вокзальна, 93, м. Кам’янецьПодільський, Хмельницька обл.
Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору
оренди.
Дата оцінки – 30.06.2019.
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 Самбор Олег Васильович.
Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є
приміщення, частини будівель (торговельна нерухомість).
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2,2 тис. грн.
 Назва об’єкта оцінки № 2: приміщення загальною площею
97,8 м2 (у т. ч. площа загального користування – 24,7 м2) на
другому поверсі адміністративної будівлі.
Балансоутримувач – Головне управління статистики у Хмельницькій області.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Лесі Українки, 154, м. Полонне,
Хмельницька обл.
Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору
оренди.
Дата оцінки – 30.06.2019.
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 – Виконком Полонської міської ради.
Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є приміщення, частини будівель (адміністративна нерухомість).
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2,2 тис. грн.
 Назва об’єкта оцінки № 3: технологічні приміщення загальною площею 36,2 м2 (у т. ч. кімн. № 75 площею 10,9 м2; кімн.
№ 78 площею 6,3 м2; кімн. № 79 площею 9,0 м2; кімн. № 80 площею 10,0 м2) у будівлі ЦТЕ № 4 («Техбудівля», інв. № 6666).
Балансоутримувач – Казенне підприємство «Укрспецзв’язок».
Місцезнаходження об’єкта: вул. Соборна, 20, смт Летичів, Хмельницька обл.
Технічна документація по будівлі, в якій перебуває об’єкт оцінки,
має гриф обмеженого доступу.
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 – Філія ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Хмельницька регіональна дирекція
«ПОДІЛЛЯ-ЦЕНТР».
Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є приміщення, частини будівель (виробничо-складська нерухомість).
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2,4 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».

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки майна

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
50,1 м2 (у т. ч. 22,1 м2 – площа загального користування).
Балансоутримувач: ВП «Криворізьке територіальне управління»
філія «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і
споруд» АТ «Укрзалізниця».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., Солонянський р-н, с. Богданівка, вул. Осипенка, 1а.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ФОП Мироненко Н. П.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею
171,9 м2.
Балансоутримувач: ДП «ДПІ «Кривбаспроект».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, просп. Поштовий (К. Маркса), 40.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ТОВ «КР Маркет».
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
53,82 м2 (у т. ч. ґанок – 14,62 м2).
Балансоутримувач: ДП «Виробничо-будівельне об’єднання».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Нікополь, просп. Трубників, 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 Дегтерьова М. А.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина бетонованого майданчика
площею 330,0 м2 (у т. ч. 30,0 м2 – площа загального користування).
Балансоутримувач: Павлоградське міжрайонне управління водного господарства.
Місцез нах од ження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл.,
смт Слобожанське, вул. Будівельників, 1.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ТОВ «Нафтаресурс».
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: майданчики та замощення.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина бетонованого майданчика
площею 50,0 м2.
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 Клімов К. О.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: майданчики та замощення.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
54,1 м2 (у т. ч. 3,2 м2 – площа загального користування).
Балансоутримувач: Дніпровський національний університет заліз
ничного 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 – ПП «Дезснаб».
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
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Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 7. Назва об’єкта оцінки: частина технічного поверху площею 14,6 м2 (у т. ч. 2,0 м2 – площа загального користування),
частина даху площею 34,0 м2 (у т. ч. 2,0 м2 – площа загального користування).
Балансоутримувач: Національний технічний університет «Дніпровська політехніка».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, просп. Олександра
Поля, 111б.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ТОВ «Телерадіокомпанія «Авторадіо-Дніпро».
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель, дах та частини даху.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
8,0 м2 (у т. ч. 1,0 м2 – площа загального користування).
Балансоутримувач: Національний технічний університет «Дніпровська політехніка».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 19, корпус № 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 Сенюта О. І.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
8,0 м2 (у т. ч. 1,0 м2 – площа загального користування).
Балансоутримувач: Національний технічний університет «Дніпровська політехніка».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 19, 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 Сенюта О. І.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 10. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
3,0 м2 (у т. ч. 1,0 м2 – площа загального користування).
Балансоутримувач: Національний технічний університет «Дніпровська політехніка».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, просп. Гагаріна, 57,
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 Гаврилко Д. І.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 11. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
3,0 м2 (у т. ч. 1,0 м2 – площа загального користування).
Балансоутримувач: Національний технічний університет «Дніпровська політехніка».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, просп. Гагаріна, 59,
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 Гаврилко Д. І.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 12. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
73,7 м2.
Балансоутримувач: ДП «Дніпродіпрошахт».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Європейська,
15.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ТОВ «СІРІУС АВТО ПЛЮС».
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 13. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
8,0 м2.
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 Сенюта О. І.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 14. Назва об’єкта оцінки: розмір збитків, нанесених державі
внаслідок незбереження групи інвентарних об’єктів інженерної
інфраструктури у складі: 2 свердловини артезіанські (інв. № 26,
27), тепломережа зовнішня (інв. № 29), водопровід (інв. № 28),
водопровід зовнішній (інв. № 13), газопровід (інв. № 30), магістральний газопровід (інв. № 31), газопровід зовнішній (інв.
№ 13), каналізація зовнішня (інв. № 228), каналізація вузька
(інв. № 229), 3 лінії електромереж (інв. № 24, 35, 47), електромережа зовнішня (інв. № 9), артсвердловина (інв. № 11), 3 пожежні водоймища (інв. № 12, 35, 36), які під час приватизації не
увійшли до статутного капіталу ВАТ «Павлоградконоплепром».
Балансоутримувач: ТОВ «Павлоградконоплепром» (юридична та
фактична адреса Товариства: 51400, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Дніпровська, 1).
Мета оцінки – визначення розміру збитків, нанесених державі внаслідок неналежного збереження державного майна.
Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 01.10.2018.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3,0 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: збитки, нанесені державі (за
подібністю об’єкта пошкодження, розкрадання, нестачі, знищення,
псування – інженерні мережі).
 15. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 117 загальною площею 12,7 м2 першого поверху адміністративнопобутового корпусу (літ. Ф-2), інв. № 1000088.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. вул. Новобудов, 7.
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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: ВП «Спеціальне конструкторське бюро авіаційних бортових систем» ДП «Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут».
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: ТОВ «КОД 2018».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2019.
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.
 16. Назва об’єкта оцінки: будівля учбового корпусу (літ. А)
загальною площею 164,8 м2; частина замощення І загальною
площею 14 659,0 м2; паркани № 1, 6; ворота № 2; підпірні стінки
№ 3, 4; естакада № 5; вишка № 7 (автодрому).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Юності, 118.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди.
Балансоутримувач: філія «Запорізький державний обласний
навчально-курсовий комбінат» Українського державного підприємства по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних
засобів «Укрінтеравтосервіс».
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: ТОВ «АВТОДРОМ СЕРВІС».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2019.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: комплекси будівель та споруд.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 10,4 тис. грн.
 17. Назва об’єкта оцінки: приміщення з № 4 до № 6 включно,
з № 11 до № 13 включно, № 21, з № 24 до № 31 включно, частина коридору № 3 площею 4,9 м2 першого поверху складського
корпусу (літ. Б) та естакада, загальною площею 1102,6 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Новобудов, 7.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження
договору оренди від 29.06.2016 № 1258/904/1-2.16/п, укладеного
між підприємством і ТОВ «Крок Г.Т.».
Балансоутримувач: ВП «Спеціальне конструкторське бюро авіаційних бортових систем» ДП «Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут».
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: ТОВ «Крок Г. Т.».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2019.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель, естакада.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3,12 тис. грн.
 18. Назва об’єкта оцінки: будівля корпусу № 5 поста охорони
(літ. Я), інв. № 10000, загальною площею 9,1 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Новобудов, 7.
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: ВП «Спеціальне конструкторське бюро авіаційних бортових систем» ДП «Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут».
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: ТОВ «КРОК Г. Т.».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2019.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3,0 тис. грн.
 19. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення з № 9 до
№ 12 включно, вбудовані в перший поверх адміністративної
будівлі (літ. Є), загальною площею 76,5 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Токмацький
р-н, м. Молочанськ, вул. Центральна, буд.1.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди.
Балансоутримувач: ДНЗ «Багатопрофільний центр професійнотехнічної освіти».
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: ФОП Пушкарьова О. Д.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 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.
 20. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 114, 115,
116, 158, 159, частина приміщення № 61 площею 47,4 м2, частина приміщення № 160 площею 15,7 м2, загальною площею
126,3 м2 першого поверху адміністративно-побутового корпусу
(літ. Ф-2), інв. № 1000088.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Новобудов, 7.
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: ВП «Спеціальне конструкторське бюро авіаційних бортових систем» ДП «Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут».
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: Приватне підприємство «Науково-виробниче приватне
підприємство «Спаринг-Віст Центр».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2019.
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.
 21. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 29 загальною площею 16,1 м2 першого поверху будівлі учбового
корпусу (літ. А-4).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Матросова, 6.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди.
Балансоутримувач: ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище
моди і стилю».
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: ФОП Левіт О. Л.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2019.
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.

 22. Назва об’єкта оцінки: частина даху площею 7,0 м2 будівлі
та частина металевої труби – 6 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Великобілозерський р-н, с. Велика Білозерка, вул. 8 Березня, 1б.
Мета проведення незалежної оцінки визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою внесення змін
до договору оренди.
Балансоутримувач: Кам’янське міжрайонне управління водного
господарства, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36238357.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: ТОВ «лайфселл».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.08.2019.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: дах та частини даху, труба
(частина труби).
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 23.Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення
IV (частини приміщень № 15, 17, 19, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 31,
40) першого поверху двоповерхової будівлі, літ. А-2, площею
458,2 м2, вбудоване нежитлове приміщення IV (частини приміщень № 44, 46, 47, 48, 57) другого поверху двоповерхової будівлі (літ. А-2) площею 257,0 м2, загальною площею 715,2 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська/Покровська,8/28. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати з метою продовження договору оренди.
Балансоутримувач: Комітет фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: Спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського
резерву з боротьби вільної і дзюдо.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 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.
 24. Назва об’єкта оцінки: вбудовані в будівлю (літера В1) нежитлові приміщення № 2, 3, 4, 5, 6 загальною площею 33,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь,
вул. Чайковського, буд. 53.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Балансоутримувач: Державний навчальний заклад «Мелітопольський багатопрофільний центр професійно-технічної освіти».
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: Приватне підприємство «МОТОР – ЕКСПРЕС».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 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.
 25. Назва об’єкта оцінки: вбудоване в третій поверх триповерхової адміністративної будівлі (літ. А-3, реєстровий номер
01034359.101.АААБЕЕ503) приміщення № 60 загальною площею 11,2 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Якимівський
р-н, смт Якимівка, вул. Центральна, 66.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Балансоутримувач: Якимівське міжрайонне управління водного
господарства.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: Приватне підприємство «Агротех».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 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.
 26. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення
з № 2 до № 18 включно окремо розташованої будівлі (літ. Д-1)
загальною площею 326,1 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь,
вул. Лютнева, буд. 194.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Балансоутримувач: Державний навчальний заклад «Мелітопольське вище професійне училище».
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: ФОП Маньковський П. Е.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 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.
 27. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 9, 11, 12
першого поверху двоповерхової будівлі контори експлуатаційної дільниці № 2, літ. А-2, інв. № 10310011, реєстровий номер
36415134.3.ММСФОО010, загальною площею 53,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Вільнянський
р-н, с. Петро-Михайлівка, вул. Матросова, 86.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Балансоутримувач: Вільнянське міжрайонне управління водного
господарства.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: ФОП Галдін А. В.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2019.
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.
 28. Назва об’єкта оцінки: металева площадка загальною
площею 4,03 м2 водозабірної споруди, реєстровий номер
36415134.5.ММСФОО019, яка розташована на території насосної станції НС-1.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Вільнянський
р-н, с. Вільногрушівське, вул. Набережна, 35а.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Балансоутримувач: Вільнянське міжрайонне управління водного
господарства.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: Обслуговуючий кооператив «МІКРОН».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2019.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: площадки відповідного функціонального призначення.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення таку 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.
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16

відомості
приватизації

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 від 16.01.2018 № 47, зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному
конверті і має містити пропозиції щодо вартості надання послуг,
калькуляції витрат, пов’язаних з наданням послуг, та терміну надання послуг в календарних днях.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом документів, що в ньому містяться, та відміткою на конверті «На
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» до відділу документального забезпечення та контролю за адресою: 49000, м. Дніпро,
вул. Центральна, 6, кімн. 10 до 20 вересня 2019 р. (включно).
Конкурс відбудеться 26.09.2019 об 11.00 у регіональному
відділенні за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6,
кімн. 37.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 49000,
м. Дніпро, вул. Центральна, 6, телефон для довідок (056) 744-11-51.
Електронна адреса замовника конкурсу: dnipro@spfu.gov.ua.

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. Частина приміщення загальною площею 2,0 м2 в будівлі

поста ЕЦ станції Отинія, що обліковується на балансі ПАТ «Українська залізниця» філії «Центр будівельно-монтажних робіт і цивільних
споруд», за адресою: Івано-Франківська обл., Коломийський р-н,
смт Отинія, вул. Колійова, 7, що не включена до статутного капіталу
ПАТ «Українська залізниця».
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 – ТОВ «Євротранстелеком».
 2. Частина приміщення загальною площею 45,2 м2, а
саме: кімн. 19 – 7,3 м2, кімн. 20 – 5,0 м2, кімн. 21 – 17,6 м2,
кімн. 22 – 5,2 м2, кімн. 23 – 3,3 м2, кімн. 24 – 6,8 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі, що обліковується на балансі Івано-Франківського обласного центру зайнятості, за адресою:
Івано-Франківська обл., Долинський р-н, м. Долина, просп. Незалежності, 3.
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 Кравчик Ольга Антонівна.
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: 4,8 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 згода
керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл
на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і
залучається претендентом (за потреби); інформація про претендента (додаток 5 до Положення); копії кваліфікаційних документів
оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому
числі посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок (подаються у разі проведення конкурсу з метою виконання робіт з експертної грошової оцінки
земельних ділянок).
Копії документів, що подаються до регіонального відділення, повинні бути завірені належним чином.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: до участі в конкурсі
з метою надання послуг з оцінки майна можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими
передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів,
що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників конкурсу, передбаченим пунктом 12 розділу ІІ Положення.
У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет
документів або подана ним конкурсна документація є неповною,
комісія на засіданні приймає рішення щодо недопущення його до
участі в конкурсі. Претендент має право відкликати свою заяву до
дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії 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 опублікування 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.
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група
знаходяться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48,
телефон для довідок (0342) 55-31-39.
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ІНФОРМАЦІЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень
у Чернівецькій області Регіонального відділення Фонду
по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській
областях про оголошення конкурсів з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені для надання
послуг з оцінки майна

 Найменування об’єкта оцінки № 1: частина технічного поверху (горища) будівлі гуртожитку № 6 (літ. А) загальною площею
70,0 м2, що перебуває на балансі Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 58029, м. Чернівці, вул. Небесної Сотні, 4в.
Мета проведення незалежної оцінки: передача в оренду.
Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів станом на 31.07.2019 – 4296109,54 грн (будівлі гуртожитку
№ 6 (літ. А).
Розмір земельної ділянки, усього: 4,2702 га.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): м. Чернівці, земельна ділянка 7 по вул. Стасюка, 4а.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): для обслуговування будівель.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): право постійного
користування.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю
(зазначити «так» або «ні»): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2019.
 Найменування об’єкта оцінки № 2: частина даху будівлі навчального корпусу № 9 (блок літ. Б) загальною площею 30,0 м2,
що перебуває на балансі Чернівецького національного університету
ім. Ю. Федьковича.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: розміщеної за адресою: 58011,
м. Чернівці, вул. Сторожинецька, 101.
Мета проведення незалежної оцінки: передача в оренду.
Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів станом на 31.07.2019 – 1163597,2 грн (будівлі навчального
корпусу № 9 (блок літ. Б).
Розмір земельної ділянки, усього: 2,8512 га.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): м. Чернівці,
вул. Сторожинецька, земельна ділянка 101.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): для будівництва
та обслуговування будівель закладів освіти.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): право постійного
користування.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю
(зазначити «так» або «ні»): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2019.
 Найменування об’єкта оцінки № 3: частина горища площею
6,5 м2 та частини даху площею 3,5 м2 будівлі наукової бібліотеки (літ. А-А′), що перебуває на балансі Чернівецького національного
університету ім. Ю. Федьковича.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 58002, м. Чернівці, вул. Л. Українки, 23.
Мета проведення незалежної оцінки: передача в оренду.
Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів: станом на 31.07.2019 – 1178598,0 грн (будівлі наукової бібліотеки (літ. А-А′).
Розмір земельної ділянки, усього: 0,4816 га.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): м. Чернівці,
вул. Лесі Українки, земельна ділянка 23.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): для обслуговування будівель.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): право постійного
користування.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю
(зазначити «так» або «ні»): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2019.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного
майна України від 31.12.2015 № 2075 (в редакції наказу Фонду від
16.01.2018 № 47).
Замовником робіт для надання послуг з оцінки вищезазначеного
майна виступатиме Управління забезпечення реалізації повноважень
у Чернівецькій області Регіонального відділення Фонду по ІваноФранківській, Чернівецькій та Тернопільській областях.
Платником робіт для надання послуг з оцінки згаданого вище
майна виступатиме ПрАТ «ВФ Україна».
До участі в конкурсах для проведення незалежної оцінки допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів
оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1. «Оцінка об’єктів
в матеріальній формі» та спеціалізаціями 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у т. ч. земельних ділянок та
майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсах є наявність відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єктів оцінки, що мають
підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів
та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду
державного майна України від 10.06.2013 № 796 і зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 13.08.2013 за № 637/23469.
Найбільша очікувана вартість надання послуг з оцінки об’єктів
оцінки, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання
переможців для об’єктів оцінки, – 3,0 тис. грн, строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів.
Претендентам на участь у конкурсах потрібно подавати конкурсну документацію, оформлену відповідно до п. 5 Розділу 2 Положення, а саме: 1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі
за встановленою формою (додаток 4 до Положення), інформація про
претендента (додаток 5 до Положення); 2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки (відповідно до Розділу 1 Положення) разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента
та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення);
3) конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни надання послуг

з оцінки з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно
з законом, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг,
а також строку виконання робіт.
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки є нерухоме майно (земельні поліпшення), а саме: інженерні споруди, передавальні пристрої та конструктивні частини будівель, що призначені для їх розміщення.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці,
21а або безпосередньо до каб. № 5 Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернівецькій області Регіонального відділення
Фонду по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсів.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єкта
оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурси відбудуться через 14 календарних днів з дня публікації інформації про оголошення конкурсів о 10.00 в Управлінні
забезпечення реалізації повноважень у Чернівецькій області
Регіонального відділення Фонду по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях за адресою: м. Чернівці,
вул. Л. Кобилиці, 21а.
Телефон для довідок (0372) 55-44-84.

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

 1. Об’єкт незавершеного будівництва – школа, розміщена
за адресою: Київська обл., смт Володарка, вул. Героїв Чорнобиля,
109.
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 продажу на електронному
аукціоні.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: об’єкти незавершеного будівництва.
Очікувана найбільша ціна: 8640 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 із:
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 26.09.2019 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 об’єктів малої приватизації

 1. Окреме майно – гідротехнічні споруди ставків у складі:
ставка № 2 (дамба довжиною 220,8 м; гідроспоруда типу «Монах» з водовипуском довжиною 7 м та водонапуском довжиною
9 м); ставка № 3 (дамба довжиною 178 м; гідроспоруда типу
«Монах» з водовипуском довжиною 7 м та водонапуском довжиною 10 м); ставка «Нагульний» (дамба довжиною 222 м; дамба
довжиною 3 250 м; гідроспоруда типу «Монах» з водовипуском
довжиною 18 м; гідроспоруда типу «Монах» з водовипуском довжиною 8 м); ставка № 4 (дамба довжиною 173 м; гідроспоруда
типу «Монах» з водовипуском довжиною 7 м та водонапуском
довжиною 11 м); ставка № 5 (дамба довжиною 117 м; гідроспоруда типу «Монах» з водовипуском 7 м та водонапуском довжиною 9 м); ставка № 1 (дамба довжиною 138,3 м; гідроспоруда
типу «Монах» з водовипуском довжиною 10 м та водонапуском
довжиною 11м) за адресою: Київська обл., Сквирський р-н, с. Великополовецьке, вул. Садова, 174, які під час приватизації не увійшли
до статутного капіталу ВАТ «Сквираплемрибгосп» (правонаступник
ТОВ «Сквираплемрибгосп»; код за ЄДРПОУ 25295152).
Орієнтовна дата оцінки – 30.09.2019.
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: споруди, зокрема
аналогічного функціонального призначення.
Очікувана найбільша ціна: 11 000 грн.
 2. Окреме майно – гідротехнічні споруди ставків у складі:
ставка «Сільський» («Боговик») (гідроспоруда типу шлюз з водонапуском шириною 9,78 м); ставка «Верхній» (дамба довжиною 190 м; гідроспоруда типу шлюз з водонапуском шириною
2,2 м); ставка «Нагульний» Н-1 (гідроспоруда типу «Монах» з
водовиводом довжиною 18 м; гідроспоруда типу шлюз з водонапуском шириною 12 м); ставка «Зимувальний ЗС-2» (дамба
довжиною 318 м; гідроспоруда типу «Монах» з водовиводом
довжиною 9 м); ставка «Зимувальний ЗС-1» (дамба довжиною
136 м; гідроспоруда типу «Монах» № 1а з водовипуском довжиною 9 м; гідроспоруда типу «Монах» № 1б з водовиводом
довжиною 9 м); ставка «Боговик» (дамба довжиною 190 м; гідроспоруда типу «Монах» з водовиводом довжиною 15 м; гідроспоруда типу шлюз з водонапуском шириною 11,5 м); ставка
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«Нижній» (дамба довжиною 167 м; гідроспоруда типу «Монах» з
водовиводом довжиною 18 м; гідроспоруда типу шлюз з водонапуском шириною 12 м) за адресою: Київська обл., Сквирський
р-н,с. Антонів, вул. Садова, 1, які під час приватизації не увійшли до
статутного капіталу ВАТ «Сквираплемрибгосп» (правонаступник ТОВ
«Сквираплемрибгосп»; код за ЄДРПОУ 25295152).
Орієнтовна дата оцінки – 30.09.2019.
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: споруди, зокрема
аналогічного функціонального призначення.
Очікувана найбільша ціна: 11 000 грн.
 3. Окреме майно – гідротехнічні споруди ставків у складі:
ставка «Лебідь» (дамба довжиною 175 м; гідроспоруда типу
«Монах» зі шлюзом шириною 1,20 м); ставка № 3 «Монах» (дамба довжиною 73 м; гідроспоруда типу «Монах» з водовиводом
довжиною 12 м); ставка № 1 «Хіполя» (дамба довжиною 130
м; гідроспоруда типу «Монах» з водовиводом довжиною 18
м); ставка № 6 «Середній» (гідроспоруда типу «Монах» зі шлюзом шириною 1,87 м); ставка № 5 «Новий» (дамба довжиною
110 м; гідроспоруда типу «Монах» з водовиводом довжиною
6 м); ставка № 4 «Берізка» (дамба довжиною 102 м; гідроспоруда типу «Монах» з водовиводом довжиною 14 м) за адресою:
Київська обл., Сквирський р-н,с. Рогізна, вул. Франка, 44, які під
час приватизації не увійшли до статутного капіталу ВАТ «Сквираплемрибгосп» (правонаступник ТОВ «Сквираплемрибгосп»; код за
ЄДРПОУ 25295152).
Орієнтовна дата оцінки – 30.09.2019.
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: споруди, зокрема
аналогічного функціонального призначення.
Очікувана найбільша ціна: 11 000 грн.
 4. Окреме майно – гідротехнічні споруди ставків у складі:
ставка «Галецький» (дамба довжиною 75 м; гідроспоруда типу
«Монах» з водовиводом довжиною 8 м); ставка «Коханський»
(дамба довжиною 85 м; гідроспоруда типу «Монах» з водовиводом довжиною 18 м); ставка «Лазурівський» (дамба довжиною
80 м; гідроспоруда типу «Монах» з водовиводом довжиною 8 м);
ставка «Панський» (гідроспоруда типу «Монах» з водовиводом
довжиною 18 м); ставка «Мельниківський» (дамба довжиною
140 м; гідроспоруда типу «Монах» з водовиводом довжиною 18
м; гідроспоруда типу «Монах» з водовиводом довжиною 12 м)
за адресою: Київська обл., Сквирський р-н,с. Красноліси, вул. Польова, 44, які під час приватизації не увійшли до статутного капіталу ВАТ
«Сквираплемрибгосп» (правонаступник ТОВ «Сквираплемрибгосп»;
код за ЄДРПОУ 25295152).
Орієнтовна дата оцінки – 30.09.2019.
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: споруди, зокрема
аналогічного функціонального призначення.
Очікувана найбільша ціна: 11 000 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 із:
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; 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 (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 26.09.2019 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.
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 даху будівлі ремонтно-експлуатаційної майстерні площею 14,65 м2 та 4 антено-місця на матчі для транкінгового зв’язку площею 1,8 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, аеропорт, що перебувають на балансі ДП «Міжнародний
аеропорт «Бориспіль».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження терміну дії договору оренди.
Дата оцінки: 31.08.2019.
Замовник: Регіональне відділення Фонду по Київській області.
Платник: ТОВ «лайфселл».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 3360 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: споруди, передавальні пристрої, конструктивні частини будівель, призначені для
їх розміщення.
 2. Частина приміщення № 144 площею 0,2 м2 у підвалі,
частина приміщення № 146 площею 0,2 м2 на 1-у поверсі, частина приміщення № 30 площею 0,2 м2 на 2-му поверсі, частина приміщення № 18 площею 0,2 м2 та 0,2 м2, частина приміщення № 13 площею 1,4 м2, для розміщення фідера 7/8” – 40
пог. м. + 1/2” – 70 пог. м, площею 1,8 м2 на 3-му поверсі будівлі аеровокзалу термінала «Б», реєстровий номер за ЄРОДВ
20572069.1435.НЛТНПД055, за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, аеропорт, що перебувають на балансі ДП «Міжнародний
аеропорт «Бориспіль».
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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: ТОВ «лайфселл».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 3360 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель адміністративного, складського призначення.
 3. «Будівля гаража», а саме: один бокс гаража загальною
площею 28,3 м2 за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. О. Оникієнка, буд. 6, що обліковується на балансі ДП «Радіопередавальний
центр».
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: ППВ «ТЕПЛОЗАХИСТ».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 4800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: будівлі виробничого призначення.
 4. Частина нежитлового приміщення будівлі центрального складу (інв. № 10300058) площею 170,1 м2 за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. О. Білана, 1, що перебуває на балансі
Пошуково-зйомочної експедиції № 60 КП «Кіровгеологія».
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 Якименко Р. М.
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель складського призначення.
 5. Частина клубу площею 1,0 м2 за адресою: Київська обл.,
Бориспільський р-н, с. Мартусівка, вул. Бориспільська, 1, що перебуває на балансі державної установи «Бориспільська виправна колонія (№ 119)».
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: ТОВ «КАВІТ ЕЛЕКТРОНІКС».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель адміністративного призначення.
 6. Частина приміщення площею 15,0 м2 на 3-му поверсі
будівлі в режимній зоні пасажирського термінала «D» 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: ФОП Потьомкіна І. С.
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель торговельного призначення.
Учасникам конкурсу потрібно подати до Регіонального відділення Фонду по Київській області конкурсну документацію,
яка відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015
№ 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
№ 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 із:
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; 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 (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 26.09.2019 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.

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

 Назва об’єкта оцінки: вбудовано-прибудоване приміщення
загальною площею 656,6 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Волинська обл., м. Луцьк,
просп. Президента Грушевського, 33.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою його приватизації шляхом викупу.
Телефони замовника конкурсу: (033) 224-00-57, (033) 224-34-77
(відділ приватизації та оціночної діяльності Управління забезпечення
реалізації повноважень у Волинській області)
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2019.
Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Львівській, Закарпатській та Волинській областях.
Відповідно до листа Фонду від 15.06.2016 № 10-36-11307 та
доповнення до нього (лист Фонду від 16.07.2019 № 10-59-12958)
рекомендована максимальна ціна надання послуг з оцінки майна,
що склалася в I півріччі 2019 року та буде розглядатися конкурсною
комісією під час обрання переможця, – 4500,00 грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів

оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015
№ 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47) (далі –
Положення).
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Львівській, Закарпатській та Волинській областях (79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки відповідно до додатка 2 до
Положення є: окремі будівлі (за адміністративним призначенням).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна
за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових
прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації,
порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні,
зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна (згідно з інформацією про подібні до об’єкта оцінки
об’єкти, ознаки подібності якого наведено в додатку 2 до Положення),
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках
2 – 5 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному
конверті шляхом поштового відправлення або до відділу документального забезпечення та адміністративно-господарської роботи
за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3 з описом документів,
що містяться у конверті, і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також
строку виконання робіт (у календарних днях) по кожному об’єкту
оцінки окремо. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з
відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в Регіональному відділенні Фонду по
Львівській, Закарпатській та Волинській областях о 12.00 через
14 днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3.
Документи приймаються Регіональним відділенням Фонду по
Львівській, Закарпатській та Волинській областях не пізніше ніж за
чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032) 255-41-71, 255-38-55.
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: нежитлове приміщення площею
4,4 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Яворівський
р-н, смт Шкло, вул. Курортна, 1.
Балансоутримувач: ДП «Санаторно-курортний лікувальний центр
«Шкло».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору
оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних
відносин).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., Яворівський р-н, смт Шкло, вул. Курортна, 1.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ТзОВ «БАЙТ».
 2. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення
№ 92 загальною площею 10,9 м2 на першому поверсі.
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 продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних
відносин).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Замарстинівська, 7.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ПП «Західний центр насіння «Родос».
 3. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення
№ 50а загальною площею 12,6 м2 на другому поверсі будівлі.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, просп. В. Чорновала, 4.
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, просп. В. Чорновала, 4.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – Львівська регіональна філія Державного
підприємства «Центр державного земельного кадастру».
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною
площею 19,3 м2 на першому поверсі будівлі.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 71.
Балансоутримувач: ДП Державний інститут проектування міст
«Містопроект».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних
відносин).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 71.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ПП «Консультативна компанія «Юпітер».
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 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 24, 25

загальною площею 41,6 м2 на другому поверсі будівлі «А-4»
(навчальний корпус).
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): 31.08.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Філь М. І.
 6. Назва об’єкта оцінки: частина даху п’ятиповерхової будівлі гуртожитку загальною площею 54,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Стрий,
вул. Львівська, 141.
Балансоутримувач: ВПУ № 35 м. Стрий.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних
відносин).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Стрий,
вул. Львівська, 141.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ПрАТ «Київстар».
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення
№ 1 загальною площею 98,9 м2 на першому поверсі двоповерхової будівлі котельні.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Старосамбірський р-н, м. Добромиль, вул. Грушевського, 5б.
Балансоутримувач: ДП «Старосамбірське лісомисливське господарство».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних
відносин).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., Старосамбірський р-н, м. Добромиль, вул. Грушевського, 5б.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Скобіс».
 8. Назва об’єкта оцінки: приміщення будинку культури загальною площею 5787,9 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Ряшівська, 2.
Балансоутримувач (Орендодавець): ДП «Львівський державний
завод «Лорта».
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. Ряшівська, 2.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – Релігійна громада «Агапа» Церкви Християн Віри Євангельської у м. Львові.
 9. Назва об’єкта оцінки: гідротехнічні споруди ставів – плотина з шахтним водозабором «Сільва» (інв. № 128, 130), земляна
дамба «Сільва» з мокрим схилом (інв. № 129, 129а).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., Виноградівський р-н, м. Виноградів.
Балансоутримувач: Державне підприємство «Укрриба».
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, м. Виноградів.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Демян Віктор Вікторович.
 10. Назва об’єкта оцінки: частина складу ґрунтових взірців
площею 160,9 м2.
Місцез нах од ження об’єкта оцінки: 43000, Волинська обл.,
м. Луцьк, вул. Мамсурова, 8.
Балансоутримувач: Волинська філія Державної установи «Інститут
охорони ґрунтів України».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (033) 224-80-24.
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: 43000, Волинська обл.,
м. Луцьк, вул. Мамсурова, 8.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – фізична особа – підприємець Ільїн Богдан Олександрович.
 11. Назва об’єкта оцінки: частина котельні газової площею
261,4 м2 та теплові мережі протяжністю 790 м.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 45700, Волинська обл., м. Горохів, вул. Студентська, 8.
Балансоутримувач: Горохівський коледж Львівського національного аграрного університету.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (033) 224-80-24.
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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: 45700, Волинська обл.,
м. Горохів, вул. Студентська, 8.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ТзОВ «ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ВОЛИНЬ».
 12. Назва об’єкта оцінки: гідротехнічні споруди ставів, а
саме: Зимувальні (6 шт.), Аська, Баська, Большой, Зимувальні Палацові, Клин, Лабаниха 2, Лабаниха 3, Лабаниха, Мостовий, Ново-Большой, Перелка, Несвіч головний та обводний
канал НГ.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Волинська обл., Луцький р-н,
с. Несвіч.
Балансоутримувач: Державне підприємство «Укрриба».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (033) 224-80-24.
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: Волинська обл., Луцький
р-н, с. Несвіч.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ТОВ «Захід-сітка».
 13. Назва об’єкта оцінки: частина асфальтобетонного покриття площею 18,0 м2.
Місцез нах од ження об’єкта оцінки: 44731, Волинська обл.,
Володимир-Волинський р-н, м. Устилуг, вул. Левінцова, 58.
Балансоутримувач: Волинська митниця ДФС.
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: 44731, Волинська обл.,
Володимир-Волинський р-н, м. Устилуг, вул. Левінцова, 58.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ПАТ АБ «Укргазбанк».
 14. Назва об’єкта оцінки: частина вагону-будинку модульного типу Б-1 площею 8,9 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44110, Волинська обл., Ратнівський р-н, с/р Млинівська.
Балансоутримувач: Волинська митниця ДФС.
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: 44110, Волинська обл.,
Ратнівський р-н, с/р Млинівська.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ПАТ АБ «Укргазбанк».
 15. Назва об’єкта оцінки: частина службово-виробничої будівлі площею 16,5 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44332, Волинська обл., Любомльський р-н, с. Старовойтове, вул. Прикордонників, 41.
Балансоутримувач: Волинська митниця ДФС.
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: 44332, Волинська обл.,
Любомльський р-н, с. Старовойтове, вул. Прикордонників, 41.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ПАТ АБ «Укргазбанк».
 16. Назва об’єкта оцінки: вагон-будинок модульного типу
(літер М-1) загальною площею 12,9 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44110, Волинська обл., Ратнівський р-н, Млинівська с/р, автодорога Доманове (на Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на Бухарест), 1 км + 113 м.
Балансоутримувач: Волинська митниця ДФС.
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: 44110, Волинська обл.,
Ратнівський р-н, Млинівська с/р, автодорога Доманове (на Брест) –
Ковель – Чернівці – Тереблече (на Бухарест), 1 км + 113 м.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ТОВ «САЙРУС-ГРУП».
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 № 1 – 4, 13 – 16 – 2400,00
грн; для № 5 – 7, 10, 11 – 3000,00 грн; для № 9, 12 – 5690,00 грн; для
№ 8 – 5000,00 грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015
№ 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47) (далі –
Положення).
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Львівській, Закарпатській та Волинській областях (79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки відповідно до додатка 2
до Положення є: для № 1 – 5, 14, 16 – приміщення, частини будівель
(адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо);
для № 6 – споруди, передавальні пристрої, конструктивні частини
будівель, призначені для їх розміщення; для № 8 – окремі будівлі
(адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо);
для № 7, 10, 11, 13, 15 – приміщення, частини будівель (виробнича,
виробничо-складська або складська нерухомість); для № 9, 12 – споруди, зокрема, аналогічного функціонального призначення.

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 інформації 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

 1. Назва об’єкта оцінки: некапітальна будова, яка не є житловою і використовується як допоміжна тимчасова споруда,
загальною площею 57 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний
університет ім. К. Д. Ушинського». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 34. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкту 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): серпень – вересень, інформація про
особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Систем лігал консалтинг» (код
за ЄДРПОУ 42307344); тел. (096) 044-84-00.
 2. Назва об’єкта оцінки: споруди з навісом, споруди, огорожа майданчика (довжиною 110,60 пог.м), майданчик з гравійним покриттям, загальною площею 672 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: ДУ «Одеська виправна колонія
№ 14». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Краснова,
2а. 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):
серпень – вересень, інформація про особу – платника робіт з оцінки:
ФОП Шинкевич Ірина Олександрівна (код за ЄДРПОУ 2834208369);
тел. (073) 38-00-388, (093) 97-999-22 Олексій.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення 1-го поверху навчального корпусу № 4 загальною площею
8,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський
державний аграрний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Одеса, пров. Матросова, 6. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
укладення 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): серпень – вересень, інформація про
особу – платника робіт з оцінки: ФОП Ковальов Василь Васильович
(код за ЄДРПОУ 2047714413); тел. (067) 928-41-44.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення підвалу
студентського гуртожитку № 5 загальною площею 13,3 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський націо
нальний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. М. Говорова, 11б. 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): серпень – вересень, інформація про особу – платника
робіт з оцінки: ФОП Костров Захарій Олексійович (код за ЄДРПОУ
2951703498); тел. (097) 245-22-60.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення 1-го поверху
навчального корпусу № 2 загальною площею 2 м2. Наймену
вання балансоутримувача об’єкта оцінки: Національний університет «Одеська морська академія». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
укладення 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): серпень – вересень, інформація про
особу – платника робіт з оцінки: ПАТ «МТБ банк» (код за ЄДРПОУ
21650966); тел. 30-13-01, 30-13-02.
 6. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень 9-го
поверху 9-поверхового корпусу загальною площею 213,8 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська об’єднана
дирекція будівництва водогосподарських об’єктів. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкту для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 73150-29, 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): серпень – вересень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: ДП «Центр державного
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земельного кадастру» (код за ЄДРПОУ 21616582); тел. (063) 56-57446 Тетяна Володимирівна.
 7. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення № 11 будівлі механічного складу хімчистки літ. «Г» загальною площею
115,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: філія
«Одеське управління військової торгівлі Концерну «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. В. Стуса, 1а.
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):
серпень – вересень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Кателін Валерій Вікторович (код за ЄДРПОУ 2686714535);
тел. (067) 481-25-60.
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення у будівлі
«Мортек» загальною площею 26,4 м2. Найменування балансоут
римувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Адміністрація морських портів України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
Митна пл. 1/2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс
замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника
конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): серпень – вересень, інформація про особу – платника робіт
з оцінки: Благодійний фонд «Міжнародний фонд моряків» (код за
ЄДРПОУ 39419428); тел. (073) 620-13-13.
 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення туалету та
пальної загальною площею 60,8 м2. Найменування балансоут
римувача об’єкта оцінки: ДП «Одеський морський торговельний
порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Митна площа,
1/3. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди.
(Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника
конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу:
odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з
обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
серпень – вересень, інформація про особу – платника робіт з оцінки:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Новотех-Термінал» (код
за ЄДРПОУ 33139052); тел. 729-34-01 Інна.
 10. Назва об’єкта оцінки: частина асфальтованого покриття
у МАПП «Табаки» загальною площею 25 м2. Найменування балан
соутримувача об’єкта оцінки: Одеська митниця Державної фіскальної
служби. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., Болградський р-н, с. Виноградівка, вул. Болградська, 57, 7-й км траси «Ізмаїл – Кішинів». 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): серпень – вересень, інформація про особу – платника робіт
з оцінки: Товариство з обмеженою відповідальністю «САЙРУС-ГРУП»
(код за ЄДРПОУ 38307584); тел. (095) 379-16-72.
 11. Назва об’єкта оцінки: частина асфальтованого покриття
у МАПП «Платонове» загальною площею 25 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська митниця Державної
фіскальної служби. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл.,
Красноокнянський р-н, с. Платонове. 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): серпень – вересень, інформація
про особу – платника робіт з оцінки: Товариство з обмеженою відповідальністю «САЙРУС-ГРУП» (код за ЄДРПОУ 38307584); тел. (095)
379-16-72.
 12. Назва об’єкта оцінки: частина приміщень їдальні корпусу
Д загальною площею 182,2 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: ДЗ «Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Приморський» МОЗ України. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Чорноморська, 11а, с. Курортне, Білгород – Дністровський р-н, Одеська
обл. 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):
серпень – вересень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: Фізична особа – підприємець Світлинська Ірина Юріївна (код за
ЄДРПОУ 3190117563); тел. (097) 948-22-26.
 13. Назва об’єкта оцінки: підвальні приміщення учбового
корпусу № 3 загальною площею 40,7 м2. Найменування балан
соутримувача об’єкта оцінки: Одеська національна морська академія. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Дідріхсона 13.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника
конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу:
odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з
обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
серпень – вересень, інформація про особу – платника робіт з оцінки:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Навіс» (код за ЄДРПОУ
37549868); тел. 798-26-57 тимчасово видключ.
 14. Назва об’єкта оцінки: «Червоні пакгаузи»: прим. 1-го
поверху складу № 1, 2, 3; склад-навіс 1-2, загальною площею
6949,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП
Одеський морський торговельний порт. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Одеса, Митна площа, 1/1 (Карантинний мол). 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): серпень – вересень,
інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «УКРТРАНССЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 38478217); тел. (093) 092-19-07.
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 усіх 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 вище 7740 гривень комісією
з конкурсного відбору не розглядатимуться.
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Конкурсна пропозиція претендентів щодо послуг з незалежної
оцінки майна по об’єкту оцінки № 2 вище 15000 гривень комісією
з конкурсного відбору не розглядатимуться.
Конкурсна пропозиція претендентів щодо послуг з незалежної
оцінки майна по об’єктах оцінки № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 вище
7540 гривень комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться.
Конкурсна пропозиція претендентів щодо послуг з незалежної
оцінки майна по об’єкту оцінки № 14 вище 94000 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 19.09.2019. 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 25.09.2019 об 11.00 у Регіон аль
ному 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.

тях за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно) за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й поверх,
кімн. 38. Телефон робочої групи (0512) 47-04-11.
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Одеській
та Миколаївській областях про проведення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, якій було
оголошено у газеті «Відомості приватизації»
від 07.08.2019 № 32 (1260)

 Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження догово
ру оренди.
№
з/п

Назва об’єкта оцінки

1 Нежитлове вбудоване приміщення першого поверху
шестиповерхової будівлі
навчального корпусу
2 Замощення автодрому

ІНФОРМАЦІЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень у
Миколаївській області Регіонального відділення Фонду
по Одеській та Миколаївській областях про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки об’єктів оренди

 1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження до
говору оренди.
№
ПлоАдреса об’єкта
Назва об’єкта оцінки
з/п
ща, м2
оцінки
1 Нежитлове приміщення гос- 12,0 Миколаївська обл.,
подарської будівлі
смт Арбузинка,
вул. Шевченка, 217
2 Нежитлова будівля
72,6 м. Миколаїв,
вул. Заводська,
23/19
3 Відкрита площадка для на- 885,8; м. Миколаїв,
копичення та тимчасового
вул. Заводська,
відстою автотранспорту та
23/12
технологічного обладнання; 30,5
будівля змінного механіка
4 Частина вестибуля № 102
2,0 Миколаївська обл.,
першого поверху центральм. Южноукраїнськ,
ного диспетчерського пункПроммайданчик, 3
ту корпусу-А

Дата
оцінки
Арбузинський про- 31.08.19
фесійний аграрний
ліцей
ДП «Миколаївський 31.08.19
морський торговельний порт»
ДП «Миколаївський 31.08.19
морський торговельний порт»
Балансоутримувач

ДП «НАЕК «Енерго- 31.08.19
атом» обліковується у ВП «ЮжноУкраїнська АЕС»

 2. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості
для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення дого
вору оренди.
№
з/п
1

2

3

4

ПлоАдреса
ща, м2 об’єкта оцінки
Радіощогла «Моторола»/спо65,3 Миколаївська
руда «а»
обл., м. Южноукраїнськ,
вул. Володимира Фукса, 2
Частина холу нежитлового примі- 12,0 м. Миколаїв,
щення другого поверху блоку «В»
просп. Героїв
шестиповерхової будівлі головУкраїни, 9
ного навчального корпусу
Частина об’єктів бази «Спец
897,7 Миколаївська
гідроенергомонтаж»
обл., м. ЮжГідрокомплексу, а саме:
ноукраїнськ,
приміщення № 1-5 механічної
351,5; Гідрокомплекс, 19
майстерні;
частина замощення № 1;
300,0;
місця загального користування
246,2;
Нежитлове приміщення адміні4
Миколаївська
стративної будівлі
обл., м. Первомайськ,
вул. Театральна, 4
Назва об’єкта оцінки

Дата
оцінки
ДП «НАЕК «Енерго- 31.08.19
атом» обліковується у ВП «ЮжноУкраїнська АЕС»
Балансоутримувач

Національний
31.08.19
університет кораблебудування імені
адмірала Макарова
ДП «НАЕК «Енерго- 31.08.19
атом» обліковується у ВП «ЮжноУкраїнська АЕС»

Головне управління 31.08.19
Державної фіскальної служби України
у Миколаївській
області

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до сектору документального та господарського забезпечення Управління забезпечення реалізації повноважень у Миколаївській
області Регіонального відділення Фонду по Одеській та Миколаївській областях конкурсну документацію в запечатаному
конверті, яка складається із:
конкурсної пропозицій, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях – не більше
5 днів), пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки з урахуванням
усіх податків, які сплачує претендент згідно з законом; підтвердних
документів; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з
оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток
3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075, у редакції
наказу Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650) (далі – Положення).
Документи щодо досвіду (додаток 3 до Положення) повинні містити інформацію про виконання робіт з оцінки подібних до об’єкта
оцінки – нежитлові приміщення.
На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого
буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та
найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
До підтвердних документів належать: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення); інформація про претендента (додаток 5 до Положення).
Інформація про претендента містить: наявність сертифіката
суб’єкта оціночної діяльності; інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також яких він
залучає до надання послуг з оцінки та підписання звіту про оцінку
майна: кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів.
Відповідно до листа Фонду від 16.07.2019 № 10-59-12958 очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки на об’єкти нерухомого
майна (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення,
дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв,
будівлі) – 2,5 тис. грн; комплекс будівель та споруд – 4,6 тис. грн.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Одеській та Миколаївській областях.
Платник робіт з оцінки: орендар або потенційний орендар.
Конкурс відбудеться 26.09.2019 за адресою: м. Миколаїв,
вул. Чкалова, 20, 6-й поверх, конференц-зал Управління забезпечення реалізації повноважень у Миколаївській області
Регіонального відділення Фонду по Одеській та Миколаївській
областях.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті до
сектору документального та господарського забезпечення Управління забезпечення реалізації повноважень у Миколаївській області
Регіонального відділення Фонду по Одеській та Миколаївській облас-

3 Частина нежитлових
вбудованих приміщень
їдальні на першому поверсі
будівлі гуртожитку № 2 та
частина нежитлових приміщень буфету на першому
поверсі будівлі учбового
корпусу № 2
4 Нежитлове приміщення на
технічному поверсі;
частина даху будівлі

Площа, м2
11,5

Адреса об’єкта
оцінки
м. Миколаїв,
просп. Героїв
України, 9

Балансоутримувач

Національний універ- 31.07.19
ситет кораблебудування ім. адмірала
Макарова

16180,0 Миколаївська Новоодеський прообл., м. Нова фесійний аграрний
Одеса, вул. Іпа- ліцей
тенка, 3а
440,3; м. Миколаїв,
вул. Пушкін109,1 ська, 71
549,4

8,0;
180,0

м. Миколаїв,
вул. Чкалова, 20

Дата
оцінки

31.07.19

Миколаївський
31.07.19
коледж транспортної інфраструктури
Дніпропетровського
національного університету залізничного
транспорту ім. академіка В. Лазаряна
Регіональне відділен- 31.07.19
ня Фонду по Миколаївській області

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до сектору документального та господарського забезпечення Управління забезпечення реалізації повноважень у Миколаївській
області Регіонального відділення Фонду по Одеській та Миколаївській областях конкурсну документацію в запечатаному
конверті, яка складається з:
конкурсної пропозицій, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях – не більше
5 днів), пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки з урахуванням
усіх податків, які сплачує претендент згідно з законом; підтвердних
документів; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з
оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток
3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075, у редакції
наказу Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650) (далі – Положення).
Документи щодо досвіду (додаток 3 до Положення) повинні містити інформацію про виконання робіт з оцінки подібних до об’єкта
оцінки – нежитлові приміщення.
На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого
буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та
найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
До підтвердних документів належать: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення); інформація про претендента (додаток 5 до Положення).
Інформація про претендента містить: наявність сертифіката
суб’єкта оціночної діяльності; інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також яких він
залучає до надання послуг з оцінки та підписання звіту про оцінку
майна: кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів.
Відповідно до листа Фонду від 16.07.2019 № 10-59-12958 очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки на об’єкти нерухомого
майна (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення,
дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв) – 2,5 тис. грн.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Одеській та Миколаївській областях.
Платник робіт з оцінки: орендар або потенційний орендар.
Конкурс відбудеться 26.09.2019 за адресою: м. Миколаїв,
вул. Чкалова, 20, 6-й поверх, конференц-зал Управління забезпечення реалізації повноважень у Миколаївській області
Регіонального відділення Фонду по Одеській та Миколаївській
областях.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті до
сектору документального та господарського забезпечення Управління забезпечення реалізації повноважень у Миколаївській області
Регіонального відділення Фонду по Одеській та Миколаївській областях за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно) за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й поверх,
кімн. 38. Телефон робочої групи (0512) 47-04-11.

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: бетонне замощення площею 23,4 м2.

Місцезнаходження об’єкта: вул. Українська, 60, м. Миргород,
Полтавська область.
Балансоутримувач: Медичний реабілітаційний центр МВС України «Миргород».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення
договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.09.2019.
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 «ПІЛОТ ЕНЕРДЖИ».
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: споруди, зокрема, аналогічного функціонального призначення.
Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить
4 500,00 грн.
 2. Назва об’єкта: громадський будинок Будівлі Кременчуцької міської дезінфекційної станції площею 1065,2 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Лікаря О. Богаєвського, 62,
м. Кременчук, Полтавська обл.
Бал анс оу тр имувач: ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ
України».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення
договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.09.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту).
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Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ТОВ «ЕС ЕМ ДЖІ ІНЖИНІРИНГ».
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: окремі будівлі, зокрема,
порівняної площі та за функціональним призначенням.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: виробнича,
виробничо-складська або складська нерухомість.
Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить
6 500,00 грн.
 3. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 2,0 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: 30.09.2019.
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 «Альфа-банк».
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: частина нежитлового вбудованого приміщення в будівлі котельні літ. «А-1» площею 194,7 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Миру, 4б, с. Божківське, Полтавський р-н, Полтавська обл.
Балансоутримувач: ДУ «Божковська виправна колонія (№ 16)».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження
дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.09.2019.
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 «Генеруюча компанія «Укрспецтепло».
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: виробнича, вироб
ничо-складська або складська нерухомість.
Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить
4 500,00 грн.
 5. Назва об’єкта: частини складських приміщень площею
241,9 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Ореста Левицького, 4, м. Полтава.
Балансоутримувач: Управління з питань цивільного захисту Полтавської обласної державної адміністрації.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення
договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.09.2019.
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 «Бабанський».
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: виробнича, вироб
ничо-складська або складська нерухомість.
Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить
4 500,00 грн.
Учасникам конкурсів потрібно подати до конкурсної комісії документи, які мають відповідати вимогам Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду
від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу 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.
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 20.09.2019 включно.
Конкурси відбудуться 26.09.2019 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 знаходиться за адресою:
вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014,
4-й поверх, кімн. 417. Телефон для довідок (05322) 2-89-58.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Полтавській
та Сумській областях щодо уточнення інформації
про оголошення конкурсів з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, опублікованої в газеті
«Відомості приватизації» від 04.09.2019 № 36 (1264)

 Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів загальною площею 5,0 м2, а саме: 1) частини нежитлового приміщення площею 3,0 м2 на першому поверсі триповерхової будівлі центрального корпусу; 2) частина нежитлового приміщення площею
2,0 м2 на першому поверсі чотирнадцятиповерхової будівлі
головного корпусу.
Місцезнаходження об’єкта: м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2.
Балансоутримувач: Сумський державний університет.
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 КБ «ПРИВАТБАНК».
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
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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.

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. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 56
на 1-му поверсі патолого-анатомічного корпусу (літ. «А-4», інв.
№ 10310013) загальною площею 54,0 м2, що перебуває на балансі Харківської медичної академії післядипломної освіти, код за
ЄДРПОУ 01896872.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Амосова, 35.
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: Комунальне підприємство «Ритуал» Харківської міської ради.
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 – 2,7 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
приміщень, частин будівель.
 2. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 5631,0 м2 інженерно-лабораторного корпусу, інв. номер 82166, літ. за техпаспортом А-11, у тому числі:
приміщення підвалу, кімнати № 1-33, І, ІІ загальна площа –
772,7 м2; приміщення 1-го поверху, кімнати № 13-21, частина
кімнати № 22 площею 152,5 м2, кімнати № 23-44, І, ІІ, загальна
площа – 965,1 м2, антресоль № 1-4 загальна площа – 63,0 м2;
приміщення 2-го поверху, кімнати № 1-24, 26, 36-40, 42-44,
51-54, І, ІІ загальна площа – 588,9 м2; приміщення 3-го поверху, кімнати № 1-40, І, ІІ загальна площа – 782,6 м2; приміщення
4-го поверху, кімнати № 1-48, І, ІІ загальна площа – 776,9 м2;
приміщення 5-го поверху, кімнати № 1-49, І, ІІ загальна площа – 791,7 м2; приміщення 6-го поверху, кімнати № 1-26, І,
ІІ загальна площа – 451,9 м2; приміщення технічного поверху, кімнати № 1-4, 6-17, І,ІІ загальна площа – 438,2 м2; склад
загальною площею 16,9 м2, інв. номер 82166, літ. за техпаспортом В-1; столярна майстерня загальною площею 34,4 м2,
інв. номер 82166, літ. за техпаспортом Г-1; склад загальною
площею 41,1 м2, інв. номер 82166, літ. за техпаспортом Д-1;
гараж загальною площею 18,7 м2, інв. номер 82166, літ. за техпаспортом Б-1; гараж загальною площею 29,9 м2, інв. номер
82166, літ. за техпаспортом Е-1. Балансоутримувач об’єкта оцінки:
Державний проектно-вишукувальний та науково-дослідний інститут
«УКРЕНЕРГОМЕРЕЖПРОЕКТ» (код за ЄДРПОУ 00114092).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 61050, Харківська обл., м. Харків, Гімназійна набережна, буд. 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)70003-14, електронна адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: Приватне підприємство «Культурний осередок ЧЕРВОНА РУТА».
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 – 10,2 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
окремих будівель, приміщень, комплексів будівель.
 3. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 38,3 м2 п’ятого поверху адміністративного будинку (літ. А-5), що перебувають на балансі Харківської філії Державного підприємства «Український державний інститут з проектування
суб’єктів дорожнього господарства» (код за ЄДРПОУ 05416892).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 61202, м. Харків, вул. Ахсарова, 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: Товариство з обмеженою відповідальністю
«АВТОМАГІСТРАЛЬ – ПІВДЕНЬ».
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.
 4. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 12,0 м2 першого поверху головного корпусу (літ. А-7), 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.19.
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 Білоусов В. В.
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 – 2,63 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
приміщень, частин будівель.
 5. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення,
кімн. № 44 площею 47,4 м2 першого поверху гуртожитку № 12,
літ. «А-9-10», що перебуває на балансі Студентського містечка
Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут» (код за ЄДРПОУ 23912896).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, пров. Електроінструментальний, буд. 6б.
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 Молодчик С. В.
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.
 6. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 1,0 м2 тамбуру першого поверху нежитлової
будівлі (А-3), що перебуває на балансі Головного управління Національної поліції в Донецькій області (код за ЄДРПОУ 40109058).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Слов’янськ,
вул. Університетська, 30.

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: Акціонерне товариство «Перший український міжнародний банк».
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 – 2,63 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
приміщень для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв
та іншого подібного майна.
 7. Найменування об’єкта оцінки: залізобетонний майданчик площею 220,0 м2, що перебуває на балансі Національного
юридичного університету імені Ярослава Мудрого (код за ЄДРПОУ
0201139).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Пушкінська,
б. 77.
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 с обмеженою відповідальністю «ПРЕСТИЖ2018».
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 – 2,7 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки споруд, зокрема аналогічного функціонального призначення, а
саме: торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо.
 8. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення –
кімн. № 1-17 на першому поверсі двоповерхового громадського будинку для органів управління (реєстровий номер майна
37880458.1.АААГБГ566, інв. № 4624221, літ. «А»), загальною
площею 100,41 м2, що перебувають на балансі Управління Державної казначейської служби України у Борівському районі Харківської
області, код за ЄДРПОУ 37880458.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Харківська обл., Борівський
р-н, смт Борова, вул. Миру, 34а.
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) – 30.09.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,95 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
приміщень, частин будівель.
 9. Найменування об’єкта оцінки: одноповерховий корпус
авторемонтної майстерні, інв. № 50024, загальною площею
1569,0 м2, що перебуває на балансі Харківського державного авіаційного виробничого підприємства (код за ЄДРПОУ 14308894).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Сумська, 134.
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: Благодійна організація «Міжнародний
Благодійний Фонд «Сімейне вогнище»
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 – 5,7 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з
оцінки окремих будівель, зокрема, порівняної площі, виробничого,
виробничо-складського або складського призначення.
 10. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 1,0 м2 на першому поверсі одноповерхової будівлі поста ЕЦ залізничної станції Близнюки,
що перебуває на балансі ВП «Лиманське територіальне управління»
філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і
споруд» АТ «Укрзалізниця» (код за ЄДРПОУ 41149437).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 61000, Харківська обл., м. Близнюки, вул. Свободи, 3.
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 «Євротранстелеком».
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 – 2,63 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
приміщень, частин будівель.
 11. Найменування об’єкта оцінки: будівля продуктово-про
мислової бази загальною площею 3004,2 м2, у тому числі:
склад (літ. Б) площею 1188,9 м2 з естакадою (літ. б) площею
339,1 м2; склад (літ. В) з прибудовою (літ. в) площею 935,3 м2
та підвалом (літ. в1) площею 540,9 м2, що перебуває на балансі
Акціонерного товариства «ДТЕК Донецькі електромережі» (код за
ЄДРПОУ 00131268).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 84791, Донецька обл., Бахмутський р-н, смт Миронівський, вул. Заводська, б/н.
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
«ДТЕК Миронівська теплова електроцентраль».
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 – 5,6 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з
оцінки окремих будівель, зокрема порівняної площі, виробничого,
виробничо-складського або складського призначення.
 12. Найменування об’єкта оцінки: сарай у насосної освітленої води площею 30,1 м2, що перебуває на балансі Акціонерного товариства «ДТЕК Донецькі електромережі» (код за ЄДРПОУ
00131268).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 84791, Донецька обл., Бахмутський р-н, смт Миронівський.
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
«ДТЕК Миронівська теплова електроцентраль».
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 – 2,63 тис. грн.
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В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
окремих будівель, зокрема порівняної площі.
 13. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення площею 25,0 м2 з ґанком першого поверху будівлі гуртожитку, що перебуває на балансі Слов’янського хіміко-механічного
технікуму (код за ЄДРПОУ 00208775).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Слов’янськ,
вул. Центральна, б. 41.
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 Білоусов В. В.
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 – 2,63 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
приміщень, частин будівель.
 14. Найменування об’єкта оцінки: нежитлова двоповерхова будівля з підвалом (літ. за техпаспортом «А–2) загальною
площею 605,8 м2, що перебуває на балансі Державної установи
«Харківський обласний лабораторний центр Міністерства охорони
здоров’я України».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Челюскінців, 3.
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: Приватна установа «ОБЕРІГ».
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 – 5,5 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
окремих будівель, зокрема порівняної площі.
 15. Найменування об’єкта оцінки: частина комплексу котельної – асфальтобетонний майданчик, інв. № 004563, загальною
площею 12,0 м2, що перебуває на балансі Харківської державної
зооветеринарної академії, код за ЄДРПОУ 00493758.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Харківська обл., Дергачівський
р-н, смт Мала Данилівка, вул. Академічна, б/н.
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: ПрАТ «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 – 2,63 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
споруд, зокрема аналогічного функціонального призначення, а саме:
виробничо-складська або складська нерухомість.
 16. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 34,2 м2 на другому поверсі адмінбудівлі (інв. № 01010003), що перебуває на балансі Міловської районної державної адміністрації Луганської області, код за
ЄДРПОУ 20189376.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 93400, Луганська обл., Міловський р-н, смт Мілове, вул. Миру, 43.
Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою
укладення договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Управління забезпечення реалізації
повноважень у Луганській області Регіонального відділення Фонду
по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс
(06452) 4-23-68, електронна адреса: lugansk@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: Комунальне підприємство «Міловський
районний будинок культури Луганської області».
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.
 17. Найменування об’єкта оцінки: частина вестибуля (30)
на першому поверсі чотирнадцятиповерхового учбового корпусу (інв. № 81563, літ. за техпаспортом Б-14), реєстровий номер
майна 02071139.1.ЧПППИЕ025, загальною площею 2,50 м2,
що перебуває на балансі Харківського національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, код ЄДРПОУ 2071139.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м.Харків, вул. Динамівська,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 державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській
областях, телефон/телефакс: (057)700-03-14, електронна адреса
kharkiv@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2019.
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.
 18. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення вестибуля на першому поверсі чотириповерхового учбового корпусу (інв. № 1031006, літ. за техпаспортом А-4), реєстровий номер майна 01566117.2, загальною площею 2,0 м2,
що перебуває на балансі Харківського торгівельно-економічного
інституту Київського національного торговельно-економічного університету, код за ЄДРПОУ 33297907.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 61045, м. Харків, пров. Отакара Яроша, 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: Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2019.
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.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу
Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 20.02.2018 за № 198/31650) (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих
відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та
професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки
майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають
об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників конкурсу, передбачених
п.12 розділу ІІ Положення.
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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, 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 най
менування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
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. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення (кімн.
№ 2, 3) загальною площею 80,2 м2 у підвалі 5-поверхової будівлі учбового корпусу, інв. № 46510, літ. «А-5», що перебуває
на балансі Харківського національного університету мистецтв імені
І. П. Котляревського, код за ЄДРПОУ 02214350.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 61003, м. Харків, майдан Конституції, 11.
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 Бєлєвцов О. В.
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 – 2,7 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
приміщень, частин будівель.
 2. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення комори кімн. № 6 у підвальному приміщенні 5-повер
хової будівлі гуртожитку № 1 (літ. «А-5») загальною площею
1,5 м2, що перебуває на балансі Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова, код за ЄДРПОУ
02071151.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Максиміліанівська, 15.
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: ФОП Буряковський В. М.
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.
 3. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення комори кімн. № 10 на першому поверсі 5-поверхової
будівлі гуртожитку № 2 (літ. «А», інв. № 10300013) загальною
площею 2,0 м2, що перебуває на балансі Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова, код за
ЄДРПОУ 02071151.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, пров. Отакара Яроша, 7.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс (057)
700-03-14, електронна адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: ФОП Буряковський В. М.
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.
 4. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення вмивальні кімн. № ХVІ на 1-му поверсі 5-поверхової
будівлі гуртожитку № 7 (літ. «Б-5») загальною площею 2,0 м2,
що перебуває на балансі Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова, код за ЄДРПОУ
02071151.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Шевченка,
233а.
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: ФОП Буряковський В. М.
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. Найменування об’єкта оцінки: частина даху 9-поверхового
гуртожитку, літ. «Б-9», інв. 1032001, загальною площею 8,0 м2,
що перебуває на балансі Державного навчального закладу «Регіо
нальний центр професійної освіти будівельних технологій харківської
області», код за ЄДРПОУ 25462474.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Владислава
Зубенка, 33б.
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 «ТРИМОБ».
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 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
(службове приміщення) на дев’ятому поверсі площею 10,8 м2 та
майданчик покрівлі на даху площею 6,0 м2 у дев’ятиповерховій
будівлі гуртожитку (інв. № 69512, літ. «А-9») загальною площею
16,8 м2, що перебуває на балансі Харківського національного університету мистецтв ім. І. П. Котляревського, код за ЄДРПОУ 2214350.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Целіноградська, 50.
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 «Київстар».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 17.08.2019.
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: будівля сараю площею
15,2 м2, що перебуває на балансі ДВНЗ «Приазовський державний
технічний університет» (код за ЄДРПОУ 02070812).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь,
вул. Таганрозька, 17.
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: Приватне акціонерне товариство «Київстар».
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 – 2,63 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки окремих будівель, зокрема порівняної площі та функціонального
призначення.
 8. Найменування об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів
загальною площею 1034,9 м2, а саме: одноповерхова будівля
ангару ДОК-12 загальною площею 355,8 м2, інв. № 7688, реєстровий № 01432761.82.ГЮИКЮР059, літ. за техпаспортом
«З»; одноповерхова будівля складських приміщень загальною
площею 338,6 м2, інв. № 7833, реєстровий № 01432761.82.
ГЮИКЮР060, літ. за техпаспортом «Г»; одноповерхова будівля ремонтної майстерні загальною площею 279,5 м2, інв.
№ 2207, реєстровий № 01432761.82.ГЮИКЮР056, літ. за техпаспортом «Д»; одноповерхова будівля складу ПММ загальною
площею 61,0 м2, інв. № 60024, реєстровий № 01432761.82.
ЖЯАВНЦ008, літ. за техпаспортом «Ж», що перебуває на балансі Східно-Української геофізичної розвідувальної експедиції ДГП
«Укргеофізика», код за ЄДРПОУ 01432813.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Харківська обл., Коломацькій
р-н,с. Коломак, вул. Піддубного, 4.
Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою
укладення договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс (057)
700-03-14, електронна адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: Селянське (фермерське) господарство
«БАГАТИР».
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 та функціонального
призначення.
 9. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення вестибуля у центрі між колонами № 26 та № 29 на другому
поверсі 5-поверхової будівлі учбового корпусу В (інв. № 82815)
загальною площею 5,0 м2, що перебуває на балансі Харківського
національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди, код
за ЄДРПОУ 02125585.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Валентинівська, 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 Харків
ській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс (057)
700-03-14, електронна адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: ФОП Тіхоненко С. С.
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.
 10. Найменування об’єкта оцінки: частина покрівлі 16-по
верхової будівлі гуртожитку № 1, корпус № 1 (14,77 м2), № 2,
3 (4,63 м2), господарчий блок, літ. А-16, загальною площею
19,4 м2, що перебуває на балансі Харківської медичної академії
післядипломної освіти, код за ЄДРПОУ 01896872.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, шосе Салтівське,
268.
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 «Київстар».
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.
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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.
 11. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення –
частина підвального приміщення площею 9,0 м2 та ділянка
поверхні покрівлі на даху площею 3,0 м2 в будівлі гуртожитку
№ 7 Харківського національного університету ім. В. Н.Каразіна
загальною площею 12,0 м2, що перебуває на балансі Харківського національного університету ім. В. Н.Каразіна, код за ЄДРПОУ
02071205.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Алчевських, 46.
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) – 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.
 12. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення на
1-му поверсі 4-поверхового виробничого корпусу (склад металу та заготівельна дільниця) (інв. № 125032) загальною площею 138,78 м2, що перебуває на балансі Державного підприємства
науково-дослідного технологічного інституту приладобудування, код
за ЄДРПОУ 14310589.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Катерининська, 40/42.
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 «ОКТБ».
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 – 2,7 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
приміщень, частин будівель.
 13. Найменування об’єкта оцінки: частина коридору на 1-му
поверсі 5-поверхової будівлі учбового корпусу (інв. № А-5)
загальною площею 3,0 м2, що перебуває на балансі Харківського національного університету будівництва та архітектури, код за
ЄДРПОУ 02071174.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Алчевських, 48б.
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: ФОП Фомін О. С.
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 для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв
та іншого подібного майна.
 14. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на
першому поверсі чотириповерхового учбового корпусу (інв.
№ 70994, літ. «Д-4») загальною площею 18,6 м2, що перебуває
на балансі Харківського національного університету радіоелектроніки, код за ЄДРПОУ 02071197.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, просп. Науки, 14.
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: ФОП Оковитий С. М.
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.
 15. Найменування об’єкта оцінки: частина фойє на другому
поверсі чотириповерхового учбового корпусу (інв. № 70994,
літ. «Д-4») загальною площею 4,0 м2, що перебуває на балансі
Харківського національного університету радіоелектроніки, код за
ЄДРПОУ 02071197.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, просп. Науки, 14.
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: ФОП Оковитий С. М.
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.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу
Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 20.02.2018 за № 198/31650) (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих
відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та
професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки
майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають
об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників конкурсу, передбачених
п.12 розділу ІІ Положення.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію на об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка
складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, щодо
вартості надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з
наданням таких послуг, а також строку їх виконання у календарних
днях (не більше ніж 5 календарних днів). У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість
надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом згідно із законом; документів щодо практичного
досвіду надання послуг з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та оцінювачів, які будуть
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна (згідно з додатком 3 до Положення); підтвердних документів.
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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, 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.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ,
АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду в Херсонській області,
АРК та м. Севастополі про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до
проведення оцінки державного майна
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду в Херсонській області, АРК та м. Севастополі.
Запланована дата оцінки: 30.09.2019.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вар
тості для розрахунку орендної плати при продовженні договору
оренди.
 1. Нежитлова будівля загальною площею 266,1 м2, що перебуває на балансі 13 ДПРЧ ГУ ДСНС у Херсонській області, за адресою:
Херсонська обл., м. Нова Каховка, просп. Перемоги, 1б.
Платник: Фізична особа – підприємець Клімов Микола Миколайович.
Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними
до об’єкта оцінки: будівлі для розміщення об’єктів автосервісного
призначення (СТО, автомобільні мийки та ін.).
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки: 2,6 тис. грн.
 2. Частина нежитлового приміщення площею 1,8 м 2
на другому поверсі навчального корпусу № 1 (реєстровий
№ 05480298.1.ЖКСГАШ103), що перебуває на балансі Херсонсь
кого національного технічного університету, за адресою: м. Херсон,
Бериславське шосе, 24.
Платник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Академія
інтелектуальних технологій».
Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними
до об’єкта оцінки: приміщення (частини приміщень) для розміщення
передавальних пристроїв.
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.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Черкаській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки
1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення догово
ру оренди державного майна. Замовник робіт з оцінки: Регіональне
відділення Фонду по Черкаській області.
 1.1. Назва об’єкта оцінки: приміщення четвертого поверху
чотириповерхової адмінбудівлі площею 8,5 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Черкаський державний науковово-дослідний інститут
техніко-економічної інформації в хімічній промисловості».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси.
Платник робіт з оцінки: ФОП Кожем’як М. О.
Дата оцінки: 30.09.2019.
 2.1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення першого
поверху (кімн. № 10 та кімн. № 11) чотириповерхової будівлі
площею 73,17 м2.

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаська філія
інституту «Укрдіпросад».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Смілянська 120/1, м. Черкаси.
Платник робіт з оцінки: ФОП Лисинчук Т. В.
Дата оцінки: 30.09.2019.
 3.1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення
будівлі магазину літ. И-1”” площею 53,2 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаська філія
концерну «Військторгсервіс».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Шевченка,137, м. Золотоноша, Черкаської обл.
Платник робіт з оцінки: ФОП Кикоть Д. І.
Дата оцінки: 30.09.2019.
 4.1. Назва об’єкта оцінки: нерухоме майно, а саме: адміністративна будівля з профілакторієм та прибудовами (літ. А, а,
а1) площею 598,9 м2; диспетчерська з прибудовами та ґанком
(літ. Б, б, б1) площею 57,8 м2; пункт технічного обслуговування
(літ. В) площею 63,7 м2; профілакторій (літ. Г) площею 494,7 м2;
пропускний пункт (літ. Д) площею 12,3 м2; вбиральня (літ. Е)
площею 3,0 м2; слюсарня (літ. Ж) площею 20,8 м2; котельня та
підвал (літ. И, під И) площею 13,8 м2; вимощення (ІІ) площею
6166,0 м2; водоколонка (ІІІ) площею 30,0 м2; огорожа (№ 1, № 4)
площею 574,2 м2; ворота( № 2, № 3) площею 30,8 м2; зливна
яма (ІV, V) площею 26 м3; естакада (VI) площею 27,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Українське
державне підприємство по обслуговуванню іноземних та вітчизняних
автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Степана Бандери, 23,
м. Умань, Черкаська область.
Платник робіт з оцінки: Громадська організація «Організація інвалідів, чорнобильців та учасників бойових дій Уманщини».
Дата оцінки: 30.09.2019.
Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде розглядатись конкурсною комісією під час обрання переможця, не повинна перевищувати – 6000 грн.
2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження до
говору оренди державного майна. Замовник робіт з оцінки: Регіо
нальне відділення Фонду по Черкаській області.
 2.1. Назва об’єкта оцінки: приміщення навчального корпусу (збиральний цех) площею 59,0 м2 (вул. Платона Симиренка,2,
м. Сміла, Черкаська обл.); приміщення майстерні площею
371,45 м2 (вул. В. Стуса, 37, м. Сміла, Черкаська обл.).
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний
навчальний заклад «Смілянський центр підготовки і перепідготовки
робітничих кадрів».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Платона Симеренка, 2, та
вул. В. Стуса, 37, м. Сміла, Черкаська обл.
Платник робіт з оцінки: ФОП Семенюк Д. М.
Дата оцінки: 30.09.2019.
 2.2. Назва об’єкта оцінки: приміщення площею 20,8 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління
Державної казначейської служби України у Шполянському районі
Черкаської області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Соборна, 36б, м. Шпола,
Черкаська обл.
Платник робіт з оцінки: Лип’янська сільська рада
Дата оцінки: 30.09.2019.
 2.3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення двоповерхової будівлі площею 48,5 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління
Державної казначейської служби України у Монастирищенському
районі Черкаської обл.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Соборна, 103, м. Монастирище, Черкаська обл.
Платник робіт з оцінки: Кредитна спілка «Монастирище-АгроКредит».
Дата оцінки: 30.09.2019.
 2.4. Назва об’єкта оцінки: приміщення котельної та металевого димаря площею 10,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний навчальний заклад «Уманський професійний аграрний ліцей».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Залізняка, 4, м. Умань,
Черкаська області.
Платник робіт з оцінки: ПАТ «Київстар».
Дата оцінки: 30.09.2019.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015
№ 2075 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650
(далі – Положення).
Для участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної
діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими
передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна у
межах напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також відповідають вимогам до учасників конкурсу, передбачених пунктом 12 розділу ІІ Положення.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію
оцінювача стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами)
оцінювача згідно з Законом України «Про оцінку майна, майнових
прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати до регіонального відділення
конкурсну документацію в запечатаному конверті (на конверті
слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності»,
а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності та найменування
юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію) по кожному об’єкту
оцінки окремо, відповідно до Положення, яка складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій
зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо
його не було визначено в інформації про оголошення конкурсу. Пропозиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням
усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом; документів
щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності
та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання
звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 3 до Положення); підтвердних документів, а саме: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за
встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмова згода
керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл
на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею і залучається претендентом (за потреби); інформація про претендента
(додаток 5 до Положення).
Враховуючи вимоги листа Фонду від 16.07.2019 № 10-59-12958
«Щодо формування показників очікуваної найбільшої ціни надання
послуг з оцінки об’єктів оцінки в І півріччі 2019 року» та згідно з пунктом 5,7 розділу ІІI Положення про конкурсний відбір СОД комісією
не будуть розглядатися конкурсні пропозиції, що перевищують ціни
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки за групами об’єктів: об’єкт нерухомого майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна, що є
одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні
приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв), – 3000 грн.

№ 37 (1265)

23

відомості
приватизації

Для визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки, будуть використовуватись ознаки подібності, наведені в додатку 2 до Положення.
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній
одиниці виміру – календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір
конверта не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до Регіо
нального відділення Фонду по Черкаській області за адресою: бульв.
Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000. Email: cherkasy@spfu.gov.ua.
Останній день подання заяв – 26 вересня 2019 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 02 жовтня 2019 року об 11.00 в Регіо
нальному відділенні Фонду по Черкаській області за адресою:
бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000, тел. 37-29-71.

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 дого
вору оренди.

№
з/п

Назва
об’єкта
оцінки

Площа, м2

1 Нежитлове
приміщення

21,6

2 Нежитлове
приміщення

334,6

3 Нежитлові
приміщення

211,3

Орієнтовна
дата оцінки
Платник ро- Очікувана
Адреса об’єкта
Балансоутримувач біт з оцінки найбільша
оцінки
об’єкта
ціна надання послуг з
оцінки/грн
м. Київ,
Головне управління ГО «Молодь 30.09.19
вул. Тургенєв- статистики у м.
та діти за
4500
ська, 71-75
Києві
самоврядування»
м. Київ,
ДП «НСК «Олімпій- ТОВ «ШО30.09.19
вул. Велика Ва- ський»
ПІНГ ТРЕЙС»
6500
сильківська, 55
м. Київ,
Бортницьке МУВГ ФОП Молає- 31.08.19
вул. Є. Харчен- ім. Гаркуші М. А.
ва В. В.
6000
ка, 4
м. Київ,
Київський націоПрАТ «Київ31.08.19
вул. Лаборанальний лінгвістич- стар»
4500
торна, 5/17
ний університет

4 Частина даху 25,82
та технічного (у т. ч.
поверху
18,32
та 7,5)
5 Нежитлові
192,57 м. Київ, просп. ДП «Кіностудія ім.
приміщення
Перемоги, 44 О. Довженка»
6 Нежитлове
приміщення

26,8

м. Київ,
вул. Преображенська, 25

ДП «ДПІ «Діпроверф»

ФОП Червоний Д. Г.
ФОП
Вальницький М. В.

31.08.19
5500
31.08.19
4500

№
з/п

Назва
об’єкта
оцінки

Площа, м2

7 Нежитлові
приміщення

53,9

8 Частина даху

20,0

9 Нежитлове
приміщення

15,5

Продовження таблиці
Орієнтовна
дата оцінки
Платник ро- Очікувана
Адреса об’єкта
Балансоутримувач біт з оцінки найбільша
оцінки
об’єкта
ціна надання послуг з
оцінки/грн
м. Київ, пр-т
ДП «УКРНДПІЦИФОП Петро- 30.09.19
Голосіївський, ВІЛЬБУД»
ва О. Ю.
5000
50
м. Київ,
Київський націоПрАТ «Київ31.08.19
вул. Сім’ї
нальний лінгвістич- стар»
4500
Ідзиковських, ний університет
15/17
м. Київ, бульв. Міністерство еконо- ДП «ЕКСПО- 30.09.19
Дружби Наро- мічного розвитку і 2020»
4500
дів, 28
торгівлі України

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

№ Назва об’єкта
з/п
оцінки

1 Частина даху та
технічного поверху
2 Частина даху та
технічного поверху
3 Частина даху та
технічного поверху

Орієнтовна
дата оцінки
Платник
роОчікувана
Пло- Адреса об’єкта Балансоут
біт з оцінки найбільша
ща, м2
оцінки
римувач
об’єкта
ціна надання
послуг з
оцінки/грн
5,0 м. Київ,
ГУ ДСНС Украї- ТОВ «лайф31.05.19
(у т. ч. вул. І. Кудрі, 11 ни у м. Києві
селл»
4500
0,5 та
4,5)
12,7 м. Київ, вул. Б. Українське
ПрАТ «ВФ
31.08.19
(у т. ч. Хмельницького, національне
Україна»
4500
3,0 та 8/16
інформацій9,7)
не агентство
«Укрінформ»
6,0 м. Київ, бульв. Міністерство
ТОВ «лайф31.08.19
(у т. ч. Дружби Наро- економічного селл»
4500
1,5 та дів, 28
розвитку і тор4,5)
гівлі України
3,5 м. Київ, просп. ДП «Укрсервіс АТ «ПУМБ»
31.08.19
Перемоги, 14 Мінтрансу»
4500

4 Частина нежитлового приміщення
5 Нежитлове при- 225,62 м. Київ,
міщення
вул. Флоренції,
1/11
6 Нежитлові при- 84,3 м. Київ, просп.
міщення
Перемоги, 14
7 Нежитлові приміщення будівлі
лабораторії

ДП «УКРІНВЕСТБУД»

ГО «ВФСТ
«Колос»

31.07.19
6000

ДП «Укрсервіс
Мінтрансу»

ДП «Адміністрація морських портів
України»
ТОВ «Майстер книг»

31.08.19
5000

817,5 м. Київ, вул. М. ДП «НДІБВ»
Кривоноса, 2б

31.08.19
7500

Конкурси відбудуться 25 вересня 2019 року о 15.00 в Регіо
нальному відділенні Фонду по м. Києву за адресою: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г.
Документи приймаються до 12.30 19 вересня 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 25 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 – Регіон альн е 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 – частина даху та технічного поверху є: нерухоме майно для встановлення антенно-фідерних
пристроїв мобільних операторів.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, телефон для довідок 281-00-32.

підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ,
ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ та ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єкта оціночної
діяльності для проведення незалежної оцінки
об’єкта приватизації, що відбувся 31.07.2019
Найменування/ПІБ
Строк
Вартість
суб’єкта оціночної
виковиконання
діяльності – перенання роробіт грн
можця конкурсу
біт (дні)
5
1 Назва об’єкта оцінки: окреме майно у скла- ТОВ «Орієнтир7100
ді: виробничі приміщення, Д загальною
Реформа»
площею 301,8 м2 по вул. Дорошенка, 28
в м. Івано-Франківську; склади, Д1 загальною площею 62,9 м2, частина майстерні, Д
загальною площею 187,1 м2, димова труба,
Е загальною площею 3,1 м2 по вул. Дорошенка, 28г в м. Івано-Франківську. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення
вартості об’єкта з метою викупу з урахуванням внесених орендарем невід’ємних
поліпшень орендованого майна

№
з/п

Назва об’єкта оцінки, мета проведення
оцінки

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 01.08.2019
Переможцями конкурсів визнано:
ТОВ «Оцінка – Інформ» на вбудовані приміщення в будівлі пожежної частини (літ.А) загальною площею 119,2 м2 за адресою: Чернівецька обл., м.Заставна, вул. Бажанського, 1, що перебувають на балансі
5 ДПРЧ Управління ДСНС України у Чернівецькій області 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 перебувають на балансі Західного офіса Держаудитслужби. Мета проведення оцінки: передача в оренду. Вартість та строк виконання робіт:
3000,00 (три тисячі) гривень та 5 календарних днів.
ФОП Читайло Валентина Василівна на:
державне нерухоме майно, яке не увійшло до статутного капіталу
ТОВ «Суховерхівське», утвореного в процесі приватизації, але перебуває на його балансі, а саме: частини приміщень будівлі колишнього
медпункту (літ. А) загальною площею 42,3 м2 (у т. ч.: тамбур (1-1) –
3,0 м2; коридор (1-2) – 16,5 м2; кабінет (1-3) – 16,2 м2; кладова (1-4) –
6,6 м2) за адресою: Чернівецька обл., Кіцманський р-н, с.Суховерхів,
вул.Центральна, 31;
частину приміщення вестибуля (1-48) площею 8,0 м2 першого поверху будівлі гуртожитку № 2 (літ. А) за адресою: м.Чернівці, вул. Небесної Сотні, 2а, що перебуває на балансі Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича.
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 (три тисячі) гривень та 5 календарних днів;
ФОП Міцевич Любов Дмитрівна на приміщення підвалу адміністративної будівлі (літ. А) загальною площею 100,3 м2 за адресою:
м. Чернівці, вул. Головна, 249а, що перебувають на балансі Головного управління статистики у Чернівецькій області. Мета проведення
оцінки: передача в оренду. Вартість та строк виконання робіт: 3000,00
(три тисячі) гривень та 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені для проведення
незалежної оцінки державного майна – об’єктів малої
приватизації, що відбувся 01.08.2019
Переможцями конкурсу визнано:
ПП «Форкіс-Н» на об’єкт малої приватизації:
адміністративна будівля, що перебуває на балансі АТ «Радсад»,
за адресою: Миколаївська обл., Миколаївський р-н, с-ще Радісний
Сад, вул. Миру, 1, з метою визначення ринкової вартості для продажу
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шляхом викупу. Вартість робіт – 4800 грн без урахування ПДВ, строк
виконання робіт – 3 календарних дні;
ТОВ «Миколаївська оціночна компанія» на об’єкти малої приватизації:
об’єкт соціально-культурного призначення – їдальня, що перебуває на балансі АТ «Радсад», за адресою: Миколаївська обл., Миколаївський р-н, с-ще Радісний Сад, вул. Миру, 7, з метою визначення ринкової вартості для продажу шляхом викупу. Вартість робіт – 4800 грн
без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 5 календарних днів;
об’єкт соціально-культурного призначення – готель, що перебуває
на балансі АТ «Радсад», за адресою: Миколаївська обл., Миколаївський р-н, с-ще Радісний Сад, вул. Миру, 9в, з метою визначення ринкової вартості для продажу шляхом викупу. Вартість робіт – 4800 грн
без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по МИКОЛАЇВСЬКІЙ
ОБЛАСТІ про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності для проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
з метою визначення ринкової вартості державного майна
для розрахунку орендної плати, що відбувся 01.08.2019
Переможцями конкурсу визнано:
ФОП Фокін О. С. на об’єкт оренди – частину холу площею 2,0 м2
першого поверху будівлі гуртожитку № 1, на балансі Національного
університету кораблебудування імені адмірала Макарова, за адресою: м. Миколаїв, просп. Героїв України, 11. Вартість робіт – 2000 грн
без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 2 календарних дні;
ПЕП «Візаві» на об’єкт оренди – нежитлове приміщення площею
10,0 м2 адміністративної будівлі, на балансі Снігурівського міжрайонного управління водного господарства, за адресою: Миколаївська обл., смт Березнегувате, вул. Ілька Борщака (Піонерська), 34.
Вартість робіт – 1750 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 календарних дні;
ТОВ «Приват-Південь» на об’єкт оренди – нежитлові вбудовані
приміщення площею 466,7 м2 адміністративної будівлі, на балансі
ДП «Укрконверсбуд», за адресою: м. Миколаїв, вул. Артилерійська,
6. Вартість робіт – 2200 грн без урахування ПДВ, строк виконання
робіт – 3 календарних дні;
ТОВ «Оціночна компанія «Аспект» на об’єкт оренди – нежитлові
приміщення будівлі площею 298,0 м2, на балансі ДП «Миколаївський
науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», за адресою:
м. Миколаїв, просп. Миру, 34. Вартість робіт – 2400 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 4 календарних дні.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по РІВНЕНСЬКІЙ
та ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся 01.08.2019
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для надання послуг з оцінки об’єктів:
об’єкт малої приватизації соціально-культурного призначення –
їдальня, що не увійшов до статутного капіталу КСП «Радовель», але
залишився на балансі СТОВ «Радовель», за адресою: Житомирська
обл., Олевський р-н, с. Радовель, вул. Миколи Хоречка, 21, з метою
продажу на електронному аукціоні з умовами визнано ФОП Селюк
Михайло Олексійович. Строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні. Вартість виконання робіт з оцінки – 3895 грн;
частина нежитлового приміщення кімнати № 11 площею 3,0 м2
на 2-му поверсі навчального корпусу № 7 (гуртожитку № 5) за адресою: м. Житомир, вул. Л. Толстого, 18, з метою укладення договору
оренди державного майна визнано ПП «Бюро незалежних оцінок».
Строк виконання робіт з оцінки – 3 календарних дні. Вартість виконання робіт з оцінки – 2400 грн;
частина нежитлового приміщення вестибуля на 1-му поверсі будівлі навчального корпусу № 1 площею 5,0 м2 за адресою: м. Житомир, вул. Небесної Сотні, 37, з метою продовження договору оренди державного майна визнано ФОП Музичук Петро Олександрович.
Строк виконання робіт з оцінки – 3 календарних дні. Вартість виконання робіт з оцінки – 2450 грн;
нежитлові приміщення буфету площею 79,9 м2 на 1-му поверсі
будівлі навчального корпусу № 1 за адресою: м. Житомир, вул. Небесної Сотні, 37, з метою укладення договору оренди державного

майна визнано ПП «Україна-Експерт-Центр». Строк виконання робіт з оцінки – 3 календарних дні. Вартість виконання робіт з оцінки – 2450 грн;
частина приміщення площею 9,0 м2 на 1-му поверсі адмінбудинку
за адресою: м. Житомир, майдан Перемоги, 2, з метою укладення
договору оренди державного майна визнано Приватну фірму «ЮрЕкс
«Юридична консультація та майнова експертиза». Строк виконання
робіт з оцінки – 3 календарних дні. Вартість виконання робіт з оцінки – 2450 грн;
нежитлові приміщення площею 28,2 м2 в адмінбудівлі за адресою:
Житомирська обл., м. Андрушівка, вул. Зозулінського, 7, з метою продовження договору оренди державного майна визнано ФОП Шанін
Василь Михайлович. Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних
днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2450 грн;
будівля магазину № 7 площею 416,3 м2 (літ. А) за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н, смт Новогуйвинське, вул. Миру, 6а,
з метою укладення договору оренди державного майна визнано ФОП
Бондарчук Олександр Миколайович. Строк виконання робіт з оцінки –
3 календарних дні. Вартість виконання робіт з оцінки – 2940 грн;
нежитлові приміщення площею 46,6 м2 буфету факультету обліку
і фінансів в підвальному приміщенні будівлі навчального корпусу № 2
за адресою: м. Житомир, бульвар Старий, 9, з метою продовження
договору оренди державного майна визнано Житомирську товарну
агропромислову біржу. Строк виконання робіт з оцінки – 3 календарних дні. Вартість виконання робіт з оцінки – 2470 грн;
нежитлові приміщення площею 55,5 м2 будівлі прохідної контори
(літ. Д) за адресою: Житомирська обл., м. Новоград-Волинський,
вул. Ужачинська, 5, з метою укладення договору оренди державного майна визнано ФОП Лапкіна Тетяна Василівна. Строк виконання
робіт з оцінки – 4 календарних дні. Вартість виконання робіт з оцінки – 2460 грн;
бокс площею 46,2 м2 на 1-му поверсі основної будівлі за адресою:
Житомирська обл., смт Ружин, вул. О. Бурди, 23, з метою укладення договору оренди державного майна визнано ФОП Венгловський
Роман Адольфович. Строк виконання робіт з оцінки – 3 календарних
дні. Вартість виконання робіт з оцінки – 2450 грн;
щебеневий майданчик площею 27,36 м2 за адресою: Житомирська обл., смт Ємільчине, вул. Соборна, 45, з метою продовження
договору оренди державного майна визнано ФОП Селюк Михайло
Олексійович. Строк виконання робіт з оцінки – 3 календарних дні.
Вартість виконання робіт з оцінки – 2395 грн;
приміщення гаража площею 45,0 м2 за адресою: Житомирська
обл., м. Олевськ, вул. Володимирська, 5, з метою укладення договору
оренди державного майна визнано ФОП Бовкунов Юрій Опанасович.
Строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні. Вартість виконання робіт з оцінки – 2400 грн;
нежитлове приміщення площею 15,6 м2 на 2-му поверсі адміністративної будівлі (літ. А-ІІ) за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Коротуна, 1, з метою укладення договору оренди
державного майна визнано ФОП Козачок Федір Дмитрович. Строк
виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні. Вартість виконання
робіт з оцінки – 2450 грн;
нежитлове приміщення площею 6,1 м2 у будівлі службового блоку
міжнародного пункту пропуску «Виступовичі» Житомирської митниці
за адресою: Житомирська обл., Овруцький р-н, с/р Руднянська, автодорога Виступовичі (на Мозир) – Житомир (через Овруч), 19 км,
з метою продовження договору оренди державного майна визнано
ФОП Бовкунов Юрій Опанасович. Строк виконання робіт з оцінки –
4 календарних дні. Вартість виконання робіт з оцінки – 2400 грн;
нежитлове приміщення першого поверху адмінстратвиної будівлі
площею 61,8 м2 за адресою: Рівненська обл., м. Рівне, вул. Міцкевича,
14, з метою укладення договору оренди державного майна визнано
Рівненську товрану біржу. Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2450 грн;
частина нежитлових приміщень будівлі уніфікованого цех-складу
площею 102,0 м2 за адресою: Рівненська обл., м. Сарни, вул. Технічна,
2, з метою укладення договору оренди державного майна визнано
Рівненську товрану біржу. Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2450 грн;
частина приміщення цокольного поверху студентської їдальні площею 58,7 м2 за адресою: Рівненська обл., м. Рівне, вул. Чорновола,
49а, з метою укладення договору оренди державного майна визнано
ПП «Експерт-Рівне-Консалт». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2400 грн;
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приміщення першого поверху виробничо-лабораторного корпусу
площею 303,9 м2 за адресою: Рівненська обл., с. Шубків, вул. Рівненська, 3, з метою укладення договору оренди державного майна визнано ФОП Гаюк Олександр Семенович. Строк виконання робіт з оцінки –
5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2900 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Київській області
про підсумки конкурсу від 25.04.2019 № 3/19-ПР з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об`єктів приватизації
Переможець –
Строк
Варсуб’єкт оціночної
виконання
тість
діяльності
робіт (днів)
Визначення вартості об’єкта для подальшої приватизації шляхом продажу на аукціоні
1 Об����������������������������������������
’���������������������������������������
єкт незавершеного будівництва – дослід- ДП «Київський аук- 6000
10
ний завод Інституту проблем матеріалознав- ціонний центр» ПАТ
ства ім. І. М. Францевича Національної акаде- ДАК «Національна
мії наук України за адресою: Київська область, мережа аукціонних
м. Бровари, бульв. Незалежності, 34а
центрів»
№
з/п

Назва об’єкта

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по ХАРКІВСЬКІЙ, ДОНЕЦЬКІЙ
та ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ про підсумки конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбулися 25.07.2019
1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення – кімн. № 16, 15,
10, 7 на першому поверсі 3-поверхової будівлі побутового корпусу, інв. № 14, літ. «Б-3», загальною площею 67,0 м2, що перебуває
на балансі ДП МОУ «Харківський завод залізобетонних виробів», код
за ЄДРПОУ 08494527. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків,
вул. Велика Панасівська, 220. Мета проведення оцінки: визначення
вартості об’єкта оренди з метою передачі в оренду. Переможець
конкурсу – ФОП Мокров О. П., вартість послуг з оцінки – 2000 грн,
строк виконання – 4 календарних дні.
2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення – частина кімн.
№ 2 на першому поверсі одноповерхової будівлі арматурного цеху,
інв. № 2, літ. «Ш-1-2», загальною площею 179,0 м2, що перебуває
на балансі ДП МОУ Харківський завод залізобетонних виробів», код
за ЄДРПОУ 08494527. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків,
вул. Велика Панасівська, 220. Мета проведення оцінки: визначення
вартості об’єкта оренди з метою передачі в оренду. Переможець
конкурсу – ФОП Сорокіна І. М., вартість послуг з оцінки – 2000 грн,
строк виконання – 3 календарних дні.
3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення – частина кімн.
№ 11 на першому поверсі одноповерхової будівлі цеху великопустотних виробів, інв. № 1, літ. «Р-1», загальною площею 68,0 м2, що перебуває на балансі ДП МОУ «Харківський завод залізобетонних виробів», код за ЄДРПОУ 08494527. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Харків, вул. Велика Панасівська, 220. Мета проведення оцінки:
визначення вартості об’єкта оренди з метою передачі в оренду. Переможець конкурсу – ФОП Монохонова Т. Г., вартість послуг з оцінки – 1680 грн, строк виконання – 4 календарних дні.
4. Назва об’єкта оцінки: частина ділянки покрівлі 4-поверхової нежитлової будівлі (літ. за техпаспортом А-4) загальною площею 9,0 м2,
що перебуває на балансі ДП «Український державний інститут по проектуванню заводів важкого машинобудування» (УКРДІПРОВАЖМАШ),
код за ЄДРПОУ 212630. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків,
просп. Московський, 151. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди. Конкурсною
комісією визнано конкурс таким, що не відбувся.
5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення – кімн. № 5, 7, 8 на
першому поверсі 2-поверхової будівлі побутового корпусу, інв. № 13,
літ. «Г-2», загальною площею 46,7 м2, що перебуває на балансі ДП
МОУ «Харківський завод залізобетонних виробів», код за ЄДРПОУ
08494527. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Велика Панасівська, 220. Мета проведення оцінки: визначення вартості
об’єкта оренди з метою передачі в оренду. Переможець конкурсу –
ФОП Монохонова Т. Г., вартість послуг з оцінки – 1680 грн, строк
виконання – 4 календарних дні.
6. Назва об’єкта оцінки: частина коридору на 6-му поверсі (фізична сторона) різноповерхової (9-14) будівлі головного навчального
корпусу, інв. № 103100012 (пам’ятка архітектури), загальною площею 18,0 м2, що перебуває на балансі Харківського національного
університету імені В. Н. Каразіна, код за ЄДРПОУ 02071205. Місце
знаходження об’єкта оцінки: м. Харків, майдан Свободи, 4. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта з метою продовження
договору оренди. Переможець конкурсу – ТОВ «Юридична компанія
«КОНСУЛАТ», вартість послуг з оцінки – 1650 грн, строк виконання –
4 календарних дні.
7. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення – кімн. № 4-11,
4-12, 4-12а, 4-12б, 4-14, V їдальні першого поверху 5-поверхового
2-го учбового корпусу (інв. № 002) загальною площею 58,0 м2, що
перебувають на балансі Харківського державного політехнічного коледжу , код за ЄДРПОУ 01393119. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Харків, вул. Дмитрівська, 26. Мета проведення оцінки: визначення
вартості об’єкта з метою продовження договору оренди. Переможець
конкурсу – ФОП Мокров О. П., вартість послуг з оцінки – 1900 грн,
строк виконання – 4 календарних дні.
8. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення – кімн. № 48, 49,
50, 51, 52, 53 на першому поверсі 2-поверхової адміністративної
будівлі, інв. № 101310064, літ. «А-2», загальною площею 25,5 м2, що
перебувають на балансі Державної установи «Харківський обласний
лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України», код за
ЄДРПОУ 38493324. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Харківська
обл., Балаклійський р-н, м. Балаклія, вул. 1 Травня, 10. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди з метою передачі
в оренду. Переможець конкурсу – ТОВ «Константа», вартість послуг
з оцінки – 2087 грн, строк виконання – 4 календарних дні.
9. Назва об’єкта оцінки: частина коридору на 2-му поверсі різноповерхового (9-11) головного корпусу (інв. № 103100012, пам’ятка
архітектури) загальною площею 7,0 м2, що перебуває на балансі
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, код
за ЄДРПОУ 02071205. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків,
майдан Свободи, 4. Мета проведення оцінки: визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору оренди. Переможець конкурсу – ПФ «БОНС», вартість послуг з оцінки – 1650 грн, строк виконання – 4 календарних дні.
10. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення – кімн. № 18
(70,8 м2) та частини кімн. № 15 (18,0 м2), № 17 (5,7 м2) на першому
пов. 5-поверхової адміністративно-учбової будівлі (інв. № 10310317,
літ. А-5) загальною площею 94,5 м2, що перебувають на балансі Харківського коледжу державного університету телекомунікацій, код
за ЄДРПОУ 38898340. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків,
вул. Кооперативна, 7. Мета проведення оцінки: визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП Жарихін Ю. В., вартість послуг з оцінки – 1750 грн, строк
виконання – 5 календарних днів.
11. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення – частина вестибуля на 1-му поверсі 2-поверхового учбового корпусу «Б» за-
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гальною площею 7,5 м2, що перебувають на балансі Харківського
національного медичного університету, код за ЄДРПОУ 01896866.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, просп. Науки, 4. Мета
проведення оцінки: визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди. Переможець конкурсу – ТОВ «Константа», вартість послуг з оцінки – 1933 грн, строк виконання – 4 календарних дні.
12. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення
(пральня) на 1-му поверсі 9-поверхової будівлі гуртожитку № 2 загальною площею 2,5 м2, що перебуває на балансі Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенко, код за ЄДРПОУ 00493741. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Харків, вул. Гвардійців Широнінців, 43б. Мета проведення
оцінки: визначення вартості об’єкта з метою продовження договору
оренди. Переможець конкурсу – ПП «РАДИКАЛ», вартість послуг з
оцінки – 1600 грн, строк виконання – 4 календарних дні.
13. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення на
1-му поверсі 4-поверхової будівлі гуртожитку № 6 загальною площею 4,0 м2, що перебуває на балансі Харківського національного
аграрного університету ім. В. В. Докучаєва, код за ЄДРПОУ 00493764.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Харківська обл., Харківський р-н,
п. Докучаєвське, вул. Докучаєва, 12. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди.
Переможець конкурсу – ПП «РАДИКАЛ», вартість послуг з оцінки –
2000 грн, строк виконання – 4 календарних дні.
14. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення – кімн. № 23 на 1-му
поверсі у 3-поверховій частині 3-поверхової будівлі з 3-поверховою
надбудовою у центральній частині та двома 4-поверховими прибудовами Науково-дослідного інституту гігієни праці та професійних захворювань ХНМУ, інв. № 10310001, пам’ятка архітектури, загальною
площею 6,9 м2, що перебуває на балансі Харківського національного
медичного університету, код за ЄДРПОУ 01896866. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Трінклера, 6. Мета проведення оцінки:
визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди.
Переможець конкурсу – ФОП Мокров О. П., вартість послуг з оцінки –
1900 грн, строк виконання – 4 календарних дні.
15. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення, розташованого в пральній кімнаті на другому поверсі дев’ятиповерхової
будівлі гуртожитку № 3, кімната № 7 загальною площею 2,0 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. Целіноградська, 52. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта
з метою продовження договору оренди. Переможець конкурсу –
ПП «РАДИКАЛ», вартість послуг з оцінки – 1600 грн, строк виконання – 4 календарних дні.
16. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення – частина коридору 1-го поверху навчального корпусу, що є пам’яткою архітектури
(інв. № 12) (біля ліфту хімічної сторони) загальною площею 2,0 м2,
що перебуває на балансі Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, код за ЄДРПОУ 02071205. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Харків, пл. Свободи, 4. Мета проведення оцінки:
визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди.
Переможець конкурсу – ФОП Сорокіна І. М., вартість послуг з оцінки – 1680 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
17. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень на першому поверсі дев’ятиповерхового гуртожитку № 4 (інв. № 1030025)
загальною площею 24,46 м2, що перебуває на балансі Харківського
національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва, код за
ЄДРПОУ 03450749. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Харківська
обл., Харківський р-н, cел. Комуніст, учбове містечко ХНАУ ім. В. В.
Докучаєва. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта з
метою продовження договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП
Мокров О. П., вартість послуг з оцінки – 2400 грн, строк виконання –
4 календарних дні.
18. Назва об’єкта оцінки: частина ділянки покрівлі будівлі театру
(літ. «А-7»), загальною площею 37,2 м2, що перебуває на балансі
ДП «Харківський національний академічний театр опери та балету
імені М. В. Лисенка», код за ЄДРПОУ 38385217. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м.Харків, вул. Сумська, 25. Мета проведення оцінки:
визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди.
Переможець конкурсу – ФОП Жарихін Ю. В., вартість послуг з оцінки – 2150 грн, строк виконання – 5 календарних днів.
19. Назва об’єкта оцінки: об’єкт аукціону – земельна ділянка державної власності за адресою: Харківська обл., смт Золочів,
вул. Комсомольська, 27 разом з об’єктом незавершеного будівництва – 4-квартирним житловим будинком, який на ній розташований. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Харківська обл., смт Золочів,
вул. Центральна (колишня Комсомольська), 27. Мета проведення
оцінки: незалежна оцінка вартості об’єкта аукціону, що повертається
у державну власність. Конкурсною комісією визнано конкурс таким,
що не відбувся.
20. Назва об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – 16квартирний житловий будинок. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Харківська обл., Краснокутський р-н, с. Костянтинівка. Мета проведення оцінки: незалежна оцінка об’єкта незавершеного будівництва –
16-квартирного житлового будинку та розміру збитків, завданих
об’єкту незавершеного будівництва – 16-квартирному житловому
будинку за час володіння ним ФОП Штученко М. В. Конкурсною комісією визнано конкурс таким, що не відбувся.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по ХАРКІВСЬКІЙ, ДОНЕЦЬКІЙ
та ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ про підсумки конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбулися 01.08.2019
1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею 12,3 м2 першого поверху навчального корпусу, що перебуває
на балансі Краматорського коледжу Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського,
код за ЄДРПОУ 01565968. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Краматорськ, бульв. Машинобудівників, 40. Мета
проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення
договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП Гапотченко А. М.,
вартість послуг з оцінки – 2000 грн, строк виконання – 2 календарних дні.
2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення № 1
площею 6,9 м2 п’ятої групи приміщень на першому поверсі будівлі
вбиральні на причалі № 3 першого району порту (літ. А-1), що перебуває на балансі ДП «Маріупольський морський торговельний
порт», код за ЄДРПОУ 01125755. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Донецька обл., м. Маріуполь, просп. Луніна, 99. Мета проведення
оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору
оренди. Переможець конкурсу – ТОВ «Бізнес-Група СПІВДРУЖНІСТЬ», вартість послуг з оцінки – 2630 грн, строк виконання – 5 календарних днів.
3. Назва об’єкта оцінки: державне майно загальною площею
65,6 м2 першого поверху, у тому числі: три частини загальною
площею 54,2 м2 приміщення поз.1 та окреме приміщення площею
11,4 м2 будівлі котельні, що перебуває на балансі Державної установи «Бахмутська установа виконання покарань (№ 6)», код за ЄДРПОУ 08563211. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл.,
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Т. М. Карпюк
Л. П. Пюра
О. В. царуліца

м. Бахмут, вул. Ціолковського, 4. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення 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 05.08.2019
1. Вбудоване нежитлове приміщення площею 23,8 м2 на першому
поверсі навчального корпусу № 6, що перебуває на балансі Херсонського національного технічного університету, за адресою: м. Херсон,
вул. Миру, 40, переможець конкурсу – ПФ «Експрес – Оцінка». Мета
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Вартість
робіт – 2 100 грн. Строк виконання робіт – 3 дні.
2. Вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 46,6 м2 у
будівлі водної станції, що перебуває на балансі ХФ ДП «Адміністрація морських портів України» (Адміністрація Херсонського морського
порту), за адресою: м. Херсон, затон № 1, 2, переможець конкурсу – ПП «Експерт – Центр». Мета проведення незалежної оцінки –
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при
укладенні договору оренди. Вартість робіт – 2 100 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду в ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ,
АРК та м. СЕВАСТОПОЛІ про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до
проведення оцінки державного майна, що відбувся 15.07.2019
1. Частина холу загальною площею 6,4 м2 на першому поверсі головного навчального корпусу, що перебуває на балансі ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», за адресою: м. Херсон,
вул. Стрітенська (Р.Люксембург), 23, переможець конкурсу – ПФ
«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.
2. Частина вестибуля загальною площею 21,0 м2 на першому
поверсі гідромеліоративного факультету, що перебуває на балансі
ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», за адресою: м. Херсон, вул. Стрітенська (Р.Люксембург), 23, переможець
конкурсу – ПП «Радикал». 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.

прийнято рішення
про приватизацію
Київська область
ІНФОРМАЦІЯ
про визначення способу приватизації
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Київській області від 04 вересня 2019 року
№ 606 прийнято рішення про визначення способу приватизації об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлової
будівлі столової (літ. 1А) загальною площею 220,7 м2 зі спорудами (огорожа № 1-2) за адресою: 07527, Київська обл., Баришівський р-н, с. Бзів, вул. Свято-Миколаївська, 22, який під час
приватизації не увійшов до статутного капіталу КСП ім. Тімірязєва (правонаступник СТОВ ім. Леся Сердюка) – викуп.

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про внесення змін до наказу про прийняття рішення
про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській
областях від 04.09.2019 № 00701 внесено зміни до наказу
регіонального відділення від 22.08.2019 № 00602 «Про прий
няття рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації
комунальної власності: незавершеного будівництва котельні
кварталу «Левада» площею 1039 м2 за адресою: Львівська
обл., м. Червоноград, вул. Івасюка, 12«й»» в частині адреси
об’єкта приватизації, а саме: замість слів «Львівська область,
м. Червоноград, вул. Івасюка, 12«й»» слід читати: «Львівська
область, м. Червоноград, вул. Івасюка, 2«й»».

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Черкаській області від 02.09.2019 № 89-МП
прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації державної власності – окремого майна – нежитлового приміщення (вбудоване приміщення в багатоповерховий будинок
(насіннєва інспекція) загальною площею 133,0 м2 (Черкаська
обл., м. Монастирище, вул. Суворова, 3) шляхом продажу на
аукціоні. Балансоутримувач – ПАТ «Монастирищенський машинобудівний завод» (код за ЄДРПОУ 00255289).
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Черкаській області від 02.09.2019 № 90-МП
прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації
державної власності – окремого майна – приміщення третього та четвертого поверхів адміністративної будівлі (корпус 44,
літ. А-6) загальною площею 1027,9 м2 (18007, Черкаська обл.,
м. Черкаси, вул. Одеська, 8) шляхом продажу на аукціоні з умовами, балансоутримувач – Державне підприємство «Конструкторське бюро «Інфорт», код за ЄДРПОУ 31489877.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Черкаській області від 04.09.2019 № 91-МП
прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації
державної власності – окремого майна – будівлі магазину (літ.
А-1) загальною площею 191,1 м2 (Черкаська обл, Шполянський
р-н, с. Матусів, вул. Івана Богуна, 89) шляхом продажу на аукціоні з умовами. Балансоутримувач – відсутній.
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