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

мала приватизація
результати продажу об’єктів малої приватизації

Вінницька область
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єктів
малої приватизації
1. Окреме майно – приміщення площею 106,8 м2 в будівлі гаража літ «Б»,
запасні частини 1550 од., матеріали 3101 од. та МШП 2121 од. (м. Вінниця,
вул. Максимовича, 21), що перебуває на балансі ПрАТ «Вінницьке АТП-10554».
Приватизовано шляхом викупу балансоутримувачем – ПрАТ «Вінницьке АТП10554» відповідно до статті 16 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна» за ціною 319453,20 (триста дев’ятнадцять тисяч чотириста п’ятдесят три грн 20 коп.), у т. ч. ПДВ – 53242,20 (п’ятдесят три тисячі двісті
сорок дві грн 20 коп.).
2. Окреме майно – будинок побуту літ. А загальною площею 211,8 м2 з ґанком,
що знаходиться за адресою: 22340, Вінницька обл., Літинський р-н, с. Кусиківці, вул. Шляхова, 38 та перебував на балансі ПрАТ «Племзавод «Літинський» (код
ЄДРПОУ 00846180). Приватизованого шляхом продажу на аукціоні із зниженням
стартової ціни юридичною особою – ПрАТ «Племзавод «Літинський» за 10 293,60
грн (десять тисяч двісті дев’яносто три грн 60 коп.), у тому числі ПДВ – 1 715,60 грн
(одна тисяча сімсот п’ятнадцять грн 60 коп.).

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
Інформація
про затвердження результатів продажу
Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області від 15.03.2019 № 12/01-13-ЗВП затверджено результати продажу об’єкта малої приватизації – гараж цегляний загальною площею 21,3 м2, що
розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Апостолове, вул. Центральна
(Леніна), 63. Об’єкт приватизовано фізичною особою – Жиговцем Геннадієм Петровичем (ІПН 2596318317) шляхом продажу на аукціоні за методом покрокового
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій за ціною 277,69
гривень (двісті сімдесят сім гривень 69 коп.), у тому числі ПДВ – 46,28 гривень (сорок шість гривень 28 коп.).

Полтавська область
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єктів
державної власності
1. Регіональним відділенням Фонду по Полтавській області приватизовано шляхом продажу на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій об’єкти державної власності:
окреме майно – громадська будівля Т-1 (магазин) площею 120,5 м2, що знаходиться за адресою: Полтавська обл., Карлівський р-н, м. Карлівка, вул. Гурамішвілі, 1д, балансоутримувач – ТОВ «КМЗ-Капітал», код ЄДРПОУ 35939237,
приватизовано фізичною особою – Прочан В. О. за 3600,00, у тому числі ПДВ –
600,00 грн;
окреме майно – громадська будівля літ. S-1 (пральня) загальною площею
91,9 м2 за адресою: Полтавська обл., Карлівський р-н, м. Карлівка, вул. Гурамішвілі, 1з, балансоутримувач – ТОВ «КМЗ Капітал», код ЄДРПОУ 35939237,
приватизовано фізичною особою – Прочан В. О. за 2760,00, у тому числі ПДВ –
460,00 грн;
окреме майно – громадська будівля АП-1 (їдальня) загальною площею
408,5 м2 за адресою: Полтавська обл., Карлівський р-н, м. Карлівка, вул. Гурамішвілі, 1ж, балансоутримувач – ТОВ «КМЗ Капітал», код ЄДРПОУ 35939237,
приватизовано фізичною особою – Прочан В. О. за 8640,00, у тому числі ПДВ –
1440,00 грн.
2. Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Полтавській
області приватизовано шляхом продажу на аукціоні в електронній формі об’єкт
державної власності – окреме майно – громадська будівля літ. А-1 (магазинпавільйон) загальною площею 166,8 м2 за адресою: Полтавська обл., Карлівський
р-н, с-ще Михайлівське, вул. Горького, 5а, балансоутримувач відсутній. Приватизовано юридичною особою – ТОВ «АРМАДА КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 38393427),
яке визнано переможцем електронного аукціону. Ціна продажу – 6000,00 грн,
у т. ч. ПДВ – 1000,00 грн.

Рівненська область
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта
малої приватизації
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – продовження під’їзної залізничної
колії №39/3, яка розташована за адресою: 33009, м. Рівне, вул. Князя Володимира,
111, що перебуває на балансі ПП «Віліс», код за ЄДРПОУ 23302324, приватизовано
ПП «Віліс» код за ЄДРПОУ 23302324 шляхом викупу. Ціна продажу 204 360,00 грн
(двісті чотири тисячі триста шістдесят гривень 00 коп.), у т. ч. ПДВ – 34 060,00 грн
(тридцять чотири тисячі шістдесят гривень 00 коп.).

України

Об’єкт малої приватизації – державна частка (16 %) в статутному капіталі
ТОВ «Проектно-вишукувальний інститут «Хмельницькагропроект», що знаходиться за адресою: м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 54, код ЄДРПОУ 03579220,
приватизовано шляхом викупу Товариством з обмеженою відповідальністю
«АКСІОМА БІЗНЕС СЕРВІС»( код ЄДРПОУ 34605835). Ціна продажу – 3 922 508,00
(три мільйони дев’ятсот двадцять дві тисячі п’ятсот вісім гривень 00 коп.)
без ПДВ.

продаж об’єктів малої приватизації

Донецька область
Інформаційне повідомлення
про приватизацію об’єкта малої приватизації – окреме майно – інженерна
споруда «Басейн бризкальний» за адресою: Донецька область,
м. Слов’янськ, вул. Новосодівська, 2, який обліковується
на балансі ВАТ «Содовий завод»
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: інженерна споруда
«Басейн бризкальний».
Місцезнаходження: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Новосодівська, 2.
Найм енування балансоу тримувача: ВАТ «Содовий завод» (код ЄДРПОУ
00204895).
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 84112, Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Чубаря, буд. 91. У стані припинення за судовим рішенням
про банкрутство, ліквідатор Магдєєва Н. М., тел. 050 625-63-07, e-mail: slavsoda@
ukr.net.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких розташований об’єкт:
інформація про об’єкт: інженерна споруда «Басейн бризкальний» є резервуаром
прямокутної форми, складається з чотирьох секцій. Площа басейну – 6536,00 м2,
глибина – 0,80 м, будівельний об’єм – 5229,00 м3. Фундамент – бутобетонний, стіни – бутові. Вся чаша басейну заповнена твердими і напівтвердими відходами виробництва харчової солі. Об’єкт потребує капітального ремонту.
Функціональне використання об’єкта: за своїм прямим призначенням – для
охолодження технологічної води басейн не використовується
Інформація про земельні ділянки: інформація відсутня.
2. Інформація про аукціон
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних аукціонів
для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432
(зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим у
статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 03 травня 2019 року. Час проведення аукціону
встановлюється електронною торговою системою відповідно до вимог Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 10.05.2018 №432 (зі змінами).
Місце проведення: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі
«ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного
майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій): встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного
аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: встановлюється електрон
ною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу
з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без урахування
ПДВ):
продаж на аукціоні з умовами – 515 900,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50 % – 257 950,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –257 950,00 грн.
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість.



Хмельницька область
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єктів
малої приватизації
Об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва «Школа-сад»,
що знаходиться за адресою: Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, с. Рункошів, вул. Шевченка, 77 та обліковується на балансі СГК «Рункошівський», код за
ЄДРПОУ 21315883, приватизований фізичною особою – Власюком Віталієм Петровичем, який єдиний подав заяву на участь в електронному аукціоні без умов
№ UA-PS-2018-11-15-000002-1. Ціна продажу з урахуванням ПДВ – 69 600,00 грн
(шістдесят дев’ять тисяч шістсот гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ – 11 600,00 грн
(одинадцять тисяч шістсот гривень 00 коп.).

Фонд державного
майна України –
національний оператор
інвестиційних процесів

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

Гаряча лінія Фонду державного майна України (044) 254-29-76  Безкоштовна гаряча лінія з питань приватизації (0-800) 50-56-46
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відомості
приватизації

Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного із способів:
продаж на аукціоні з умовами – 51 590,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50 % – 25 795,00
грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 25 795,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу: покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівліпродажу відшкодувати Регіональному відділенню Фонду державного
майна України по Донецькій області послуги суб’єкта оціночної діяльності, залученого для проведення оцінки об’єкта малої приватизації – окреме майно – інженерна споруда «Басейн бризкальний»
за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Новосодівська,
2, у розмірі 4100 грн.
4. Додаткова інформація
Найм енування установи (банку, казначейства), її місцез на
ходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті,
відкритих для внесення операторами електронних майданчиків
гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців
та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані
об’єкти:
Рахунки для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних, гарантійних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Донецькій області
Рахунок № 37187001011314 (для перерахування реєстраційного
внеску та розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ГУ ДКСУ у Харківській області
Адреса: 61166, м. Харків, вул. Бакуліна, 18
МФО 851011
Рахунок № 37319085011314 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Адреса: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 13511245
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Донецькій області
Рахунок № 25200052100411 (євро)
Рахунок № 25206052100460 (долари)
Банк одержувача: ХГРУ АТ КБ «Приватбанк»
Адреса: 61010, м. Харків, вул. Малом’ясницька, 2а
МФО 351533
Код ЄДРПОУ 13511245
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків,
розміщені на сайті: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: з 9.00 до 17.00 в робочі
дні за місцем розташування об’єкта за адресою: Донецька область,
м. Слов’янськ, вул. Новосодівська, 2.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Донецькій області, 61057, Україна, Харківська
область, м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса веб-сайта: www.
spfu.gov.ua, тел. (057) 700-03-14. Час роботи: з 9.00 до 18.00 (крім
вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до
13.45. Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною
за забезпечення можливості огляду об’єкта: Попова Оксана Вікторівна, тел. (057) 700-03-14, адреса електронної пошти: donetsk@
spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта:
наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Донецькій області від 25.03.2019 № 00234.
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000105-2.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням
стартової ціни, між аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення
електронною торговою системою про приватизацію об’єкта малої
приватизації.
Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні з умовами – 5159,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 2579,5 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 2579,5 грн.

Івано-Франківська область
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про приватизацію об’єкта соціально-культурного
призначення – бази відпочинку загальною площею 237,6 м2
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: база відпочинку
загальною площею 237,6 м2.
Місцезнаходження: 78501, Івано-Франківська обл., м. Яремче,
вул. Курортна, 1а.
Інформація про об’єкт: 2-поверхова цегляна будівля бази відпочинку загальною площею 237,6 м2, стіни цегляні, перекриття з
бетонних плит, покрівля з бляхи, підлога – плитка, паркет, підведені
комунікації (електропостачання, водопровід, каналізація). На першому поверсі розташовані 3 гаражні бокси для автомобілів та сауна, на
другому поверсі – кімнати. Будівля потребує ремонту. Право власності зареєстроване 03.10.2014, реєстраційний номер нерухомого
майна 469723426110.
Інформація про земельні ділянки: земельна ділянка площею
0,0467 га надана Національному банку України на праві постійного
користування. Кадастровий номер 2611000000:05:012:0165.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: договори оренди відсутні.
Інформація про балансоутримувача: Національний банк України,
адреса: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9. Код ЄДРПОУ 00032106.
Тел. + 38 044 230-20-33.
2. Інформація про аукціон
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електрон
них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата і час проведення аукціону: 02 травня 2019 року. Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою системою
відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів для
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов
продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні, аукціоні із
зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку
часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон
ного аукціону.

3 квітня 2019 року

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня
проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без
урахування ПДВ):
продаж на аукціоні без умов – 1 882 614,84 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 941 307,42 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни – 941 307,42 грн.
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного із способів:
продаж на аукціоні без умов – 188 261,48 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 94 130,74 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 94 130,74 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації: без умов.
4. Додаткова інформація
Найм енування установи (банку, казначейства), її місце
знаходження та номери рахунків у національній валюті, відкритих
для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних
внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
у національній валюті:
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Івано-Франківській області
Рахунок № 37180500900001
Код ЄДРПОУ 13660726
Банк одержувача: Головне управління Державної казначейської
служби України в Івано-Франківській області, м. Івано-Франківськ,
вул. Дністровська, 14, МФО 836014
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого
об’єкта надійшли кошти).
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків:
Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна України по Івано-Франківській області
Рахунок № 37311072006415
Код ЄДРПОУ 13660726
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ,
МФО 820172
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого
об’єкта надійшли кошти)
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна України по Івано-Франківській області
Рахунок №25207000000049.978, валюта EUR (євро)
Рахунок №25207000000049.840, валюта USD (долар США)
Код ЄДРПОУ 13660726
Банк одержувача: ПАТ «Державний експортно-імпортний банк
України», м. Київ, вул. Антоновича, 127, МФО 322313.
Receiver: The Regional office of the State Property Fund of Ukraine
in Ivano-Frankivsk region.
Address: 48 Vasyliyanok Street, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Account: 25207000000049.978 (EUR), 25207000000049.840
(USD)
Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import Bank
of Ukraine»
Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine
MFO: 322313
SWIFT: EXBSUAUX
Code YeDRPOU: 13660726
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщені на сайті: https://prozorro. sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: з 8.00 до 16.00 в робочі
дні за місцем розташування об’єкта за адресою: Івано-Франківська
обл., м. Яремче, вул. Курортна, 1а.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській області, 76019, м. ІваноФранківськ, вул. Василіянок, 48, 3-й поверх, адреса веб-сайта: www.
spfu.gov.ua, тел. (0342) 553140, 752367, час роботи служби з організації аукціону – робочі дні з 8.00 до 17.15 (в п’ятницю та передсвяткові дні з 8.00 до 16.00). Контактна особа організатора аукціону, яка
є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Клеймьонова Ірина Василівна, тел. (0342) 553140, адреса електронної
пошти: klmnv_26@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта:
наказ Регіонального відділення Фонду по Івано-Франківській області
від 27.03.2019 №74 «Про затвердження умов продажу бази відпочинку загальною площею 237,6 м2».
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-11-28-000001-3.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням
стартової ціни, між аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 27 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення
електронною торговою системою про приватизацію об’єкта малої
приватизації.
Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні без умов – 18 826,15 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 9 413,07 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни – 9 413,07 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з
якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro. sale/
info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Київська область
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду по Київській області
про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна –
будівлі їдальні літ. «П» площею 1 299,2 м2 за адресою:
Київська область, м. Ірпінь, вул. Садова, 94,
яка під час приватизації не увійшла до статутного
капіталу ВАТ «Ірпіньмаш» (код за ЄДРПОУ 00240135;
правонаступник – ПрАТ «Ірпіньмаш»)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Повне найменування об’єкта: окреме майно –
будівля їдальні літ. «П» площею 1 299,2 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Київська область, м. Ірпінь, вул. Садова, 94.

Інформація про балансоу тримувача: ПрАТ «Ірпіньмаш» (код
ЄДРПОУ 00240135).
Дані про земельну ділянку: земельна ділянка площею 0,0911 га
(кадастровий номер 3210900000:01:072:0126), перебуває у приватній
власності ПрАТ «Ірпіньмаш» (код ЄДРПОУ 00240135).
Інформація про договори оренди об’єкта або його частини із зазначенням за кожним договором найменування орендаря, орендованої площі, розміру місячної орендної плати, строку дії договору
оренди: договори оренди відсутні.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 03.05.2019.
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
1) приватизація об’єкта малої приватизації здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна» згідно із Порядком проведення електронних
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженим 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 об’єкта малої приватизації має компенсувати витрати на оплату послуг суб’єкта оціночної діяльності щодо проведення
оцінки об’єкта малої приватизації з метою визначення його стартової
ціни у розмірі 4 730,00 грн (чотири тисячі сімсот тридцять гривень
00 коп.) у десятиденний строк з дати укладення цього договору на
рахунок продавця р/р № 35218046016365, Державна казначейська
служба України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 19028107,
Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській області;
4) покупець об’єкта малої приватизації має компенсувати витрати
на оплату послуг з проведення технічної інвентаризації з виготовленням технічного паспорту на об’єкт малої приватизації у розмірі
10 400,00 грн (десять тисяч чотириста гривень 00 коп.) у десятиденний строк з дати укладення цього договору на рахунок продавця р/р
№ 35218046016365, Державна казначейська служба України, м. Київ,
МФО 820172, код за ЄДРПОУ 19028107, Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській області.
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 9 734 537,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 4 867 268,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 4 867 268,50 грн.
На кінцеву ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 973 453,70 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 486 726,85 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 486 726,85 грн.
Розмір реєстраційного внеску: становить 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
4. Додаткова інформація
Найм енування установи (банку, казначейства), її місце
знаходження 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 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 ЄДРПОУ 19028107
в іноземній валюті (в доларах США):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Київській області
Адреса: 03039, проспект Голосіївський, 50, м. Київ, Україна
Рахунок: 25201000000006.840
Банк одержувача: АБ «Укргазбанк»
Адреса: 03087, вул. Єреванська, 1, м. Київ, Україна
МФО 320478
Код за ЄДРПОУ: 23697280
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних, внесків розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 18.00,
п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45 за місце
знаходженням: Київська область, м. Ірпінь, вул. Садова, 94.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській області. Адреса:
03039, м. Київ, Голосіївський проспект, 50. Адреса веб-сайта: http://
www.spfu.gov.ua/ua/regions/kievobl.html. Телефони для довідок: (044)
200-25-40, 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 25.03.2019
№ 163.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000103-2.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) днів;
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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 – 97 345,37 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 48 672,69 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 48 672,69 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Рівненська область
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення в електронній торговій системі продажу на
аукціоні об’єкта малої приватизації окремого майна – гаража
загальною площею 35,8 м2 за адресою: Рівненська область,
смт Володимирець, вул. П. Орлика, 6а
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: об’єкт окремого майна – гараж загальною
площею 35,8 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 33400, Рівненська область, смт Володимирець, вул. П. Орлика, 6а.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Рівненській
області, код за ЄДРПОУ 02362061.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 33028,
м. Рівне, вул. Короленка, 7. Тел. /факс: (0362) 26-68-04, 26-59-27
Відомості про об’єкт приватизації: нежитлове одноповерхове
приміщення гаража загальною площею 35,8 м2, фундамент – камінь,
стіни цегляні, покрівля – шифер, перекриття дерев’яне, розраховане
на стоянку двох автомобілів. Наявна оглядова яма.
Згідно з листом Головного управління Держгеокадастру у Рівненській області №8-17-0.2-1224/2-19 від 07.03.2019 інформація про
земельну ділянку відсутня.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: електронний аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 25 квітня 2019
року, час проведення визначається електронною торговою системою автоматично.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються
обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування відповідного інформаційного повідомлення
в електронній торговій системі до закінчення кінцевого строку
прийняття заяв на участь в електронному аукціоні/закритих цінових пропозицій.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами,
аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних
пропозицій) встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжках часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню
проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону
окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електрон
ного аукціону.
Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти
участь у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви
на участь в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної
форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та гарантійний внески. У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні, не продано, проводиться повторний
аукціон зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків.
У разі якщо об’єкт приватизації не продано на повторному
аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій зі зниженням стартової
ціни, визначеної згідно з правилами, встановленими статтею 22
Закону України «Про приватизацію державного і комунального
майна», на 50 відсотків.
Продаж об’єктів на аукціоні за методом покрокового зниження
стартової ціни та подання цінових пропозицій здійснюються за наявності не менш як одного учасника аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта приватизації (без ПДВ) для продажу
на електронному аукціоні з умовами – 622,02 грн. (шістсот двадцять дві гривні 02 копійки).
Розмір гарантійного внеску – 62,20 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні зі
зниженням стартової ціни – 311,01 грн (триста одинадцять гривень 01 копійка).
Розмір гарантійного внеску – 31,10 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 311, 01 грн (триста одинадцять
гривень 01 копійка).
Розмір гарантійного внеску – 31,10 грн.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви
на участь в аукціоні): 834,60 грн, що становить 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня 2019 року.
Умови продажу об’єкта приватизації:
при укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону
на остаточну ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану
вартість у розмірі 20% протягом 30 днів з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу;
функціональне використання об’єкта приватизації покупець визначає самостійно.
Період між аукціоном з умовами, аукціоном із зниженням стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та
подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від
дати аукціону (опублікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта).
4. Додаткова інформація.
1) Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення
розрахунків переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Рівненській області, ЄДРПОУ – 13989432;
Рахунок – № 37184006000095 (для перерахування реєстраційного внеску)
Банк одержувача: ГУДКСУ в Рівненській області,
МФО 833017, м. Рівне
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для перерахування гарантійного внеску:
Рахунок – №37314029008805 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України
м. Київ
МФО 820172
2) Посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора ДП
«ПРОЗОРО. ПРОДАЖІ», на яких зазначені реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними
покупцями гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.
sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
3) Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування, звернувшись до організатора аукціону.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Рівненській області. Адреса:
33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77, тел. (0362) 26-25-56, телефони
для довідок: (0362) 63-58-19, 62-33-18. Час роботи регіонального
відділення з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до
16.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00. Адреса електронної пошти:
rivne@spfu.gov.ua.
Контактна особа: Владова Марія Олімпіївна.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото
розміщуються на сайті Регіонального відділення ФДМУ: http://www.
spfu.gov.ua/ua/regions/rivne.html, у розділі «Каталог об’єктів».
4) Розмір плати за участь в електронному аукціоні, який підлягатиме внесенню учасником у разі визнання його переможцем
електронного аукціону, встановлюється в договорі між Оператором
електронного майданчика та учасником з урахуванням положень абзацу першого пункту 114 Порядку проведення електронних аукціонів
для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).
Плата за участь в електронному аукціоні вноситься переможцем
електронного аукціону протягом трьох робочих днів з дня опублікування органом приватизації договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі ID: UA-AR-P-2019-01-03-000011-1.
Період між аукціонами:
між аукціоном з умовами, аукціоном із зниженням стартової ціни
та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого
подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від дати аукціону (опублікування інформаційного повідомлення про приватизацію
об’єкта);
аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою
системою про приватизацію об’єкта;
аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 30 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою
системою про приватизацію об’єкта.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – мінімальний крок аукціону становить 1 %
(один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – 6,22 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – мінімальний крок аукціону становить 1% (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – 3,11 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій мінімальний крок аукціону
становить 1 % (один відсоток) – 3,11 грн.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку:
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhicbd2, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного
майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик та з якими адміністратор уклав відповідний договір.

Тернопільська область
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Тернопільській області про продаж об’єкта малої
приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі –
адміністративного будинку загальною площею 195,9 м2
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: нежитлова будівля –
адміністративний будинок загальною площею 195,9 м2.
Місцезнаходження: 47600, Тернопільська область, Козівський
район, смт Козова, вул. Грушевського, 19.
Дані про об’єкт приватизації: нежитлова будівля – адміністративний будинок є одноповерховою будівлею ІІІ групи капітальності, яка
знаходиться у центральній частині міста та складається із підвалу
загальною площею 42,2 м2 і першого поверху загальною площею
153,7 м2. У будівлі наявні електропостачання і газопостачання. З
обох боків об’єкта прибудовані житлові та комерційні будівлі. У приміщеннях поз. 1-2, 1-10 встановлено металопластикові вікна, виконано косметичний ремонт головного фасаду та побілка приміщень
поз. 1-1, 1-2, 1-5, 1-6, 1-10. Будівля 1905 року побудови, не експлуатується, потребує капітального ремонту. Технічний стан приміщень
та будівлі – незадовільний.
Функціональне використання об’єкта приватизації та умови користування: адміністративне, для розміщення офіса, закладу торгівлі.
Дані про земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт приватизації:
земельна ділянка площею 0,033 га, кадастровий
№ 6123055100:02:003:0058; цільове призначення (використання)
земельної ділянки: громадського призначення – державного управління та місцевого самоврядування; вид речового права: право постійного користування земельною ділянкою; правокористувач: Головне управління статистики у Тернопільській області.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його
частини: договори оренди щодо об’єкта приватизації або його частини не укладались.
Інформація про балансоутримувача: Головне управління статистики у Тернопільській області (код ЄДРПОУ 02362374).
Місцезнаходження балансоутримувача і контактні дані: 46001,
м. Тернопіль, вул. Над Ставом, 10, тел. (0352) 52-50-31.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 24 квітня 2019 року. Час
проведення аукціону встановлюється електронною торговою системою відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів
для продажу об’єктів малої приватизації, та визначення додаткових
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 10 травня 2018 р. № 432 (із змінами).
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон
ною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою

системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта 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 травня
2018 року № 432 (із змінами).
Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без
урахування ПДВ):
аукціону з умовами – 196 710,00 (сто дев’яносто шість тисяч сімсот десять) грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 98 355,00 (дев’яносто вісім тисяч триста п’ятдесят п’ять) грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 98 355,00 (дев’яносто вісім
тисяч триста п’ятдесят п’ять) грн.
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного
із способів продажу (без урахування ПДВ):
аукціону з умовами – 19 671,00 (дев’ятнадцять тисяч шістсот сімдесят одна) грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 9 835,50 грн (дев’ять тисяч
вісімсот тридцять п’ять гривень 50 коп.);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 9 835,50 грн (дев’ять тисяч
вісімсот тридцять п’ять гривень 50 коп.).
Розмір реєстраційного внеску: (плата за реєстрацію заяви
на участь в аукціоні): 834,60 грн (вісімсот тридцять чотири гривні
60 коп.).
Умови продажу (додаткові умови продажу):
покупець об’єкта приватизації зобов’язаний відшкодувати Регіо
нальному відділенню Фонду по Тернопільській області вартість послуг з проведення оцінки об’єкта приватизації в процесі приватизації
нежитлової будівлі – адміністративного будинку загальною площею
195,9 м2 в сумі 4 000 (чотири тисячі) грн без ПДВ (договір № 21 від
19.02.2019 про надання послуг з оцінки об’єкта приватизації) протягом двох місяців після переходу до покупця права власності на об’єкт
приватизації відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
4. Додаткова інформація
Найм енування установи (банку, казначейства), її місце
знаходження 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 придбаний
об’єкт.
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 Тернопільській області
Рахунок № 37187501900001 (для перерахування реєстраційного
внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт приватизації)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Тернопільській області
МФО 838012
Код ЄДРПОУ 14037372
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Тернопільській області
Рахунок № 37313019011911 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Києва
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 14037372
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна України по Тернопільській області
Адреса: вул. Танцорова, 11, м. Тернопіль, 46008
Рахунок: 25204055101822 (долари США), 25205055100866 (євро)
(для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт приватизації)
Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк»
Адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001
МФО: 338783
Код ЄДРПОУ: 14037372
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 16.00
за місцезнаходженням об’єкта: 47600, Тернопільська область, Козівський район, смт Козова, вул. Грушевського, 19.
ПІБ контактної особи: Яремчук Ярослав Романович, моб. тел.
0673516910.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Тернопільській області,
що знаходиться за адресою: 46003, м. Тернопіль, вул. Танцорова,
11; адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/ternopil;
email: ternopil@spfu.gov.ua.
Телефон для довідок: (0352)-25-04-87.
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 Тернопільській області від
22.03.2019 № 00133.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі UA-AR-P-2019-01-03-000020-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 21 (двадцять один) день;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 21 ( двадцять один день).
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 967,10 грн (одна тисяча дев’ятсот шістдесят сім гривень 10 коп.);
аукціону із зниженням стартової ціни – 983,55 грн (дев’ятсот вісімдесят три гривні 55 коп.);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 983,55 грн (дев’ятсот вісімдесят три гривні 55 коп.).
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 Тернопільській області про продаж об’єкта малої
приватизації – окремого майна – котельного приміщення
загальною площею 61,8 м2, що знаходиться в будівлі гаражі
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: котельне приміщення
загальною площею 61,8 м2, що знаходиться в будівлі
гаражі.
Місцезнаходження: 48300, Тернопільська область, м. Монастирська, вул. Сагайдачного, 3а.
Дані про об’єкт приватизації: частина одноповерхової цегляної
будівлі загальною площею 61,8 м2, введена в експлуатацію в 1984
році, II груп капітальності. Інженерні мережі і обладнання – недіючі.
Стан приміщення – незадовільний.
Функціональне використання об’єкта приватизації та умови користування: виробничо-складське.
Дані про земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт приватизації: земельна ділянка окремо не виділена.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або
його частини: договори оренди щодо об’єкта приватизації чи його
частини не укладались.
Інформація про балансоутримувача: відділ економічного та агропромислового розвитку Монастирської районної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 42100455).
Місцезнаходження балансоутримувача і контактні дані: 48300,
Тернопільська область, м. Монастирська, вул. Сагайдачного, 3,
тел. (03555) 2-12-01.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 24 квітня 2019 року. Час
проведення аукціону встановлюється електронною торговою системою відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів
для продажу об’єктів малої приватизації, та визначення додаткових
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 10 травня 2018 р. № 432 (із змінами).
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон
ною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
2. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта 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 травня
2018 року № 432 (із змінами).

Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без
урахування ПДВ):
аукціону з умовами – 63 300,00 (шістдесят три тисячі триста) грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 31 650,00 (тридцять одна
тисяча шістсот п’ятдесят) грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 31 650,00 (тридцять одна
тисяча шістсот п’ятдесят) грн.
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного
із способів продажу (без урахування ПДВ):
аукціону з умовами – 6 330,00 (шість тисяч триста тридцять) грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 3 165,00 (три тисячі сто
шістдесят п’ять) грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 3 165,00 (три тисячі сто
шістдесят п’ять) грн.
Розмір реєстраційного внеску: (плата за реєстрацію заяви на
участь в аукціоні): 834,60 грн (вісімсот тридцять чотири гривні 60 коп.).
Умови продажу (додаткові умови продажу):
покупець об’єкта приватизації зобов’язаний відшкодувати Регіо
нальному відділенню Фонду по Тернопільській області вартість послуг
з проведення оцінки об’єкта приватизації в процесі приватизації котельного приміщення загальною площею 61,8 м2, що знаходиться в
будівлі гаражі, в сумі 2 700,00 (дві тисячі сімсот) грн без ПДВ (договір
№ 20 від 19.02.2019 про надання послуг з оцінки об’єкта приватизації)
протягом двох місяців після переходу до покупця права власності на
об’єкт приватизації відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
3. Додаткова інформація
Найм енування установи (банку, казначейства), її місце
знаходження 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 придбаний об’єкт.
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 Тернопільській області
Рахунок № 37187501900001 (для перерахування реєстраційного
внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт приватизації)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Тернопільській області
МФО 838012
Код ЄДРПОУ 14037372
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Тернопільській області
Рахунок № 37313019011911 (для перерахування гарантійного
внеску)

Банк одержувача: ДКСУ м. Києва
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 14037372
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна України по Тернопільській області
Адреса: вул. Танцорова, 11, м. Тернопіль, 46008
Рахунок: 25204055101822 (долари США), 25205055100866
(євро) (для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт приватизації)
Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк»
Адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001
МФО: 338783
Код ЄДРПОУ: 14037372
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 16.00
за місцезнаходженням об’єкта: 48300, Тернопільська область, м. Монастирська, вул. Сагайдачного, 3а.
ПІБ контактної особи: Синява Ігор Володимирович, моб. тел.
096-220-88-33.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Тернопільській області,
що знаходиться за адресою: 46003, м. Тернопіль, вул. Танцорова,
11; адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/ternopil;
email: ternopil@spfu.gov.ua.
Телефон для довідок: (0352)-25-04-87.
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 Тернопільській області від
22.03.2019 № 00132.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-11-05-000002-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 21 (двадцять один) день;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 21 (двадцять один) день.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 633,00 (шістсот тридцять три) грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 316,50 грн (триста шістнадцять гривень 50 коп.);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 316,50 грн (триста шістнадцять гривень 50 коп.).
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.

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

Увага! Публікуються змінені переліки об’єктів малої приватизації згідно з наказом Фонду від 25.03.2019 № 298.

Усі інші переліки залишилися актуальними відповідно до
наказу Фонду від 27.12.2018 № 1637 (зі змінами). З ними можна ознайомитися на сайті Фонду www.spfu.gov.ua.
Додаток 1
до наказу Фонду
від 27.12.2018 № 1637
(у редакції наказу Фонду від 25.03.2019 № 298)

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

Назва
об’єкта

Адреса об’єкта

Статутний
капітал, грн

Державна
частка, %

Орган
управління

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

Апарат Фонду
24944438 ПАТ «Херсон
ський завод
«Судмаш»
03771732 ТОВ «Світ
ласощів»

м. Херсон, Каран
тинний острів, 1
м. Черкаси,
вул. Чигирин
ська, 11

67 235,00

100,0000 Державний
концерн «Укр
оборонпром»
64810000,00 40,0000 Апарат Фонду

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про за
твердження переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2019 році»
Наказ Фонду від 25.03.2019 № 298 «Про внесення
змін до наказу Фонду державного майна України від
27.12.2018 № 1637 «Про затвердження переліків
об’єктів малої приватизації, що підлягають прива
тизації в 2019 році»

Додаток 2
до наказу Фонду від 27.12.2018 № 1637
(у редакції наказу Фонду від 25.03.2019 № 298)

ПЕРЕЛІК
єдиних майнових комплексів державних підприємств
і їх структурних підрозділів, у тому числі тих, що передані в оренду,
які підлягають приватизації в 2019 році
Код
за ЄДРПОУ

Наказ Фонду, яким об’єкт включено
Назва об’єкта
Адреса об’єкта
Орган управління
до переліку об’єктів, що підлягають
приватизації (назва, дата, номер)
Регіональне відділення Фонду по Вінницькій області

01128475 Єдиний майновий комплекс державного м. Вінниця, вул. Чехова, 7 Державний концерн Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про за
підприємства «Вінницький авіаційний
«Укроборонпром»
твердження переліків об’єктів малої приватизації,
завод – «ВІАЗ»
що підлягають приватизації в 2019 році»
Регіональне відділення Фонду по Житомирській області
20421040 Єдиний майновий комплекс районного
міжгосподарського комбінату
сільського комунального господарства
«Райсількомунгосп»

Продовження додатка 2
Код
за ЄДРПОУ

Назва об’єкта

Адреса об’єкта

14309764 Єдиний майновий комплекс державного м. Харків, вул. Достоєв
підприємства «Харківський завод
ського, 3
транспортного устаткування»

Регіональне відділення Фонду по Хмельницькій області
Єдиний майновий комплекс –
структурний підрозділ ДП
«Хмельницький завод залізобетонних
конструкцій та виробів»

Хмельницька обл., Хмель Регіональне від
Наказ Фонду від 25.03.2019 № 298 «Про внесення
ницький р-н, с-ще Богда ділення Фонду по
змін до наказу Фонду державного майна України
нівці, вул. Заводська, 1/2Б Хмельницькій області від 27.12.2018 № 1637 «Про затвердження пере
ліків об’єктів малої приватизації, що підлягають
приватизації в 2019 році» (із змінами)»

Регіональне відділення Фонду по Чернігівській області
07978157 Єдиний майновий комплекс державного м. Чернігів, вул. Кошо
підприємства «171 Чернігівський ре
вого, 1
монтний завод»

Державний концерн Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про за
«Укроборонпром»
твердження переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2019 році»

08457704 Єдиний майновий комплекс державного Чернігівська обл., м. Ні
підприємства «Ніжинський ремонтний за жин, вул. Прилуцька, 131
вод інженерного озброєння»

Державний концерн Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про за
«Укроборонпром»
твердження переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2019 році»

Регіональне відділення Фонду по м. Києву
23696820 Єдиний майновий комплекс державного м. Київ, вул. Фрунзе,
підприємства «Центральний
160/20
науково-дослідний інститут навігації і
управління»

Державний концерн Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про за
«Укроборонпром»
твердження переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2019 році»

24967600 Єдиний майновий комплекс державного м. Київ, Сапернопідприємства «Укроборонресурси»
Слобідський проїзд, 3

Державний концерн Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про за
«Укроборонпром»
твердження переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2019 році»

Апарат Фонду
32495626 Єдиний майновий комплекс державного
підприємства «Дніпровський
електровозобудівний завод»

м. Дніпро, вул. Орбіталь
на, 13

36716107 Єдиний майновий комплекс державного м. Київ, вул. Пухівська, 4
підприємства «КИЇВМАШСЕРВІС»

Житомирська обл., Бруси Регіональне відді
Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про за
лівський р-н, смт Брусилів, лення Фонду по Жи твердження переліків об’єктів малої приватизації,
вул. Лермонтова, 70
томирській області що підлягають приватизації в 2019 році»

40673033 Державне підприємство «Головинський Житомирська обл., Черня Апарат Фонду
кар’єр»
хівський р-н, смт Голови
не, вул. Адміністративна, 8

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про за
твердження переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2019 році»

Регіональне відділення Фонду по Запорізькій області
08011078 Єдиний майновий комплекс
м. Запоріжжя, вул. Ураль Державний концерн Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про за
державного підприємства «Запорізький ська, 1
«Укроборонпром»
твердження переліків об’єктів малої приватизації,
автомобільний ремонтний завод»
що підлягають приватизації в 2019 році»
Регіональне відділення Фонду по Івано-Франківській області
07552205 Єдиний майновий комплекс державного м. Івано-Франківськ,
підприємства «Івано-Франківський
вул. Хриплинська, 11
котельно-зварювальний завод»

Державний концерн Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про за
«Укроборонпром»
твердження переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2019 році»

Регіональне відділення Фонду по Полтавській області
00845921 Єдиний майновий комплекс державного Полтавська обл., смт Чу Регіональне відді
Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про за
підприємства «Чутове»
тове, вул. Центральна,
лення Фонду по Пол твердження переліків об’єктів малої приватизації,
12, кімн. 7
тавській області
що підлягають приватизації в 2019 році»
Регіональне відділення Фонду по Харківській області
24341869 Єдиний майновий комплекс державного м. Харків, вул. Халтурі
підприємства «Бюро з стандартизації та на, 46
нормативного забезпечення на заліз
ничному транспорті»

3 квітня 2019 року

Міністерство інфра Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про за
структури України
твердження переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2019 році»

Наказ Фонду, яким об’єкт включено
Орган управління
до переліку об’єктів, що підлягають
приватизації (назва, дата, номер)
Державний концерн Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про за
«Укроборонпром»
твердження переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2019 році»

Міністерство еконо Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про за
мічного розвитку і
твердження переліків об’єктів малої приватизації,
торгівлі України
що підлягають приватизації в 2019 році»
Регіональне відді
лення Фонду
по м. Києву

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про за
твердження переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2019 році»

Додаток 3
до наказу Фонду від 27.12.2018 № 1637
(у редакції наказу Фонду від 25.03.2019 № 298)

ПЕРЕЛІК
окремого майна, що підлягає приватизації в 2019 році
Назва об’єкта, код за ЄДРПОУ

Назва
балансоутримувача
Орган управління
або зберігача,
код за ЄДРПОУ
Регіональне відділення Фонду по Вінницькій області
Адреса об’єкта

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

Одноповерхова адміністративна будівля Вінницька обл., Козя
АТЦ площею 45,7 кв. м
тинський р-н, с. Ши
рока Гребля, вул. За
водська, 4а

ТзОВ «ЮзефоМиколаївська АПК», код
за ЄДРПОУ 31187853

Регіональне відді
лення Фонду по Він
ницькій області

Будівля прохідної літ. А загальною пло м. Вінниця, вул. Гон
щею 114,1 м2
ти, 30

ПрАТ «Будмаш», код за
ЄДРПОУ 1267863

Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
Фонду по Вінницькій
«Про затвердження переліків об’єктів
області
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»

Будівля лазні з прибудованою котель
нею загальною площею 261,3 м2, що не
увійшла до статутного капіталу ВАТ
«Красносільський цукровий завод»

Вінницька обл., Бер
шадський р-н, с. Крас
носілка, вул. Завод
ська, 10А

Відсутній

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
«Про затвердження переліків
об’єктів малої приватизації, що під
лягають приватизації в 2019 році»

Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
Фонду по Вінницькій
«Про затвердження переліків об’єктів
області
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»

№ 14 (1242)
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відомості
приватизації

Продовження додатка 3
Назва об’єкта, код за ЄДРПОУ

Адреса об’єкта

Назва
балансоутримувача
або зберігача,
код за ЄДРПОУ

Будівля лазні площею 47,91 м2, що не Вінницька обл., Козя ТОВ «Агромир і Ко», код
увійшла до статутного капіталу ВСАТ
тинський р-н, с. Садо за ЄДРПОУ 05527692
«Комсомольське», код ЄДРПОУ 5527692 ве, вул. Бригадна, 7

Орган управління

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

Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
Фонду по Вінницькій
«Про затвердження переліків об’єктів
області
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»

Приміщення їдальні загальною пло
щею 391,4 м2 в будівлі торгового
комплексу літ. А, у т. ч. приміщен
ня: на 1-му поверсі з № 14 по № 33
площею 379,3 м2; підвал № 1 площею
12,1 м2, вхідний майданчик а, що не
увійшли до статутного капіталу ВАТ
«Ободівський цукровий завод», код за
ЄДРПОУ 00371742

Вінницька обл., Трос Новоободівська сільська Регіональне відділення
тянецький р-н, с. Нова рада, код за ЄДРПОУ
Фонду по Вінницькій
Ободівка, вул. Приза 4331099
області
водська, 24д

Приміщення побуткомбінату загальною
площею 261,4 м2 в будівлі торгового
комплексу літ. А, у т. ч. приміщення:
на 1-му поверсі з № 34 по № 39
площею 139,4 м2; на 2-му поверсі з
№ 40 по № 52 площею 122,0 м2, вхідні
майданчики а2, а4, сходи а3, що не
увійшли до статутного капіталу ВАТ
«Ободівський цукровий завод», код за
ЄДРПОУ 00371742

Вінницька обл., Трос
тянецький р-н, с.
Нова Ободівка, вул.
Призаводська, 24д

Будівля лазні загальною площею
138,9 м2, що не увійшла до статутного
капіталу САТ «Уладіввське»,
код за ЄДРПОУ 00385649

Вінницька обл., Літин
ський р-н, с. Журавне,
вул. В. Василев
ської, 44

Відсутній

Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
Фонду по Вінницькій
«Про затвердження переліків об’єктів
області
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»

Будівля лазні загальною площею
149,6 м2, яка під час приватизації не уві
йшла до статутного капіталу КСП «Крас
не», код за ЄДРПОУ 495154

Вінницька обл. Він
ницький р-н, с. Мах
нівка, вул. Фести
вальна, 29

Відсутній

Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
Фонду по Вінницькій
«Про затвердження переліків об’єктів
області
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»

Нежитлові будівлі: корівник літ. «Е»,
загальною площею 949,8 м2; вагова
літ. «І» загальною площею 18,7 м2;
вбиральня літ. «О» загальною площею
6,8 м2; склад-комора літ. «Р», «Р1»,
«Р2», «Р3» загальною площею 436,1 м2,
які не увійшли до статутного капіталу
СВАТ «Колибабинське», код за ЄДРПОУ
118397

Вінницька обл., Хміль АПНВП «Візит», код за
ницький р-н, с. Коли ЄДРПОУ 02129063
бабинці, вул. Колгосп
на, 1а

Новоободівська сільська Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
рада, код за ЄДРПОУ
Фонду по Вінницькій
«Про затвердження переліків об’єктів
4331099
області
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»

Нежитлове вбудоване приміщення
м. Вінниця,
№ 58 площею 25,3 м2 на 1 поверсі дво вул. Хмельницьке
поверхової адміністративної будівлі,
шосе, 23
що не увійшло до статутного капіталу
ЗАТ Вінницький кущовий інформаційнообчислювальний центр, код за ЄДРПОУ
5521867

Відсутній

Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
Фонду по Вінницькій
«Про затвердження переліків об’єктів
області
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»

Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
Фонду по Вінницькій
«Про затвердження переліків об’єктів
області
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»

Будівля клубу-їдальні літ. «А», веранда
літ. «а», веранда літ. «а2» загальною
площею 116,6 м2

Вінницька обл.,
Могилів-Подільський
р-н, с. Озаринці,
вул. Набережна, 39

Підвальне приміщення галереї тран
спортування цукру загальною площею
449,5 м2

Вінницька обл., Бер
ТОВ «Автомобільна
Регіональне відділення
шадський р-н, с. Крас компанія «Автотрейд- Фонду по Вінницькій
носілка, вул. Завод
сервіс», код за ЄДРПОУ області
ська, 12а
34481632

Будівля лазні загальною площею 99,8 м2 Вінницька обл., Літин
ський р-н, с. Іванівці,
вул. Слобідська, 30

Приміщення колишнього клубу загаль Вінницька обл.,
ною площею 237,6 кв. м з обладнанням, м. Жмеринка, вул. Ас
що не увійшло до статутного капіталу
молова, 50
ВАТ «Жмеринське АТП 10570», код за
ЄДРПОУ 5460901

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»

ПрАТ «МогилівРегіональне відділення Наказ Фонду від 25.03.2019 № 298
Подільський кар’єр», код Фонду по Вінницькій
«Про внесення змін до наказу Фон
за ЄДРПОУ 05466814 області
ду державного майна України від
27.12.2018 № 1637 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2019 році»
(із змінами)»

Тесівська сільська рада Регіональне відділення
Літинського району Він Фонду по Вінницькій
ницької області, код за області
ЄДРПОУ 04326490

Наказ Фонду від 25.03.2019 № 298
«Про внесення змін до наказу Фон
ду державного майна України від
27.12.2018 № 1637 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2019 році»
(із змінами)»
Наказ Фонду від 25.03.2019 № 298
«Про внесення змін до наказу Фон
ду державного майна України від
27.12.2018 № 1637 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2019 році»
(із змінами)»

ТОВ «Альба-Трікс», код Регіональне відділення Наказ Фонду від 25.03.2019 № 298
за ЄДРПОУ 33553089 Фонду по Вінницькій
«Про внесення змін до наказу Фон
області
ду державного майна України від
27.12.2018 № 1637 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2019 році»
(із змінами)»

Регіональне відділення Фонду по Волинській області
Група інвентарних об’єктів у складі:
насосна станція І підйому /літер А-1/
загальною площею 166,7 м2; водо
провід технічної води; водоприймальна
споруда /літер Б-1/ загальною площею
68,0 м2, під’їзна дорога до станції І
підйому; кран мостовий ручний за
гального призначення; конденсаторна
установка

Волинська обл.,
ПрАТ «СКФ Україна», код Регіональне відділення
м. Луцьк, вул. Гнідав за ЄДРПОУ 05745160
Фонду по Волинській
ська (вул. Марцинке
області
вича), 5б

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»

Група інвентарних об’єктів у складі: –
Волинська обл.,
ПрАТ «СКФ Україна», код Регіональне відділення
будівля станції ІІ підйому /літер А-2/, за м. Луцьк, вул. Мамсу за ЄДРПОУ 05745160
Фонду по Волинській
2
гальною площею 3654,3 м ; – резервуар рова, 5б
області
для І технічної води /літер Б/, загальною
площею 408,3 м2; – резервуар для ІІ
технічної води /літер В/, загальною пло
щею 408,3 м2; – щит управління; – щит
управління; – щит управління; – щит
управління 5ЩСУ; – пункт розподіль
чий ПР-24-7211; – пункт розподіль
чий ПР-24-7203; – пункт розподільчий
ПР-24-7205; – пункт розподільчий ПР24-7208; – пункт розподільчий ПР-24 д
7215 21 УЗ; – насос КВ-18; – насос КВ18; – насос 2 20/30; – насос 2 20/30; –
вторинний прилад 2-054; – вторинний
прилад 2-054; – вторинний прилад
2-054; – конденсаторна установка; –
конденсаторна установка

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»

Група інвентарних об’єктів: – цех
хвойно-лікувального екстракту (літер.
Г-1) загальною площею 139,4 м2; –
цех деревообробний (літер Д-1)
загальною площею 101,6 м2; – цех
очистки скипидару (літер Б-1) пло
щею 172,1 м2; – склад готової про
дукції (літер А-1) загальною площею
110,5 м2; – побутове приміщен
ня (літер В-2) загальною площею
169,6 м2; – конюшня (літер Ж-1)
загальною площею 34,2 м2

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»

Волинська обл., м. Кі Державне підприємство
верці, вул. Міцкеви
«Ківерцівське лісове
ча, 32
господарство», код за
ЄДРПОУ 00991551

Будинок трансформаторної підстанції / Волинська обл.,
літер Ц-1/ загальною площею 35,6 м2 м. Луцьк, вул. Божен
ка, 34

Будівля їдальні № 1

Будівля їдальні № 18

Державне агентство
лісових ресурсів
України

ПрАТ «СКФ Україна», код Регіональне відділення Наказ Фонду від 01.03.2019 № 214
за ЄДРПОУ 05745160
Фонду по Волинській «Про внесення змін до наказу Фон
області
ду державного майна України від
27.12.2018 № 1637 «Про затвер
дження переліків об’єктів малої при
ватизації, що підлягають приватизації
в 2019 році»

Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській області
Дніпропетровська
ПАТ «Південний гірничо- Регіональне
Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
обл., м. Кривий Ріг
збагачувальний ком
відділення Фонду по
«Про затвердження переліків об’єктів
бінат», код за ЄДРПОУ
Дніпропетровській
малої приватизації, що підлягають при
00191000
області
ватизації в 2019 році»
Дніпропетровська
обл., м. Кривий Ріг,
вул. Переяслівська

ПАТ «Південний гірничозбагачувальний ком
бінат», код за ЄДРПОУ
00191000

№ 14 (1242)

Регіональне
відділення Фонду
по Дніпропетровській
області

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»

Продовження додатка 3
Назва об’єкта, код за ЄДРПОУ

Адреса об’єкта

Нежитлова будівля (будинок котельної) Дніпропетровська
літ. 59 загальною площею 920,4 м2 та обл., м. Павлоград,
труба димова літ. 58
вул. Харківська, 15

Назва
Наказ Фонду, яким об’єкт
балансоутримувача
включено до переліку об’єктів,
Орган управління
або зберігача,
що підлягають приватизації
код за ЄДРПОУ
(назва, дата, номер)
ПРАТ Завод «Павлоград Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
хіммаш», код за ЄДРПОУ по Дніпропетровській «Про затвердження переліків об’єктів
00217417
області
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»

Нежитлова будівля загальною площею
484,3 м2

Дніпропетровська
обл., м. Синельнико
ве, вул. Виконкомів
ська, 179

Управління соціального
захисту населення
Синельниківської
районної державної
адміністрації, код за
ЄДРПОУ 25001414

Синельниківська
районна державна
адміністрація

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»

Група інвентарних об’єктів у складі:
резервуар для води з фільтром № 1;
контрольно-розподільчий пункт РПЗО
10 кВт; резервуар для води з фільтром
№ 2, водопровідна насосна станція

Дніпропетровська
ТОВ «Хлібзавод № 3»,
обл., Петріківський
код за ЄДРПОУ 34984708
район, с. Єлизаветівка,
вул. Індустріальна, 5

Регіональне
відділення Фонду по
Дніпропетровській
області

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»

Нежитлові приміщення

м. Дніпро, пр. Сергія
Нігояна (пр. Каліні
на), 67

ПрАТ «Дніпровський
Регіональне
металургійний завод»,
відділення Фонду по
код за ЄДРПОУ 05393056 Дніпропетровській
області

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»

Нежитлові будівлі у складі: нежитлова м. Дніпро, вул. Діа
будівля літ. А-1 загальною площею
мантна, 8
374,8 м2, нежитлова будівля літ. Б-1
2
загальною площею 28,4 м , сарай літ.
В, навіси літ. Е, Д, огорожа № 1-4, 6,
споруда № 5, мостіння № 1, які під час
приватизації не увійшли до статутного
капіталу ВАТ «Дніпроважмаш»

Міський центр соціальної Регіональне
допомоги, код за
відділення Фонду по
ЄДРПОУ 25542943
Дніпропетровській
області

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»

Нежитлова будівля (добудова будівлі
Дніпропетровська
насосної станції ТСЦ), інв. № 01000228 обл., м. Кривий Ріг,
вул. Двінська, 39, при
міщення 1

ПрАТ «Центральний
гірничо-збагачувальний
комбінат», код за
ЄДРПОУ 00190977

Регіональне
відділення Фонду по
Дніпропетровській
області

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»

Нежитлова будівля (добудова будівлі
складу ТВГС), інв. № 01000236

Дніпропетровська
обл., м. Кривий Ріг,
вул. Двінська, 39, при
міщення 2

ПрАТ «Центральний
гірничо-збагачувальний
комбінат», код за
ЄДРПОУ 00190977

Регіональне
відділення Фонду по
Дніпропетровській
області

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»

Нежитлова будівля (будівля холодиль
ної камери контейнерного типу), інв.
№ 01003261

Дніпропетровська
обл., м. Кривий Ріг,
вул. Двінська, 111

ПрАТ «Центральний
гірничо-збагачувальний
комбінат», код за
ЄДРПОУ 00190977

Регіональне
відділення Фонду по
Дніпропетровській
області

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»

Нежитлова будівля (будівля для збе
рігання техніки і інвентаря підсобного
господарства), інв. № 01003262

Дніпропетровська
обл., м. Кривий Ріг,
вул. Двінська, 111

ПрАТ «Центральний
гірничо-збагачувальний
комбінат», код за
ЄДРПОУ 00190977

Регіональне
відділення Фонду по
Дніпропетровській
області

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»

Нежитлова будівля (будівля управління Дніпропетровська
БМУ), інв. № 01002836
обл., м. Кривий Ріг,
вул. Двінська, 65А

ПрАТ «Центральний
гірничо-збагачувальний
комбінат», код за
ЄДРПОУ 00190977

Регіональне
відділення Фонду по
Дніпропетровській
області

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»

Нежитлова будівля (бокси по ремонту
автомобілів), інв. № 01002837

Дніпропетровська
обл., м. Кривий Ріг,
вул. Двінська, 65А

ПрАТ «Центральний
гірничо-збагачувальний
комбінат», код за
ЄДРПОУ 00190977

Регіональне
відділення Фонду по
Дніпропетровській
області

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»

Нежитлова будівля (склад зі службови Дніпропетровська
ми приміщеннями при деревообробно обл., м. Кривий Ріг,
му цеху), інв. № 01002838
вул. Двінська, 65А

ПрАТ «Центральний
гірничо-збагачувальний
комбінат», код за
ЄДРПОУ 00190977

Регіональне
відділення Фонду по
Дніпропетровській
області

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»

Нежитлова будівля (столярний цех), інв. Дніпропетровська
№ 01002839
обл., м. Кривий Ріг,
вул. Двінська, 65А

ПрАТ «Центральний
гірничо-збагачувальний
комбінат», код за
ЄДРПОУ 00190977

Регіональне
відділення Фонду по
Дніпропетровській
області

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»

Нежитлова будівля (контрольний
пункт (будівля відділу МТЗ БМУ), інв.
№ 01002840

Дніпропетровська
обл., м. Кривий Ріг,
вул. Двінська, 65А

ПрАТ «Центральний
гірничо-збагачувальний
комбінат», код за
ЄДРПОУ 00190977

Регіональне
відділення Фонду по
Дніпропетровській
області

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»

Нежитлова будівля (будівля АБК), інв.
№ 01002841

Дніпропетровська
обл., м. Кривий Ріг,
вул. Двінська, 65А

ПрАТ «Центральний
гірничо-збагачувальний
комбінат», код за ЄДРПОУ
00190977

Регіональне
відділення Фонду по
Дніпропетровській
області

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»

Нежитлова будівля (приміщення для
зберігання кисневих балонів), інв.
№ 01002611

Дніпропетровська
обл., м. Кривий Ріг,
вул. Лавочкіна, 32а

ПрАТ «Центральний
гірничо-збагачувальний
комбінат», код за ЄДРПОУ
00190977

Регіональне
відділення Фонду по
Дніпропетровській
області

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»

Гараж для стоянки машин
інв. № 01002609

Дніпропетровська
обл., м. Кривий Ріг,
вул. Лавочкіна, 32б

ПрАТ «Центральний
гірничо-збагачувальний
комбінат», код за ЄДРПОУ
00190977

Регіональне
відділення Фонду по
Дніпропетровській
області

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»

Нежитлова будівля літ. А загальною
Дніпропетровська
площею 1086,0 м2; замощення І, огоро обл., м. Жовті Води,
жа № 1-2
вул. Хмельницько
го, 13

ДП «Східний гірничоМіністерство
Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
збагачувальний
енергетики та вугільної «Про затвердження переліків об’єктів
комбінат», код за ЄДРПОУ промисловості України малої приватизації, що підлягають при
14309787
ватизації в 2019 році»

Нежитлова будівля швейної дільниці
загальною площею 1954,9 м2

ДП «Східний гірничоМіністерство
Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
збагачувальний
енергетики та вугільної «Про затвердження переліків об’єктів
комбінат», код за ЄДРПОУ промисловості України малої приватизації, що підлягають при
14309787
ватизації в 2019 році»

Дніпропетровська
обл., м. Жовті Води,
вул. Богуна І., 4

Комплекс нежитлових будівель у складі: Дніпропетровська обл.,
нежитлова будівля літ. А загальною пло м. Жовті Води,вул.
щею 4088,3 м2; тамбур літ. а загальною Гагаріна, 2
площею 19,0 м2; ґанок літ. а1; навіс літ.
а2; трансформатор літ. В; огорожа №1;
огорожа № 2; хвіртка № 3; ворота № 4;
вимощення І

ДП «Східний гірничоМіністерство
Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
збагачувальний
енергетики та вугільної «Про затвердження переліків об’єктів
комбінат», код за ЄДРПОУ промисловості України малої приватизації, що підлягають при
14309787
ватизації в 2019 році»

Нежитлова будівля літ. А загальною
Дніпропетровська
площею 959,7 м2; естакада літ. а; еста обл., м. Жовті Води,
када літ. а1
вул. Промислова, 9

ДП «Східний гірничозбагачувальний ком
бінат», код за ЄДРПОУ
14309787

Міністерство
Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
енергетики та вугільної «Про затвердження переліків об’єктів
промисловості України малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»

Нежитлова будівля літ. А загальною
Дніпропетровська
площею 279,3 м2; вимощення І; огоро обл., м. Жовті Води,
жа № 1; ворота № 2, 3
вул. Вільхівська, 2Б

ДП «Східний гірничозбагачувальний ком
бінат», код за ЄДРПОУ
14309787

Міністерство
Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
енергетики та вугільної «Про затвердження переліків об’єктів
промисловості України малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»

Парники загальною площею 203,8 м2

м. Дніпро, пров. Яли
цевий, 7-Б

ДП «Виробниче
Державне космічне
об’єднання Південний
агентство України
машинобудівний завод
імені О. М. Макарова»,
код за ЄДРПОУ 14308368

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»

Теплиця загальною площею 534,3 м2

м. Дніпро, пров. Яли
цевий, 7-Б

ДП «Виробниче
Державне космічне
об’єднання Південний
агентство України
машинобудівний завод
імені О. М. Макарова»,
код за ЄДРПОУ 14308368

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»

Господарський корпус загальною пло
щею 262,9 м2

м. Дніпро, пров. Яли
цевий, 7-Б

ДП «Виробниче
об’єднання Південний
машинобудівний завод
імені О. М. Макарова»,
код ЄДРПОУ 14308368

Державне космічне
агентство України

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»

Гараж (інв. № 42658) загальною пло
щею 1542,0 м2

Дніпропетровська
обл., м. Павлоград,
вул. Корольова Сер
гія, 10б

ДП «Виробниче
об’єднання Південний
машинобудівний завод
імені О. М. Макарова»
Павлоградський ме
ханічний завод, код за
ЄДРПОУ 14310170

Державне космічне
агентство України

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»

Червоний куток (інв. № 31559) загаль
ною площею 32,4 м2

Дніпропетровська
обл., м. Павлоград,
вул. Корольова Сер
гія, 10б

ДП «Виробниче
Державне космічне
об’єднання Південний
агентство України
машинобудівний завод
імені О. М. Макаро
ва», Павлоградський
механічний завод, код за
ЄДРПОУ 14310170

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»
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відомості
приватизації

Продовження додатка 3
Назва об’єкта, код за ЄДРПОУ

Адреса об’єкта

Назва
балансоутримувача
або зберігача,
код за ЄДРПОУ

Орган управління

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

Механічна майстерня (інв. № 42655)
загальною площею 44,0 м2

Дніпропетровська
обл., м. Павлоград,
вул. Корольова Сер
гія, 10б

ДП «Виробниче
об’єднання Південний
машинобудівний завод
імені О.М. Макарова»
Павлоградський ме
ханічний завод, код за
ЄДРПОУ 14310170

Державне космічне
агентство України

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»

Склад ВР загальною площею 202,4 м2

Дніпропетровська
обл., м. Павлоград,
вул. Корольова Сер
гія, 10б

ДП «Виробниче
об’єднання Південний
машинобудівний завод
імені О. М. Макарова»
Павлоградський ме
ханічний завод, код за
ЄДРПОУ 14310170

Державне космічне
агентство України

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»

Гараж на 2 бокси загальною площею
85,6 м2

Дніпропетровська обл.,
Межівський район,
смт Межова, вул. ім.
Грушевського, 7а

Управління Державної
Державна казначейська
казначейської служби
служба України
України у Межівському
районі Дніпропетровської
області, код за ЄДРПОУ
37909010

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»

Службове приміщення загальною пло
щею 634,4 м2

Дніпропетровська
обл., Широківський
район, смт Широке,
вул. Соборна, 119

Управління Державної
Державна казначейська
казначейської служби
служба України
України у Широківському
районі Дніпропетровської
області, код за ЄДРПОУ
36729624

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»

Дніпропетровська
обл., Широківський
район, смт Широке,
вул. Соборна, 119а

Управління Державної
Державна казначейська
казначейської служби
служба України
України у Широківському
районі Дніпропетровської
області, код за ЄДРПОУ
36729624

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»

Дніпропетровська
обл., Широківський
район, смт. Широке,
вул. Соборна, 119а

Управління Державної
Державна казначейська
казначейської служби
служба України
України у Широківському
районі Дніпропетровської
області, код за ЄДРПОУ
36729624

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»

Дніпропетровська
обл., Широківський
район, смт. Широке,
вул. Соборна, 119

Управління Державної
Державна казначейська
казначейської служби
служба України
України у Широківському
районі Дніпропетровської
області, код за ЄДРПОУ
36729624

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»

Управління державної
Державна казначейська
казначейської служби
служба України
України у Солонянському
районі Дніпропетровської
області, код за ЄДРПОУ
37916143

Наказ Фонду від 01.03.2019 № 214
«Про внесення змін до наказу Фон
ду державного майна України від
27.12.2018 № 1637 «Про затвер
дження переліків об’єктів малої при
ватизації, що підлягають приватизації
в 2019 році»

Гараж загальною площею 40,6 м2

Гараж загальною площею 28,0 м2

Сарай загальною площею 26,1 м2

Господарська будівля літ. Б площею
Дніпропетровська
65,2 м2 та гараж літ. В площею 28,8 м2 обл., Солонянський
район, смт Солоне,
вул. Гагаріна, 22

Група інвентарних об’єктів: будинки
дерев’яні (мобільні) в кількості двох
одиниць, інв. №№ 60056, 60060; столи
більярдні в кількості двох одиниць, інв.
№№ 67111, 67067; килими в кількості
двох одиниць, інв. №№ 40612, 940610;
підсилювач «Трембіта», інв. № 70356;
кондиціонер побутовий БК-1500 (МСЧ),
інв. № 913821; верстак рейсмусовий,
інв. № 42501; верстак фуговальний,
інв. № 42504; верстак стрічковий, інв.
№ 42505; верстак сверлильно-пазовий,
інв. № 42630; верстак фрезерний, інв.
№ 42636; верстак торцовочний, інв.
№ 42677; кран підвісний, інв. № 45738

Дніпропетровська обл., АТ «Інтерпайп Ново
м. Новомосковськ,
московський трубний
вул. Сучкова, 115
завод», код за ЄДРПОУ
05393139

Регіональне відділення Наказ Фонду від 01.03.2019 № 214
Фонду по Дніпропе
«Про внесення змін до наказу Фон
тровській області
ду державного майна України від
27.12.2018 № 1637 «Про затвер
дження переліків об’єктів малої при
ватизації, що підлягають приватизації
в 2019 році»

Нежитлова будівля – кафе «Дворік» літ.
А-1 (у складі прибудови літ. А’-1, навісів
літ. а, а’, огорожі № 1, мостіння літ. І),
загальною площею 138,9 м2

Дніпропетровська
обл., м. Кривий Ріг,
вул. Гірників, 36а

ПрАТ «Інгулецький
гірничо-збагачувальний
комбінат», код за ЄД
РПОУ 00190905

Нежитлова будівля (будівля майстерень
дорожньої дільниці)

Дніпропетровська
обл., м. Кривий Ріг,
вул. Черкасова, 107Д

ПрАТ «Північний гірничо- Регіональне відділення
збагачувальний ком
Фонду по Дніпропе
бінат», код за ЄДРПОУ
тровській області
00191023

Регіональне відділення Наказ Фонду від 25.03.2019 № 298
Фонду по Дніпропе
«Про внесення змін до наказу
тровській області
Фонду державного майна України
від 27.12.2018 № 1637 «Про за
твердження переліків об’єктів малої
приватизації, що підлягають прива
тизації в 2019 році» (із змінами)»
Наказ Фонду від 25.03.2019 № 298
«Про внесення змін до наказу
Фонду державного майна України
від 27.12.2018 № 1637 «Про за
твердження переліків об’єктів малої
приватизації, що підлягають прива
тизації в 2019 році» (із змінами)»

Регіональне відділення Фонду по Житомирській області
Будівлі колишньої артсвердловини

Житомирська обл.,
ДП «ПМК – 158» ВАТ
Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
м. Малин, вул. Україн «Житомирводбуд», код за Фонду по Житомирській «Про затвердження переліків об’єктів
ських Повстанців, 40 ЄДРПОУ 01036833
області
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»

Будівля колишнього газорегуляторно
го пункту

м. Житомир, вул. Віль ТОВ «Чинар», код за
ський шлях, 14
ЄДРПОУ 13581814

Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
Фонду по Житомирській «Про затвердження переліків об’єктів
області
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»

Приміщення їдальні

Житомирська обл.,
м. Баранівка, вул. Звя
гельська, 118

Відсутній

Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
Фонду по Житомирській «Про затвердження переліків об’єктів
області
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»

Приміщення магазину

Житомирська обл.,
м. Баранівка, вул. Звя
гельська, 118

Відсутній

Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
Фонду по Житомирській «Про затвердження переліків об’єктів
області
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»

Будівля котельні

м. Житомир,
вул. Під’їзна, 22

ПрАТ «Житомирський
консервний завод», код
за ЄДРПОУ 05528125

Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
Фонду по Житомирській «Про затвердження переліків об’єктів
області
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»

м. Житомир,
вул. Під’їзна, 22

ПрАТ «Житомирський
консервний завод», код
за ЄДРПОУ 05528125

Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
Фонду по Житомирській «Про затвердження переліків об’єктів
області
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»

Вбиральня

Лінія по виробництву блоків стін під
валів

м. Житомир, вул. Фас ПрАТ «Фірма «Житоми Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
тівська, 11а
рінвест», код за ЄДРПОУ Фонду по Житомирській «Про затвердження переліків об’єктів
01272640
області
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»

Заглиблений склад

Житомирська обл.,
ТОВ «Бердичівзернопро Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
м. Бердичів, вул. Муч дукт», код за ЄДРПОУ
Фонду по Житомирській «Про затвердження переліків об’єктів
на, 2
33767410 – зберігач
області
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»

Нежитлова будівля колишньої їдальні

Житомирська обл.,
Олевський р-н,
смт Новоозерянка,
вул. Заводська, 1

Нежитлові приміщення магазину та
складу

Житомирська обл.,
Попільнянський р-н,
селище Корнинське,
вул. Слави, 1

Будівлі теплиці

Житомирська
обл., м. НовоградВолинський, вул. Уша
кова, 44

ВАТ «Озерянський комбі Регіональне відділення
нат залізобетонних і гід Фонду по Житомир
ротехнічних конструкцій», ській області
код за ЄДРПОУ 1033444
Відсутній

Новоград-Волин
ська районна дер
жавна адміністрація
Житомирської області,
код за ЄДРПОУ 04053654

3 квітня 2019 року

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»

Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
Фонду по Житомир
«Про затвердження переліків об’єктів
ській області
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»
Новоград-Волинська
районна державна
адміністрація Житомир
ської області

Наказ Фонду від 01.03.2019 № 214
«Про внесення змін до наказу Фон
ду державного майна України від
27.12.2018 № 1637 «Про затвер
дження переліків об’єктів малої при
ватизації, що підлягають приватизації
в 2019 році»

Продовження додатка 3
Назва об’єкта, код за ЄДРПОУ
Будівля навісу

Назва
балансоутримувача
Адреса об’єкта
або зберігача,
код за ЄДРПОУ
Житомирська
Новоград-Волин
обл., м. Новоградська районна дер
Волинський, вул. Від жавна адміністрація
родження, 6а
Житомирської області,
код за ЄДРПОУ 04053654

Наказ Фонду, яким об’єкт
включено до переліку об’єктів,
Орган управління
що підлягають приватизації
(назва, дата, номер)
Новоград-Волинська
Наказ Фонду від 01.03.2019 № 214
районна державна
«Про внесення змін до наказу Фон
адміністрація Житомир ду державного майна України від
ської області
27.12.2018 № 1637 «Про затвер
дження переліків об’єктів малої при
ватизації, що підлягають приватизації
в 2019 році»
Регіональне відділення Фонду по Запорізькій області

Будівля інституту літ. А-3, площею
2457,9 м2

Запорізька область,
ДП НЕК «Укренерго», код Міністерство енергети Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
м. Запоріжжя, вул. Ви за ЄДРПОУ 00100227
ки та вугільної промис «Про затвердження переліків об’єктів
шневського, 4
ловості України
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»

Приміщення V, літ. А-2, площею
159,7 м2

Запорізька область,
ДП НЕК «Укренерго», код Міністерство енергети Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
м. Запоріжжя, вул. Ки за ЄДРПОУ 00100227
ки та вугільної промис «Про затвердження переліків об’єктів
яшка, 4
ловості України
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»

Гараж літ. Б, площею 38,1 м2

Запорізька обл., Орі Головне управління
Державна служба ста
хівський р-н, м. Оріхів, статистики у Запорізькій тистики України
вул. Шевченка, 15а
області, код за ЄДРПОУ
02360576

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»

Гараж літ. Б-1, площею 16,1 м2

Запорізька обл.,
м. Мелітополь,
вул. Бейбулатова, 11

Головне управління
Державна служба ста
статистики у Запорізькій тистики України
області, код за ЄДРПОУ
02360576

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»

1 бокс гаража, площею 15,5 м2, з огля Запорізька обл., Поло Головне управління
Державна служба ста
довою ямою
гівський р-н, м. Поло статистики у Запорізькій тистики України
ги, вул. Єдності, 24
області, код за ЄДРПОУ
02360576

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»

Гараж літ. «Б» на два бокси площею
95,0 м2 з оглядовими ямами

Запорізька обл., Поло Пологівська районна
гівський р-н, м. Поло державна адміністрація
ги, вул. Єдності, 24
Запорізької області, код
за ЄДРПОУ 02126354

Пологівська районна
Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
державна адміністрація «Про затвердження переліків об’єктів
Запорізької області
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»

Будівля клубу, інв. № 10001 літ. А, пло Запорізька обл., Віль ТОВ «Агрофірма «Жов
Регіональне відділення
щею 164,4 м2
нянський р-н, с. Петро- тневий», код за ЄДРПОУ Фонду по Запорізькій
Свистунове, вул. Зачи 00849103
області
няєва, 25

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»

Будівля клубу літ. А, інв. № 10002, пло Запорізька обл., Віль ТОВ «Агрофірма «Жов
Регіональне відділення
щею 246,3 м2
нянський р-н, с. Дні тневий», код за ЄДРПОУ Фонду по Запорізькій
провка, вул. Патор
00849103
області
жинського, 76

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»

Нерухоме майно у складі: склад цемен Запорізька обл., м. За ТОВ « МК – ПРОФІ», код Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
ту літ. Л площею 187,8 м2; навіс літ. Л¹ поріжжя, вул. Південне за ЄДРПОУ 32340982
Фонду по Запорізькій «Про затвердження переліків об’єктів
шосе, 77а
(орендар)
області
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»
Нерухоме майно у складі: склад літ. А,
площею 513,2 м2; склад літ. Б, пло
щею 143,6 м2; склад літ. В, площею
391,8 м2; замощення І; навіс літ. Е;
вбиральня літ. Л

Запорізька обл., м. За
поріжжя, вул. Північне
шосе, 45

Відсутній

Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
Фонду по Запорізькій «Про затвердження переліків об’єктів
області
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»

Нерухоме майно у складі: будівля ви
робнича літ. А, площею 827,5 м2; будівля
мийки літ. Б, площею 39,0 м2; будівля
майстерні літ. З, площею 74,9 м2; будівля
складу літ. П, площею 12,0 м2; будівля
складу літ. Р, площею 15,4 м2; будівля
складу літ. С, площею 18,7 м2; будівля
майстерні літ. М, площею 12,5 м2; будівля
гаража літ. О, площею 52,8 м2; будівля
гаража літ. У, площею 45,2 м2; навіс літ.
Ш; ворота № 1,3,6,7,8,9; замощення I;
майданчик під обладнання, 2; оглядова
яма, 4; вапнякова яма, 5; паркан, 11;
будівля складу літ. Н, Т, Ч, Ю, Я

Запорізька обл.,
м. Запоріжжя,
вул. Космодем’янської
Зої, 4

Відсутній

Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
Фонду по Запорізькій «Про затвердження переліків об’єктів
області
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»

Майно цеху напільного обладнання, у скла Запорізька область,
ді: літ. А (а1, а2, а3, а4, а5, а6, а7, а8), Б, смт Веселе, вул. Ро
В, В1, Г; літ. Ю, Ю1, Ю2; літ. ІІ; літ. И; літ. боча, 6
К; літ. Д; літ. ІІІ; літ. У, У’; літ. Ф, літ. Ф1;
літ. Т; літ. Н, О, П; літ. С, С1; літ. Р, Р1; літ.
Ж, З; літ. Я; літ. Е; літ. Х; літ. VІ, VІІ; літ. Л;
літ. І; фільтр-колона, літ. ІV; фільтр-колона,
літ. ІV; блок очистки стічних вод з накопи
чувальним відстійником, літ. ІV; пристрій
очистки промислових стічних вод, літ. ІV;
літ. И1, И2, И3; літ. V; кабельна лінія 10
кВт 0,38/0,22; водопроводні мережі; літ. IX;
міжцехові теплові мережі; наружні мережі
водопроводу повторного використання
на проммайданчику; літ. М; підстанція
трансформаторна комплексна; літ. VІІІ;
повітряно-кабельна ЛЕП 10 кВт; літ. Ч;
літ. Ш; літ. Щ
Прибудоване нежитлове приміщення
площею 61,4 м2

ПрАТ «Світлофор», код
за ЄДРПОУ 00656551

Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
Фонду по Дніпропе
«Про затвердження переліків об’єктів
тровській області
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»

Запорізька обл., Поло Головне управління
Державна служба ста
гівський р-н, м. Поло статистики у Запорізькій тистики України
ги, вул. Єдності, 24
області, код за ЄДРПОУ
02360576

Наказ Фонду від 01.03.2019 № 214
«Про внесення змін до наказу Фон
ду державного майна України від
27.12.2018 № 1637 «Про затвер
дження переліків об’єктів малої при
ватизації, що підлягають приватизації
в 2019 році»

Регіональне відділення Фонду по Івано-Франківській області
Окреме майно у складі: будинок пасіч Івано-Франківська
Державне підприємство Державне агентство лі Наказ Фонду від 01.03.2019 № 214
2
ника площею 21,3 м , сарай площею
обл., Коломийський
«Коломийське лісове
сових ресурсів України «Про внесення змін до наказу
2
27,3 м , колодязь
р-н, с. Лісна Слобідка, господарство», код за
Фонду державного майна України
вул. Лісова, 12а
ЄДРПОУ 22190768
від 27.12.2018 № 1637 «Про за
твердження переліків об’єктів малої
приватизації, що підлягають прива
тизації в 2019 році»
Регіональне відділення Фонду по Кіровоградській області
Нежитлова будівля, а саме:
будівля їдальні, Ааа1а2а3г,
загальна площа 240,3 м2;
тротуар, вимощення, І; ІІ; ІІІ; огоро
жа, №1

Кіровоградська обл.,
Маловисківський р-н,
с. Березівка, вул. Шев
ченка, 6а

ДП «Східний гірничозбагачувальний ком
бінат», код за ЄДРПОУ
14309787

Міністерство енергети Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
ки та вугільної промис «Про затвердження переліків об’єктів
ловості України
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»

Нежитлова будівля, а саме: будівля
Кіровоградська обл.,
пральні, АА′А′′гг1; г2; г3, загальна пло Маловисківський
2
ща 519,5 м ; вимощення, тротуар, І, ІІ р-н, смт Смоліне,
вул. Транспортна, 9

ДП «Східний гірничозбагачувальний ком
бінат», код за ЄДРПОУ
14309787

Міністерство енергети Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
ки та вугільної промис «Про затвердження переліків об’єктів
ловості України
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»

Забійний цех з ковбасним відділенням

Кіровоградська обл.,
Маловисківський р-н,
смт Смоліне, вул. Ав
тобазівська, 4

ДП «Східний гірничозбагачувальний ком
бінат», код за ЄДРПОУ
14309787

Міністерство енергети Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
ки та вугільної промис «Про затвердження переліків об’єктів
ловості України
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»

Комплекс будівель

Кіровоградська обл.,
Маловисківський р-н,
смт Смоліне, вул. Ав
тобазівська, 6

ДП «Східний гірничозбагачувальний ком
бінат», код за ЄДРПОУ
14309787

Міністерство енергети Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
ки та вугільної промис «Про затвердження переліків об’єктів
ловості України
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»

Виробнича база у складі: 1/2 частини
адмінприміщення літ. «А» площею
225,3 м2, гараж літ. «Г» загальною пло
щею 111,0 м2

Кіровоградська обл.,
Новоукраїнський
р-н, м. Новоукраїнка,
вул. Курчатова, 40а

ДП «НЕК «Укренерго»,
Міністерство енергети Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
код за ЄДРПОУ 00100227 ки та вугільної промис «Про затвердження переліків об’єктів
ловості України
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»

Нежитлове приміщення (ШМБ)

Кіровоградська обл.,
Новгородківський р-н,
с. Інгуло-Кам’янка,
вул. Шевченка, 27

Кропивницьке міжрайон Державне агентство
не управління водного
водних ресурсів України
господарства, код за
ЄДРПОУ 01039563

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»

Комплекс нежитлових приміщень

Кіровоградська обл.,
Олександрівський
р-н, смт Олександрів
ка, вул. Незалежності
України (Леніна), 2а

Головне управління ста Державна служба
тистики у Кіровоград
статистики України
ській області, код за
ЄДРПОУ 02360926

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»

Комплекс будівель

Кіровоградська обл.,
Новомиргородський
р-н, м. Новомиргород,
вул. Соборності (Лені
на), 302

Головне управління ста Державна служба ста
тистики у Кіровоград
тистики України
ській області, код за
ЄДРПОУ 02360926

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»

№ 14 (1242)

7

відомості
приватизації

Продовження додатка 3
Назва об’єкта, код за ЄДРПОУ

Назва
балансоутримувача
Орган управління
або зберігача,
код за ЄДРПОУ
Регіональне відділення Фонду по Луганській області
Адреса об’єкта

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

Водопод’ємна установка
ВУ-10-304

Луганська область,
смт Новоайдар,
вул. Великий шлях

ПАТ «Новоайдарська
птахофабрика», код за
ЄДРПОУ 00851488

Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
Фонду по Луганській
«Про затвердження переліків об’єктів
області
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»

Павільйон

Луганська область,
смт Новоайдар,
вул. Великий шлях

ПАТ «Новоайдарська
птахофабрика», код за
ЄДРПОУ 00851488

Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
Фонду по Луганській
«Про затвердження переліків об’єктів
області
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»

Нежитлова будівля червоного кутка

Луганська обл., м. Сє КП «Сєвєродонецький
вєродонецьк, вул. Си комбінат будівельних
лікатна, 10-ф
матеріалів та конструк
цій», код за ЄДРПОУ
01235811

Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
Фонду по Луганській
«Про затвердження переліків об’єктів
області
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»

Регіональне відділення Фонду по Львівській області
Гараж, Г-1, площею 17,0 м2

Львівська обл.,
м. Дрогобич, вул. 22
Січня, 40

Група інвентарних об’єктів у складі:
будівля електропідстанції площею
211,3 м2 з обладнанням (передаваль
ними пристроями), залізнична колія

Львівська обл., м. Дро Товариство з обмеженою Регіональне відділення
гобич, вул. Гайдамаць відповідальністю «Дро Фонду по Львівській
ка, 22
гобичавтокран», код за області
ЄДРПОУ 35286242

Головне управління
статистики у Львівській
області, код за ЄДРПОУ
02361400

Державна служба ста
тистики України

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»
Наказ Фонду від 01.03.2019 № 214
«Про внесення змін до наказу Фон
ду державного майна України від
27.12.2018 № 1637 «Про затвер
дження переліків об’єктів малої при
ватизації, що підлягають приватизації
в 2019 році»

Група інвентарних об’єктів у складі:
Львівська обл., м. Дро Товариство з обмеженою Регіональне відділення
внутрішньоквартальні мережі, внутріш гобич, вул. Гайдамаць відповідальністю «Дро Фонду по Львівській
ня телефонна мережа
ка, 22
гобичавтокран», код за області
ЄДРПОУ 35286242

Наказ Фонду від 01.03.2019 № 214
«Про внесення змін до наказу Фон
ду державного майна України від
27.12.2018 № 1637 «Про затвер
дження переліків об’єктів малої при
ватизації, що підлягають приватизації
в 2019 році»

Група інвентарних об’єктів у складі:
Львівська обл., м. Зо Відкрите акціонерне
Регіональне відділення
водонапірна башня площею 13,2 м2,
лочів, вул. Львів
товариство «Ремсервіс», Фонду по Львівській
будівля артезіанської свердловини пло ська, 50
код за ЄДРПОУ 13837886 області
щею 20,2 м2

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»

Група інвентарних об’єктів у складі: бу
дівля трансформаторної підстанції пло
щею 39,9 м2, будівля прохідної площею
67,5 м2, енергокомунікації

Львівська обл., Зо
відсутній
лочівський р-н, с. Під
городне, вул. Терно
пільська, 6

Регіональне відділення Наказ Фонду від 01.03.2019 № 214
Фонду по Львівській
«Про внесення змін до наказу Фонду
області
від 27.12.2018 № 1637 «Про за
твердження переліків об’єктів малої
приватизації, що підлягають прива
тизації в 2019 році»

Група інвентарних об’єктів у складі:
під’їзна колія, огорожа

Львівська обл., Зо
відсутній
лочівський р-н, с. Під
городне, вул. Терно
пільська, 6

Регіональне відділення Наказ Фонду від 01.03.2019 № 214
Фонду по Львівській
«Про внесення змін до наказу Фонду
області
від 27.12.2018 № 1637 «Про за
твердження переліків об’єктів малої
приватизації, що підлягають прива
тизації в 2019 році»

Група інвентарних об’єктів: радіостанція
«Карат», 2 шт. (інв. №№ 1151, 1152),
електростанція (інв. № 2021), радіомір
«Бета» (інв. № 2073)

Львівська обл.,
Самбірський р-н,
с. Новосілки-Гостинні,
вул. Нова, 12

Група інвентарних об’єктів у складі: Львівська обл., Ско
адміністративна будівля, А-1, площею лавський р-н, с. Сколе,
397,1 м2; гараж, Б, площею 46,0 м2 майдан Незалежнос
ті, 15

Нежитлова будівля

Прохідна

Адреса об’єкта

Головне управління
статистики у Львівській
області, код за ЄДРПОУ
02361400

Державна служба ста
тистики України

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»

Будівля медпункту, загальною площею Рівненська область,
ПрАТ «Дакор Вест», код
63,6 м2
м. Дубно, вул. Грушев за ЄДРПОУ 03118357
ського, 184

Міністерство регіо
нального розви
тку, будівництва та
житлово-комунального
господарства України

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають
приватизації в 2019 році»

Будівля котельні загальною площею
56,7 м2

Державне підприємство Державне агентство
«Стрийський комбінат
резерву України
хлібопродуктів № 1», код
за ЄДРПОУ 14293158

Група інвентарних об’єктів у складі:
будівля колишнього костелу з прибудо
ваною венткамерою площею 564,8 м2,
огорожа

Приватне підприємство
«Газдиня», код за
ЄДРПОУ 38853252

Наказ Фонду від 01.03.2019 № 214
«Про внесення змін до наказу Фонду
від 27.12.2018 № 1637 «Про за
твердження переліків об’єктів малої
приватизації, що підлягають прива
тизації в 2019 році»

Регіональне відділення Наказ Фонду від 01.03.2019 № 214
Фонду по Львівській
«Про внесення змін до наказу Фонду
області
від 27.12.2018 № 1637 «Про за
твердження переліків об’єктів малої
приватизації, що підлягають прива
тизації в 2019 році»

Українське державне
Міністерство інфра
підприємство по об
структури України
слуговуванню іноземних
та вітчизняних авто
транспортних засобів
«Укрінтеравтосервіс», код
за ЄДРПОУ 21536845

Наказ Фонду від 01.03.2019 № 214
«Про внесення змін до наказу Фонду
від 27.12.2018 № 1637 «Про за
твердження переліків об’єктів малої
приватизації, що підлягають прива
тизації в 2019 році»

Вбудовані нежитлові приміщення
Львівська обл., м. Ми Миколаївська районна
Миколаївська районна
№ № 2, 3 загальною площею 52,4 м2, колаїв, бульвар Про державна адміністрація державна адміністрація
які розташовані на 1-му поверсі будівлі ектний, 1
Львівської області, код за Львівської області
ЄДРПОУ 04056339

Наказ Фонду від 25.03.2019 № 298
Про внесення змін до наказу Фонду
від 27.12.2018 № 1637 «Про за
твердження переліків об’єктів малої
приватизації, що підлягають прива
тизації в 2019 році»

Огорожа (залізобетонні плити, 13 од.)

Львівська обл., Мос Товариство з обмеженою Огорожа (залізобетонні
тиський р-н, с. Крисо відповідальністю «Ка
плити, 13 од.)
вичі, вул. Стрілецька, 4 меняр», код за ЄДРПОУ
04950193

Наказ Фонду від 25.03.2019 № 298
Про внесення змін до наказу Фонду
від 27.12.2018 № 1637 «Про за
твердження переліків об’єктів малої
приватизації, що підлягають прива
тизації в 2019 році»

Будівля «Берлін»

Миколаївська обл.,
м. Южноукраїнськ,
Гідрокомплекс, 3

ДП НАЕК «Енергоатом» Міністерство енергети Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
по ВП «Южно-Українська ки та вугільної промис «Про затвердження переліків об’єктів
АЕС», код за ЄДРПОУ
ловості України
малої приватизації, що підлягають при
24584661
ватизації в 2019 році»

Станція енергокомплекс

Миколаївська обл.,
м. Южноукраїнськ,
Гідрокомплекс, 18

ДП НАЕК «Енергоатом» Міністерство енергети Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
по ВП «Южно-Українська ки та вугільної промис «Про затвердження переліків об’єктів
АЕС», код за ЄДРПОУ
ловості України
малої приватизації, що підлягають при
24584661
ватизації в 2019 році»

Будівлі та споруди бази УМР

Миколаївська обл.,
м. Южноукраїнськ,
Гідрокомплекс, 22

ДП НАЕК «Енергоатом» Міністерство енергети Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
по ВП «Южно-Українська ки та вугільної промис «Про затвердження переліків об’єктів
АЕС», код за ЄДРПОУ
ловості України
малої приватизації, що підлягають при
24584661
ватизації в 2019 році»

База будівельної дільниці № 6

Миколаївська обл.,
м. Южноукраїнськ,
Гідрокомплекс, 23

ДП НАЕК «Енергоатом» Міністерство енергети Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
по ВП «Южно-Українська ки та вугільної промис «Про затвердження переліків об’єктів
АЕС», код за ЄДРПОУ
ловості України
малої приватизації, що підлягають при
24584661
ватизації в 2019 році»

Ковбасний цех фабрики-кухні

Миколаївська обл.,
м. Южноукраїнськ,
Промисловий майдан
чик, 21а

ДП НАЕК «Енергоатом» Міністерство енергети Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
по ВП «Южно-Українська ки та вугільної промис «Про затвердження переліків об’єктів
АЕС», код за ЄДРПОУ
ловості України
малої приватизації, що підлягають при
24584661
ватизації в 2019 році»

Асфальтово-бетонний завод

Миколаївська обл.,
м. Южноукраїнськ,
Проммайданчик, 8

ДП НАЕК «Енергоатом» Міністерство енергети Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
по ВП «Южно-Українська ки та вугільної промис «Про затвердження переліків об’єктів
АЕС», код за ЄДРПОУ
ловості України
малої приватизації, що підлягають при
24584661
ватизації в 2019 році»

Центральний розподільчий пункт буді
вельної бази

Миколаївська обл.,
м. Южноукраїнськ,
Проммайданчик, 22

ДП НАЕК «Енергоатом» Міністерство енергети Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
по ВП «Южно-Українська ки та вугільної промис «Про затвердження переліків об’єктів
АЕС», код за ЄДРПОУ
ловості України
малої приватизації, що підлягають при
24584661
ватизації в 2019 році»

Регіональне відділення по Миколаївській області

№ 14 (1242)

Наказ Фонду, яким об’єкт
включено до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації
(назва, дата, номер)
Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»
Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»
Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»
Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»
Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»
Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»
Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»
Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»
Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»
Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»
Полтавська обл.,
ТОВ «Агропромислове
Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
Козельщинський
обєднання «Цукровик
Фонду по Полтавській «Про затвердження переліків об’єктів
р-н, с. Лутовинівка,
Полтавщини», код за
області
малої приватизації, що підлягають при
вул. Короленка, 74-В ЄДРПОУ 30811110
ватизації в 2019 році»
Полтавська обл.,
ВАТ «Будмашпол», код за Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
м. Полтава, вул. Буро ЄДРПОУ 1267900
Фонду по Полтавській «Про затвердження переліків об’єктів
виків, 6
області
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»
Регіональне відділення Фонду по Рівненській області

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»

Група інвентарних об’єктів у складі: ас Львівська обл., м. Дро
фальтні площадки (інв. № 102,114), вага гобич, вул. Стрий
автомобільна (інв. № 604), заглиблений ська, 258
склад (інв. № 015), контора-лабораторія
(інв. № 013), мехмайстерня (інв. № 009),
огорожа (інв. № 112), повітряна елек
тросилова лінія (інв. № 200), пождепо і
баня (інв. № 010), пождепо (інв. № 014),
прохідна (інв. № 012), робоча башня
(інв. № 011), склад № 1 (інв. № 001),
склад № 2 (інв. № 002), склад № 3
(інв. № 003), склад № 4 (інв. № 004),
склад № 5 (інв. № 005), склад № 6 (інв.
№ 006), склад № 8 (інв. № 007)

Група інвентарних об’єктів у складі:
м. Львів, вул. Личаків
одноповерхова будівля учбового
ська, 27а
2
корпусу літ. «Ж-1» площею 435,1 м ,
одноповерхова будівля майстерні літ.
«В-1» площею 227,3 м2, навіс літ. «З-1»
площею 102,5 м2, навіс літ. «І-1» пло
щею 169,3 м2

Назва
балансоутримувача
Орган управління
або зберігача,
код за ЄДРПОУ
Домобудівельний комбінат (розши
Миколаївська обл.,
ДП НАЕК «Енергоатом» Міністерство енергети
рення)
м. Южноукраїнськ,
по ВП «Южно-Українська ки та вугільної промис
Проммайданчик, 24
АЕС», код за ЄДРПОУ
ловості України
24584661
Майстерня вентзаготовок
Миколаївська обл.,
ДП НАЕК «Енергоатом» Міністерство енергети
м. Южноукраїнськ,
по ВП «Южно-Українська ки та вугільної промис
Проммайданчик, 28
АЕС», код за ЄДРПОУ
ловості України
24584661
Аргоно-киснева газофікаційна станція Миколаївська обл.,
ДП НАЕК «Енергоатом» Міністерство енергети
м. Южноукраїнськ,
по ВП «Южно-Українська ки та вугільної промис
Проммайданчик, 29
АЕС», код за ЄДРПОУ
ловості України
24584661
Склад балонів та карбіду кальцію
Миколаївська обл.,
ДП НАЕК «Енергоатом» Міністерство енергети
м. Южноукраїнськ,
по ВП «Южно-Українська ки та вугільної промис
Проммайданчик, 31
АЕС», код за ЄДРПОУ
ловості України
24584661
Сховище зрідженого пропан-бутану
Миколаївська обл.,
ДП НАЕК «Енергоатом» Міністерство енергети
м. Южноукраїнськ,
по ВП «Южно-Українська ки та вугільної промис
Проммайданчик, 32
АЕС», код за ЄДРПОУ
ловості України
24584661
Майстерня хімічного покриття з
Миколаївська обл.,
ДП НАЕК «Енергоатом» Міністерство енергети
службово-побутовим корпусом
м. Южноукраїнськ,
по ВП «Южно-Українська ки та вугільної промис
Проммайданчик, 38
АЕС», код за ЄДРПОУ
ловості України
24584661
Регіональне відділення Фонду по Одеській області
Колишнє приміщення банку «Україна» Одеська обл., Лиман Управління державної
Державна казначейська
ський р-н, смт Добро казначейської служби
служба України
слав, вул. Централь України у Лиманському
на, 45
районі Одеської області,
код за ЄДРПОУ 37984056
Будівля контори-лабораторії
Одеська обл.,
ТДВ «ПМК-225», код за Регіональне відділення
м. Білгород-Дніст
ЄДРПОУ 01039857
Фонду по Одеській
ровський, вул. Кочу
області
бинського, 52-Б
Регіональне відділення Фонду по Полтавській області
Нежитлове приміщення, загальною
Полтавська обл.,
Головне управління
Державна служба
2
площею 218,1 м
м. Гребінка, вул. Євге статистики у Полтавській статистики України
на Гребінки, 72
області, код за ЄДРПОУ
02361892
Нежитлова будівля, загальною площею Полтавська обл.,
СТОВ «Пронозівське»
Регіональне відділення
236,1 м2
Глобинський р-н,
(ліквідовано)
Фонду по Полтавській
с. Кагамлик, вул. Шев
області
ченка, 17а
Нежитлова будівля, загальною площею Полтавська обл., Гло ПГСП «Колос», код за
Регіональне відділення
102,8 м2
бинський р-н, с. Опри ЄДРПОУ 5423107
Фонду по Полтавській
шки, вул. Миру, 50а
області
Назва об’єкта, код за ЄДРПОУ

Товариство з обмеженою Регіональне відділення
відповідальністю «Сам Фонду по Львівській
бірське АТП-14608», код області
за ЄДРПОУ 03114879

Нежитлові приміщення № № 1, 2, 3, 4, м. Львів, вул. Генерала Державне підприємство
5, 6 загальною площею 144,3 м2 (госпо Чупринки, 71
Державний інститут про
дарська будівля «А2-1»)
ектування міст «Місто
проект», код за ЄДРПОУ
02497909

Львівська обл., Жов
ківський р-н, смт.
Магерів, вул. Л. Мар
товича, 2

Продовження додатка 3

Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
Фонду по Рівненській «Про затвердження переліків об’єктів
області
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»

Рівненська область,
ТзОВ «Пересувна меха Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
м. Здолбунів, вул. Ку нізована колона № 63», Фонду по Рівненській «Про затвердження переліків об’єктів
тузова, 18
код за ЄДРПОУ 01273421 області
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»

Будівля сауни та їдальні загальною пло Рівненська область,
щею 287,8 м2
Здолбунівський р-н,
смт Мізоч, вул. Ост
розька, 1

ТзОВ «Здолбунів Райа
грохім» код за ЄДРПОУ
05490523

Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
Фонду по Рівненській «Про затвердження переліків об’єктів
області
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»

Будівля прохідної загальною площею
17,8 м2

Рівненська область,
Зарічненський р-н,
с. Мутвиця, вул. Цен
тральна, 5

ВАТ «Зарічненський
Агротехсервіс», код за
ЄДРПОУ 00906670

Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
Фонду по Рівненській «Про затвердження переліків об’єктів
області
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»

Будівля столової загальною площею
472,5 м2

Рівненська область,
Радивилівський
р-н, с. Пустоіванне,
вул. Першотравне
ва, 28а

ПАТ «Дубноцукор», код за Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
ЄДРПОУ 00372753
Фонду по Рівненській «Про затвердження переліків об’єктів
області
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»

Нежитлова будівля, склад-магазин,
загальною площею 125,7 м2

Рівненська область,
м. Дубно, пров. Цен
тральний, 9

ПАТ «Дубноцукор», код за Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
ЄДРПОУ 00372753
Фонду по Рівненській «Про затвердження переліків об’єктів
області
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»

Гараж загальною площею 35,8 м2

Рівненська область,
Володимирецький р-н,
смт Володимирець,
вул. П. Орлика, 6а

Головне управління
Державна служба
статистики у Рівненській статистики України
області, код за ЄДРПОУ
02362061

Будівля корівника для ВРХ на 50 голів
загальною площею 1280,1 м2, що не
увійшла до статутного капіталу ВАТ
«Рівненський завод високовольтної
апаратури»

Рівненська область,
Острозький р-н,
с. Слобідка, вул. Мала
Слобідка, 60

Відсутній

Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
Фонду по Рівненській «Про затвердження переліків об’єктів
області
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»

Будівля їдальні загальною площею
147,6 м2, що не увійшла до статутного
капіталу КСП «Білашівське»

Рівненська область,
Здолбунівський р-н,
с. Білашів, вул. І.
Франка, 5

Відсутній

Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
Фонду по Рівненській «Про затвердження переліків об’єктів
області
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»

База дільниці № 10 у складі:
виробничо-побутовий корпус А-2, за
гальною площею 369,1 м2; склади Б-1,
загальною площею 396,6 м2; вироб
ничий майданчик № 1 (змощення) за
гальною площею 570,0 м2; виробничий
майданчик № 2 (змощення) загальною
площею 1097,1 м2, огорожа (№ 1, № 4,
№ 5) – 78,0 м п.; ворота (№ 2) – 6,0 м
п.; ворота (№ 3) – 6,0 м п.

Рівненська обл., Во
лодимирецький р-н,
с. Стара Рафалівка,
вул. Приміська, 1

ВП «Рівненська АЕС» ДП Міністерство
Наказ Фонду від 01.03.2019 № 214
«НАЕК «Енергоатом», код енергетики та вугільної «Про внесення змін до наказу Фонду
за ЄДРПОУ 24584661 промисловості України від 27.12.2018 № 1637 «Про за
твердження переліків об’єктів малої
приватизації, що підлягають прива
тизації в 2019 році»

Приміщення по збору тари Г-1 загаль
ною площею 511,7 м2; вимощення
бетонне, асфальтобетонне загальною
площею 1477,0 м2

Рівненська обл.,
м. Вараш, вул. Кому
нальна, 5

ВП «Рівненська АЕС» ДП Міністерство
Наказ Фонду від 01.03.2019 № 214
«НАЕК «Енергоатом», код енергетики та вугільної «Про внесення змін до наказу Фонду
за ЄДРПОУ 24584661 промисловості України від 27.12.2018 № 1637 «Про за
твердження переліків об’єктів малої
приватизації, що підлягають прива
тизації в 2019 році»

Картоплесховище у складі: Карто
Рівненська обл.,
плесховище Д-1 загальною площею
м. Вараш, вул. Кому
1092,5 м2; навіс д1 загальною площею нальна, 5
71,0 м2; навіс д2 загальною площею
77,0 м2; підпірна стінка д3 35,0 м2; ви
мощення бетонне, асфальтобетонне
3958,0 м2; склад Е-1 загальною площею
77,0 м2

ВП «Рівненська АЕС» ДП Міністерство
Наказ Фонду від 01.03.2019 № 214
«НАЕК «Енергоатом», код енергетики та вугільної «Про внесення змін до наказу Фонду
за ЄДРПОУ 24584661 промисловості України від 27.12.2018 № 1637 «Про за
твердження переліків об’єктів малої
приватизації, що підлягають прива
тизації в 2019 році»

Площадка для зберігання тари (бетонне Рівненська обл.,
покриття) загальною площею 1996 м2, м. Вараш, вул. Кому
огорожа № 5 – 222,67 м п.; ворота
нальна, 5
№ 6 – 5,0 м п.

ВП «Рівненська АЕС» ДП Міністерство
Наказ Фонду від 01.03.2019 № 214
«НАЕК «Енергоатом», код енергетики та вугільної «Про внесення змін до наказу Фонду
за ЄДРПОУ 24584661 промисловості України від 27.12.2018 № 1637 «Про затвер
дження переліків об’єктів малої при
ватизації, що підлягають приватизації
в 2019 році»

База дільниці № 11, у складі:
виробничо-побутовий корпус А-ІІ
загальною площею 498,4 м2; промис
лова будівля Б-1 загальною площею
65,8 м2; склади В-1 загальною площею
396,4 м2; навіс Г-1 загальною площею
206,8 м2; виробничий майданчик І (змо
щення) загальною площею 1124,0 м2,
огорожа (№ 1, № 1’, № 3, № 4) – 109,4
м п.; ворота з хвірткою (№ 2) – 5,4 м п

ВП «Рівненська АЕС» ДП Міністерство
Наказ Фонду від 25.03.2019 № 298
«НАЕК «Енергоатом», код енергетики та вугільної Про внесення змін до наказу Фонду
за ЄДРПОУ 05425046 промисловості України від 27.12.2018 № 1637 «Про затвер
дження переліків об’єктів малої при
ватизації, що підлягають приватизації
в 2019 році»

Рівненська обл., Во
лодимирецький р-н,
с. Стара Рафалівка,
вул. Приміська, 2

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»
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8

відомості
приватизації

Продовження додатка 3
Назва об’єкта, код за ЄДРПОУ

Гараж з оглядовою ямою загальною
площею 32,5 м2

Назва
балансоутримувача
Орган управління
або зберігача,
код за ЄДРПОУ
Регіональне відділення Фонду по Сумській області
Сумська область,
Головне управління
Державна служба
м. Шостка, вул. Горь статистики у Сумській
статистики України
кого, 14а
області, код за ЄДРПОУ
02362227
Сумська область,
Головне управління
Державна служба
м. Конотоп, пл. Ярмар статистики у Сумській
статистики України
кова, 12
області, код за ЄДРПОУ
02362227
Сумська область,
Відсутній
Регіональне відділення
Охтирський район,
Фонду по Сумській
с. Сосонка, вул. Са
області
дова, 1а
Сумська область,
Відсутній
Регіональне відділення
Охтирський район,
Фонду по Сумській
с. Стара Іванівка,
області
вул. Решітька, 4а
Сумська область,
ТОВ «Магістраль», код за Міністерство
м. Ромни, вул. Горь ЄДРПОУ 31766001
інфраструктури України
кого, 122
Адреса об’єкта

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

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»
2
Гараж загальною площею 46,7 м
Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»
Будівля клубу бригади № 2
Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»
Будівля їдальні
Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»
Промтоварний склад
Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»
Магазин № 3
Сумська область,
ТОВ «Магістраль», код за Міністерство
Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
м. Ромни, вул. Горь ЄДРПОУ 31766001
інфраструктури України «Про затвердження переліків об’єктів
кого, 122
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»
Кочегарка
Сумська область,
ТОВ «Магістраль», код за Міністерство
Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
м. Ромни, вул. Горь ЄДРПОУ 31766001
інфраструктури України «Про затвердження переліків об’єктів
кого, 122
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»
Продовольчий склад
Сумська область,
ТОВ «Магістраль», код за Міністерство
Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
м. Ромни, вул. Горь ЄДРПОУ 31766001
інфраструктури України «Про затвердження переліків об’єктів
кого, 122
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»
Контора
Сумська область,
ТОВ «Магістраль», код за Міністерство
Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
м. Ромни, вул. Горь ЄДРПОУ 31766001
інфраструктури
«Про затвердження переліків об’єктів
кого, 122
України, код за ЄДРПОУ малої приватизації, що підлягають при
37472062
ватизації в 2019 році»
Загальнотоварний склад
Сумська область,
ТОВ «Магістраль», код за Міністерство
Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
м. Ромни, вул. Горь ЄДРПОУ 31766001
інфраструктури України «Про затвердження переліків об’єктів
кого, 122
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»
Магазин № 12
Сумська область,
ТОВ «Магістраль», код за Міністерство
Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
м. Ромни, вул. Заліз ЄДРПОУ 31766001
інфраструктури України «Про затвердження переліків об’єктів
нична, 42,
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»
Магазин № 7
Сумська область,
ТОВ «Магістраль», код за Міністерство
Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
м. Ромни, вул. Про
ЄДРПОУ 31766001
інфраструктури України «Про затвердження переліків об’єктів
копенка, 107-а,
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»
Червоний куточок
Сумська обл., м. Ром ТОВ «Магістраль», код за Міністерство
Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
ни, вул. Горького, 122 ЄДРПОУ 31766001
інфраструктури України «Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»
2
Гараж площею 105,4 м
Сумська обл., м. Глу Головне управління
Державна служба ста Наказ Фонду від 01.03.2019 № 214
хів, вул. Шевченка, 13 статистики у Сумській
тистики України
«Про внесення змін до наказу Фонду
області, код за ЄДРПОУ
від 27.12.2018 № 1637 «Про затвер
02362227
дження переліків об’єктів малої при
ватизації, що підлягають приватизації
в 2019 році»
Гараж
Сумська обл., м. Бу Північно-східний офіс
Державна аудиторська Наказ Фонду від 01.03.2019 № 214
ринь, площа Першо Держаудитслужби, код за служба України
«Про внесення змін до наказу Фонду
травнева, буд. 28 «Б» ЄДРПОУ 40478572
від 27.12.2018 № 1637 «Про затвер
дження переліків об’єктів малої при
ватизації, що підлягають приватизації
в 2019 році»
Нежитлове приміщення, будинок шко Сумська обл., смт Не Північно-східний офіс
Регіональне відділення Наказ Фонду від 25.03.2019 № 298
ляра (розмір частки 7/100)
дригайлів, вул. Ви
Держаудитслужби, код за Фонду по Сумській
Про внесення змін до наказу Фонду
шнева, 2
ЄДРПОУ 40478572
області
від 27.12.2018 № 1637 «Про затвер
дження переліків об’єктів малої при
ватизації, що підлягають приватизації
в 2019 році»
Регіональне відділення Фонду по Тернопільській області
Нежитлова будівля- адміністративний
будинок, загальною площею 195,9 м2

Комплекс нежитлових будівель та спо
руд Зачепилівської експлуатаційної
дільниці (10 одиниць)
Залізнична колія від станції Куряж,
Інв. № 163, реєстровий номер:
05471230.1.АААЖБЖ415

Тернопільська область,
Козівський район,
смт Козова, вул. Гру
шевського, 19

Головне управління ста Державна служба
тистики у Тернопільській статистики України
області, код за ЄДРПОУ
02362374

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»

Регіональне відділення Фонду по Харківській області
Харківська обл., За
Харківське міжрайон
Державне агентство
чепилівський р-н,
не управління водного
водних ресурсів України
с. Кочетівка, вул. Буді господарства, код за
вельна, 1б
ЄДРПОУ 01033674
Харківська обл., Дер ПрАТ «Харківська ТЕЦ-5», Міністерство
гачівський р-н, с. По код за ЄДРПОУ 05471230 енергетики та вугільної
двірки
промисловості України

Підземний склад готової продукції з ін Харківська обл.,
женерною інфраструктурою загальною Валківський р-н,
площею 18306,8 м2
смт Ков’яги, вул. За
водська, 9а

Відсутній

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»
Наказ Фонду від 01.03.2019 № 214
«Про внесення змін до наказу Фонду
від 27.12.2018 № 1637 «Про за
твердження переліків об’єктів малої
приватизації, що підлягають прива
тизації в 2019 році»
Регіональне відділення Наказ Фонду від 25.03.2019 № 298
Фонду по Харківській Про внесення змін до наказу Фонду
області
від 27.12.2018 № 1637 «Про за
твердження переліків об’єктів малої
приватизації, що підлягають прива
тизації в 2019 році»

Регіональне відділення Фонду в Херсонській області,
Автономній Республіці Крим та м. Севастополі
Гараж

Херсонська обл.,
м. Каховка, гаражне
товариство «Сигнал»,
гараж 553

Управління Державної
казначейської служби
України у Каховсько
му районі Херсонської
області

Державна
Наказ Фонду від 25.03.2019
казначейська служба № 298 Про внесення змін до наказу
України
Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про
затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають
приватизації в 2019 році»
Гараж
Херсонська обл.,
Управління Державної
Державна
Наказ Фонду від 25.03.2019
м. Каховка, гаражне
казначейської служби
казначейська служба № 298 Про внесення змін до наказу
товариство «Аеро
України у Каховсько
України
Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про
порт», гараж 476
му районі Херсонської
затвердження переліків об’єктів
області
малої приватизації, що підлягають
приватизації в 2019 році»
Регіональне відділення Фонду по Хмельницькій області
Погріб літера «Б-1»,
Хмельницька обл.,
Відсутній
Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
загальною площею 39,7 м2
Летичівський р-н,
Фонду по Хмельницькій «Про затвердження переліків об’єктів
смт Летичів, вул. Авто
області
малої приватизації, що підлягають при
парківська, 8
ватизації в 2019 році»
Погріб літера «В-1»,
Хмельницька обл.,
Відсутній
Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
2
загальною площею 39,1 м
Летичівський р-н,
Фонду по Хмельницькій «Про затвердження переліків об’єктів
смт Летичів, вул. Авто
області
малої приватизації, що підлягають при
парківська, 8
ватизації в 2019 році»
Погріб загальною
Хмельницька обл.,
ВАТ «Летичівський агре Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
площею 113,8 м2
Летичівський р-н,
гатний завод», код за
Фонду по Хмельницькій «Про затвердження переліків об’єктів
смт Летичів, вул. І.
ЄДРПОУ 901683
області
малої приватизації, що підлягають при
Франка, 33
ватизації в 2019 році»
Погріб загальною
Хмельницька обл.,
Відсутній
Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
площею 35,4 м2
Старосинявський р-н,
Фонду по Хмельницькій «Про затвердження переліків об’єктів
смт Стара Синява,
області
малої приватизації, що підлягають при
вул. Ватутіна, 95
ватизації в 2019 році»
Регіональне відділення Фонду по Черкаській області
Будівля складу (літ.А-1) загальною
Черкаська обл, м. Зо Управління цивільного
Черкаська обласна
Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
площею 1129,5 м2; прохідна (літ.Б-1) лотоноша, вул. Миру, захисту Черкаської об
державна адміністрація «Про затвердження переліків об’єктів
2
загальною площею 33,5 м
22
ласної державної адміні
малої приватизації, що підлягають при
страції, код за ЄДРПОУ
ватизації в 2019 році»
23000072
Будівлі та споруди у складі: склад (літ.
Черкаська обл, м. Го Управління цивільного
Черкаська обласна
Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
А-1); склад (літ. А-1-1); тех.приміщен родище, вул. Чехо
захисту Черкаської об
державна адміністрація «Про затвердження переліків об’єктів
ня (літ. Б); прохідна (літ. В); ворота
ва, 2а
ласної державної адміні
малої приватизації, що підлягають при
дерев’яні № 1; паркан дерев’яний № 2;
страції, код за ЄДРПОУ
ватизації в 2019 році»
вимощення асф/бет, І
23000072
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Продовження додатка 3
Назва
балансоутримувача
Назва об’єкта, код за ЄДРПОУ
Адреса об’єкта
Орган управління
або зберігача,
код за ЄДРПОУ
Регіональне відділення Фонду по Чернівецькій області
Будівлі та споруди пансіонату «Бу
Чернівецька обл., Гли ДП «Управління справами Апарат Фонду
ковина» (реєстраційний номер
боцький р-н, с. Валя Фонду державного майна
81411187321)
Кузьмина, вул. Озер України», код за ЄДРПОУ
на, 13
39950170
Регіональне відділення Фонду по Чернігівській області
Нежитлова будівля
Чернігівська обл.,
Відсутній
Регіональне відділення
Прилуцький р-н,
Фонду по Чернігівській
с. Рудівка, вул. Олега
області
Кошового, 13-А
Адміністративна будівля площею
м. Чернігів, просп.
Регіональне відділення Апарат Фонду
670,5 кв. м
Миру, 145
Фонду по Чернігівській
області, код за ЄДРПОУ
14243893

Нежитлова будівля колишньої котельні
загальною площею 706,8 м2

Наказ Фонду, яким об’єкт
включено до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації
(назва, дата, номер)
Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»
Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»
Наказ Фонду від 25.03.2019 № 298
Про внесення змін до наказу Фонду від
27.12.2018 № 1637 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2019 році»

Регіональне відділення Фонду по м. Києву
м. Київ вул. Глибо
ПрАТ «Зеніт-Сервіс», код Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
чицька, 44, літера Є
за ЄДРПОУ 30438313
Фонду по м. Києву
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»
Київ, вул. Електриків, ПрАТ «Завод «Кузня на Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
26, літера XXXII
Рибальському», код за
Фонду по м. Києву
«Про затвердження переліків об’єктів
ЄДРПОУ 14312364
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»

Склад збереження матеріалів мобре
зерву загальною площею 1159,9 м2
(з обладнанням: кран-балка – 2 оди
ниці; консольно–поворотний кран –
1 одиниця; підвісні шляхи, електротель
фер – 2 одиниці; стелаж – 1 одиниця;
контейнер – 2 одиниці)
Госпблок загальною площею 670,3 м2 м. Київ, вул. Деснян
ська, 19а

ДП «Виробниче
об’єднання «Київпри
лад», код за ЄДРПОУ
14309669

Державне космічне
агентство України

Адміністративна будівля (літ. А) загаль м. Київ, вул. Генерала ДП «Виробниче
ною площею 2142,3 м2
Тупікова, 17
об’єднання «Київпри
лад», код за ЄДРПОУ
14309669

Державне космічне
агентство України

Окреме майно (корпус № 1 – дерево
обробний, літ. А; корпус № 3 – складські
приміщення, літ. В; корпус № 2 – тран
спортний цех, літ. Б; склад газобалонів;
зовнішні мережі водопроводу; зовнішні
мережі каналізації; зовнішні мережі
електропостачання; кабельні лінії; авто
дороги та майданчики; відкрита стоянка
приватного транспорту; благоустрій
території (вертикальне планування, озе
ленення, покриття 108 м2); огородження
залізобетонне; споруда легкого типу для
зберігання відходів металобрухту
Нежитлові приміщення літ. «А» загаль
ною площею 669,2 м2 (група приміщень
№ 12 поверх І – площею 30,2 м2, група
приміщень № 13 поверх І – площею
43,1 м2, група приміщень № 14 поверх
І – площею 266,6 м2, група приміщень
№ 15 поверх ІІ – площею 329,3 м2)

Державне космічне
агентство України

м. Київ, вул. Якут
ська, 3

ДП «Виробниче
об’єднання «Київпри
лад», код за ЄДРПОУ
14309669

м. Київ, вул. Гната Хот ДП «Національна енер
кевича (Червоногвар гетична компанія «Укре
дійська), 38
нерго», код за ЄДРПОУ
00100227

Наказ Фонду від 01.03.2019 № 214
«Про внесення змін до наказу Фонду
від 27.12.2018 № 1637 «Про за
твердження переліків об’єктів малої
приватизації, що підлягають прива
тизації в 2019 році»
Наказ Фонду від 01.03.2019 № 214
«Про внесення змін до наказу Фонду
від 27.12.2018 № 1637 «Про затвер
дження переліків об’єктів малої при
ватизації, що підлягають приватизації
в 2019 році»
Наказ Фонду від 01.03.2019 № 214
«Про внесення змін до наказу Фонду
від 27.12.2018 № 1637 «Про за
твердження переліків об’єктів малої
приватизації, що підлягають прива
тизації в 2019 році»

Міністерство енергети Наказ Фонду від 01.03.2019 № 214
ки та вугільної промис «Про внесення змін до наказу Фонду
ловості України
від 27.12.2018 № 1637 «Про за
твердження переліків об’єктів малої
приватизації, що підлягають прива
тизації в 2019 році»

Додаток 4
до наказу Фонду від 27.12.2018 № 1637
(у редакції наказу Фонду від 25.03.2019 № 298)

ПЕРЕЛІК
об’єктів незавершеного будівництва, законсервованих об’єктів,
що підлягають приватизації в 2019 році
Назва об’єкта,
код за ЄДРПОУ

Адреса об’єкта

Назва балансоутримувача або
зберігача, код за ЄДРПОУ

Орган управління

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

Регіональне відділення Фонду по Вінницькій області
Вінницька обл., Немирівський
Департамент будівництва,
Вінницька обласна
Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
р-н, с. Нові Обиходи, вул. Мель містобудування та архітектури державна адміні
«Про затвердження переліків об’єктів
ника, 62
Вінницької обласної державної страція
малої приватизації, що підлягають при
адміністрації, код за ЄДРПОУ
ватизації в 2019 році»
39578073
Регіональне відділення Фонду по Житомирській області
Клуб
Житомирська обл., Бердичівський
Відсутній
Регіональне відді
Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
р-н, с. Андріяшівка, вул. Павла
лення Фонду по Жито «Про затвердження переліків об’єктів
Ящука, 10а
мирській області
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»
Регіональне відділення Фонду по Львівській області
Головний виробничий Львівська обл., Самбірський р-н,
Відсутній
Регіональне відді
Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
корпус
с. Рудня, вул. Торгова, 3
лення Фонду по Львів «Про затвердження переліків об’єктів
ській області
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»
Очисні споруди
м. Львів, вул. Персенківка, 19
Відсутній
Регіональне відді
Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
лення Фонду по Львів «Про затвердження переліків об’єктів
ській області
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»
Регіональне відділення Фонду по Одеській області

Cадиба № 13, квар
тал 14

Розширення майданчи м. Одеса, вул. Гаркавого, 6
ПАТ «МВО «Оріон»,
Міністерство еконо
ка № 3 ОМВО «Оріон»
код за ЄДРПОУ 14309913
мічного розвитку і
по випуску 1 млн комп
торгівлі України
ресорів до побутових
холодильників
Регіональне відділення Фонду по Полтавській області
Спортивний комплекс Полтавська обл., Пирятинський
ЗАТ «Пирятинська птахофа
Регіональне відділен
р-н, с. Вікторія, вул. Централь
брика» – ліквідовано
ня Фонду по Полтав
на, 15А
ській області

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
«Про затвердження переліків
об’єктів малої приватизації, що під
лягають приватизації в 2019 році»

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»
Спортивний комплекс Полтавська обл., Миргородський ТОВ Агрофірма «Мирго
Регіональне відділен Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
р-н, с. Петрівці, вул. Централь
родська», код за ЄДРПОУ
ня Фонду по Полтав «Про затвердження переліків об’єктів
на, 1А
0036805165
ській області
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»
Мікроцентр
Полтавська обл., Глобинський
ТОВ ІПК «Полтавазерно
Регіональне відділен Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
р-н, с. Сіренки, пров. Чкалова, 2а продукт», код за ЄДРПОУ
ня Фонду по Полтав «Про затвердження переліків
31059651
ській області
об’єктів малої приватизації, що під
лягають приватизації в 2019 році»
Регіональне відділення Фонду по Сумській області
Житловий будинок
Сумська область, Недригай
Відсутній
Регіональне відділен Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
№1
лівський район, с. Березняки,
ня Фонду по Сумській «Про затвердження переліків об’єктів
вул. Новоселівка, 3
області
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»
Житловий будинок
Сумська область, Недригай
Відсутній
Регіональне відділен Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
№2
лівський район, с. Березняки,
ня Фонду по Сумській «Про затвердження переліків об’єктів
вул. Новоселівка, 5
області
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»
Житловий будинок
Сумська область, Недригай
Відсутній
Регіональне відділен Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
№3
лівський район, с. Березняки,
ня Фонду по Сумській «Про затвердження переліків об’єктів
вул. Новоселівка, 11
області
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»
Виробнича база (ад м. Суми, вул. Черкаська, 15/2
ПАТ «Укртелеком»,
Регіональне відділен Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
мінбудівля, майстерня)
код за ЄДРПОУ 21560766
ня Фонду по Сумській «Про затвердження переліків об’єктів
області
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»
Регіональне відділення Фонду по Черкаській області
68-квартирний житло Черкаська обл, Золотоніський
Відсутній
Регіональне відділен Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
вий будинок
р-н, с. Піщане, вул. Шеремета
ня Фонду по Черкась «Про затвердження переліків об’єктів
Руслана, 100Г
кій області
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»
Регіональне відділення Фонду по м. Києву
Енергоцех
м. Київ, вул. Виборзька, 5-17
Відсутній
Регіональне відділен Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
ня Фонду по м. Києву «Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають при
ватизації в 2019 році»
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Додаток 7
до наказу Фонду
від 27.12.2018 № 1637
(у редакції наказу Фонду від 25.03.2019 № 298)

Продовження додатка 7
Код
за ЄДРПОУ

ПЕРЕЛІК
єдиних майнових комплексів державних підприємств і їх структурних підрозділів,
у тому числі тих, що передані в оренду, приватизацію яких розпочато в 2018 році
Код
за ЄДРПОУ
14349640
00692239

00176259
00692386
05281529

14312884
00693322
32062157

00193772
00693279
00693233
00693227
04605711
20281076

20314278

14313174

32343302

Назва об’єкта

Адреса об’єкта

Орган управління

Регіональне відділення Фонду по Вінницькій області
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Літин
Вінницька обл., смт Літин, вул. Со Міністерство інфраструктури
ський автобусний парк»
сонське шосе, 4
України
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Туль
Вінницька обл., Тульчинський р-н, Міністерство аграрної політики
чинське виробниче підприємство по племінній справі в тварин с. Нестерварка, вул. Леонтовича, 62 та продовольства України
ництві»
Регіональне відділення Фонду по Волинській області
Відокремлений підрозділ «Шахта «Бужанська» державного під
Волинська обл., м. Нововолинськ, Міністерство енергетики та ву
приємства «Волиньвугілля»
вул. Луцька,1
гільної промисловості України
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Волин Волинська обл., Луцький р-н,
Міністерство аграрної політики
ське обласне сільськогосподарське виробниче підприємство по смт Рокині, вул. Столбова, 2
та продовольства України
племінній справі у тваринництві»
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Волин Волинська обл., м. Ковель, вул. Ва Міністерство аграрної політики
ська станція луківництва»
тутіна, 69
та продовольства України
Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській області
Єдиний майновий комплекс державного підприємства Дні
м. Дніпро, вул. Старокозацька,
Регіональне відділення Фонду по
пропетровське спеціальне конструкторсько-технологічне бюро
16/18
Дніпропетровській області
«Елеватормлинмаш»
Державне підприємство державний шовкорадгосп «Криворізь
Дніпропетровська обл., Криворізь Регіональне відділення Фонду по
кий»
кий р-н, с. Лісопитомник, вул. Шев Дніпропетровській області
ченка, 9
Державне сільськогосподарське підприємство «Кільчень»
Дніпропетровська обл., Новомос
Регіональне відділення Фонду по
ковський р-н, с. Голубівка, вул. Цен Дніпропетровській області
тральна, 141а
Єдиний майновий комплекс – цех ректифікації колишнього
м. Дніпро, вул. Коксохімічна, 1
Міністерство економічного роз
структурного підрозділу Дніпропетровського коксохімічного за
витку і торгівлі України
воду ім. Калініна
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Державна Дніпропетровська обл., м. Кривий Регіональне відділення Фонду по
інспекція по якості залізних руд»
Ріг, вул. Староярмаркова, 35
Дніпропетровській області
Державне підприємство «Шовкорадгосп «Щорський»
Дніпропетровська обл., Криничан Регіональне відділення Фонду по
ський р-н, смт Щорськ, вул. Ма
Дніпропетровській області
тросова, 1
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Апосто Дніпропетровська обл., Апостолів Міністерство аграрної політики
лівське підприємство по племінній справі у тваринництві»
ський р-н, м. Апостолове, вул. Ка та продовольства України
маніна, 1
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Софіїв Дніпропетровська обл., Софіївський Міністерство аграрної політики
ське підприємство по племінній справі в тваринництві»
р-н, с. Вакулове, вул. 40 років Пе та продовольства України
ремоги, 2
Державне підприємство «Проектний інститут «Дніпродзержинсь Дніпропетровська обл.,
Міністерство регіонального роз
кцивільпроект»
м. Кам’янське, вул. Запорізька, 20а витку, будівництва та житловокомунального господарства
Єдиний майновий комплекс колишнього державного підприєм Дніпропетровська обл., м. Кривий Міністерство економічного роз
ства «Трансмаш»
Ріг, вул. Коломойцівська, 25
витку і торгівлі України
Регіональне відділення Фонду по Донецькій області
Єдиний майновий комплекс «Комплекс з агентування суден»
Донецька обл., м. Маріуполь, пр.
Міністерство інфраструктури
Луніна, 42
України
Єдиний майновий комплекс державного комерційного торгового Донецька обл., м. Мирноград, мі
Регіональне відділення Фонду по
підприємства «Комбінат шкільного харчування»
крорайон Молодіжний, 58
Донецькій області
Регіональне відділення Фонду по Закарпатській області
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Берегів Закарпатська обл., Берегівський
Регіональне відділення Фонду по
ський кар’єр», який орендується ПрАТ «Берегівський кар’єр»
р-н, с. Мужієво, вул. Ракоці Ферен Закарпатській області
ца ІІ, 245
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Дослідне м. Ужгород, вул. Сергія Мартина, 4 Регіональне відділення Фонду по
конструкторське бюро машинобудування»
Закарпатській області
Регіональне відділення Фонду по Запорізькій області
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Держав м. Запоріжжя, вул. Патріотична, 74 а Регіональне відділення Фонду по
ний інститут по проектуванню промислових підприємств»
Запорізькій області

23460862

Івано-Франківська обл., Галицький Державне агентство рибного
р-н, м. Бурштин, вул. Л. Українки, 12 господарства України

Регіональне відділення Фонду по Київській області
14277337

Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Україн
ська виробничо-наукова лабораторія імуногенетики»

Київська обл., м. Бровари, вул. Ку
тузова, 77

00700192

Державна підприємство «Олександрійський шовкорадгосп»

14308380

Регіональне відділення Фонду по Львівській області
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Дослід м. Львів, вул. Наукова, 7
ний завод «Хвиля»

Міністерство аграрної політики
та продовольства України

14141394

Кіровоградська обл., Олександрій
ський р-н, с. Рожеве

Регіональне відділення Фонду по
Кіровоградській області

Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Ліктрави» Львівська обл., Мостиський р-н,
Міністерство аграрної політики
м. Мостиська, вул. Я. Мудрого, 121 та продовольства України

24306494

Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Львів
ське»

00854995

01387828

Львівська обл., Яворівський р-н,
с. Висіч

Регіональне відділення Фонду по Миколаївській області
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Племре Миколаївська обл., Миколаївський
продуктор «Степове»
р-н, с. Степове
Регіональне відділення Фонду по Одеській області
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Енерго м. Одеса, вул. Семінарська, 15а
монтажний поїзд № 754»

33933233

Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Чорно
морський яхт-клуб»

м. Одеса, Отрада пляж, 16/2

Регіональне відділення Фонду по
Одеській області

13884006

Єдиний майновий комплекс державного підприємства ремонтно- м. Одеса, вул. Михайлівська, 13
будівельної дільниці «Агрос»

Міністерство аграрної політики
та продовольства України

5632466

Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Інженер м. Одеса, вул. Хімічна, 2
ний виробничо-науковий центр литва під тиском»

Регіональне відділення Фонду по
Одеській області

22492239

Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Півден
ний державний науково-виробничий центр «Прогрес»

Одеська обл., м. Южне, вул. Інду
стріальна, 8

Міністерство економічного роз
витку і торгівлі України

23860359

Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Центр
тестування мобільної техніки»

Одеська обл., Біляївський р-н, с. Не Регіональне відділення Фонду по
рубайське, вул. Зелена, 1
Одеській області

21028008

Єдиний майновий комплекс колишнього державного підпри
ємства «Нефон»

м. Одеса, вул. Терешкової, 21

Українська державна будівельна
корпорація «Укрбуд»

24971375

Єдиний майновий комплекс державного підприємства «ТВК»

Одеська обл., Овідіопольський р-н,
смт Авангард, вул. Базова, 21

Державна служба України з
питань регуляторної політики та
розвитку підприємництва

Регіональне відділення Фонду по Полтавській області

00729646

14311712
14044113

00212630

м. Херсон, вул. Богородицька (Чер Регіональне відділення Фонду в
вонофлотська), 124
Херсонській області, Автономній
Республіці Крим та м. Севас
тополі

м. Черкаси, В’ячеслава Чорновола,
243/1

31782788

Єдиний майновий комплекс Черкаського державного комерцій
ного житлово-побутового підприємства «Житлосервіс»

м. Черкаси, вул. В’ячеслава Чорно Українська державна будівельна
вола, 261/1
корпорація «Укрбуд»

34675640

Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Ватутін
ське вантажно-транспортне управління»

Черкаська обл., м. Ватутіне,
вул. Лейтенанта Кривошеї, 113

25077191
22849629

16460790
37423350
05422987
30518866
21537419
13670251
25202325
30251613
36946596

33323245
31091889
01125614
00852909
32444638
00953042
20077743
14312789
00205104

35829997

00203625

Регіональне відділення Фонду по Чернівецькій області
Єдиний майновий комплекс Новодністровської державної
Чернівецька обл., Сокирянський
швейно-трикотажної фабрики
район, м. Новодністровськ
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Торговий м. Чернівці, вул. Василя Лесина, 4-А
дім «Буковинська горілка»
Регіональне відділення Фонду по м. Києву
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Проек м. Київ, вул. Межигірська, 83
тний інститут «ПРОМЗЕРНОПРОЕКТ»
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Україн м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 14г
ський центр у сфері благоустрою»
Державне підприємство дорожнього зв’язку, інформаційного за м. Київ, вул. Михайла Чалого, 3
безпечення та автоматики «Укрдорзв’язок»
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Держав м. Київ, вул. Саксаганського, 1
ний резервний насіннєвий фонд України»
Державне підприємство «Розрахунковий центр послуг»
м. Київ, просп. Возз’єднання, 15/17

Міністерство економічного роз
витку і торгівлі України

Регіональне відділення Фонду по
Черкаській області
Регіональне відділення Фонду по
Чернівецькій області
Регіональне відділення Фонду по
Чернівецькій області

Регіональне відділення Фонду
по м. Києву
Регіональне відділення Фонду
по м. Києву
Державне агентство автомобіль
них доріг України
Міністерство аграрної політики
та продовольства України
Регіональне відділення Фонду
по м. Києву
Державне підприємство «Укрархбудінформ»
м. Київ, бул. Лесі Українки, 26
Регіональне відділення Фонду
по м. Києву
Державне підприємство «Центр з сертифікації будівельних мате м. Київ, вул. Тургенєвська, 38
Регіональне відділення Фонду
ріалів, виробів та конструкцій»
по м. Києву
Державне підприємство «Науково-технічний центр оцінки відпо м. Київ, вул. Віталія Шимановсько Міністерство регіонального роз
відності у будівництві «Будцентр»
го, 2/1
витку, будівництва та житловокомунального господарства
Державне підприємство «Центр будівельного та енергоефектив м. Київ, вул. Велика Житомирська, 9 Міністерство регіонального роз
ного інжинірингу»
витку, будівництва та житловокомунального господарства
Апарат Фонду
Державне підприємство «Вінницький завод «Кристал»
м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21
Апарат Фонду
Державне підприємство водних шляхів «Устьдунайводшлях»
Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Героїв Міністерство інфраструктури
Сталінграда, 36
України
Державна судноплавна компанія «Чорноморське морське паро м. Одеса, вул. Ланжеронівська, 1
Міністерство інфраструктури
плавство»
України
Державне підприємство «Іскра»
Харківська обл., Зміївський р-н,
Апарат Фонду
с. Велика Гомільша
Державне підприємство «Завод «Радіореле»
м. Харків, просп. Гагаріна, 181
Апарат Фонду
Державне підприємство «Новопокровський комбінат хлібопро
Харківська обл., Чугуївський р-н,
Апарат Фонду
дуктів»
смт Новопокровка, вул. ім. В.
Вєсіча,1
Державне підприємство «Укрекоресурси»
м. Київ, вул. Лобачевського, 23в
Кабінет Міністрів України
Державне підприємство «Електронмаш»
м. Київ, вул. Кільцева дорога, 4
Міністерство економічного роз
витку і торгівлі України
Державне підприємство «Черкаський державний завод хімічних м. Черкаси, вул. Чигиринська, 21
Апарат Фонду
реактивів»
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Львів
м. Львів, вул. Тернопільська, 10
Апарат Фонду
ський науково-дослідний і проектний інститут «ЛьвівбудмНДІ
проект»
Державне підприємство «Науково-дослідна виробничо-технічна м. Київ, вул. Велика Житомирська, 9 Апарат Фонду
агенція «Стратегія регіонального розвитку»
Єдиний майновий комплекс колишнього державного торговель м. Київ, вул. Аеродромна, 14
Апарат Фонду
ного підприємства «ГУДОК»
Запорізьке державне підприємство «Кремнійполімер»
Запорізька обл., м. Запоріжжя,
Міністерство регіонального роз
вул. Теплична, 7
витку, будівництва та житловокомунального господарства
України
Державне підприємство «Український карантинний розсадник»
Київська обл., Києво-Святошинський Міністерство регіонального роз
р-н, с. Мила, вул. Комарова, 2-В
витку, будівництва та житловокомунального господарства
України
Додаток 9
до наказу Фонду від 27.12.2018 № 1637
(у редакції наказу Фонду від 25.03.2019 № 298)

ПЕРЕЛІК
об’єктів незавершеного будівництва, законсервованих об’єктів,
приватизацію яких розпочато в 2018 році
Назва об’єкта

Назва балансоутримувача або зберігача, код
за ЄДРПОУ
Регіональне відділення Фонду по Вінницькій області
Адреса об’єкта

Орган управління

Дитячий садок

Вінницька обл., Немирівський
р-н, с. Нові Обиходи, вул. Мель
ника, 39 а

Тракторний стан (у складі: ре
монтна майстерня літ. 3; кузня
літ. Й; склад літ. І)

Вінницька обл., Літинський р-н,
с. Петрик, пров. Центральний, б/н

Відсутній

Підстанція роторного комплексу

Вінницька обл., Козятинський р-н,
смт.Глухівці

Відсутній

Базар

Вінницька обл., Іллінецький р-н,
с. Білки, вул. Жовтнева, 2

Садиба № 11 квартал № 14

Вінницька обл., Немирівський р-н, Департамент будівництва Вінницької облас
c. Нові Обиходи, вул. Мельника, 66 ної державної адміністрації, код за ЄДРПОУ
39578073

Вінницька обласна державна
адміністрація

Міністерство аграрної політики
та продовольства України

Департамент будівництва, містобудування та Вінницька обласна державна
архітектури Вінницької облдержадміністрації, адміністрація
код за ЄДРПОУ 39578073

Білківська сільська рада, код за ЄДРПОУ
4330527

Міністерство аграрної політики
та продовольства України
Відсутній
Регіональне відділення Фонду
по Вінницькій області

Садиба № 12 квартал № 14
Міністерство регіонального роз
витку, будівництва та житловокомунального господарства

Вінницька обл., Немирівський р-н, Департамент будівництва Вінницької облас
с. Нові Обиходи, вул. Мельника, 64 ної державної адміністрації, код за ЄДРПОУ
39578073

Вінницька обласна державна
адміністрація

Базар

Вінницька обл., Тульчинський р-н, СВАТ «Птахокомбінат Тульчинський», код за
смт Кирнасівка, вул. Соборна, 39 д ЄДРПОУ 05413994

Регіональне відділення Фонду по
Вінницькій області

Міністерство аграрної політики
та продовольства України

Водна станція

Регіональне відділення Фонду по
Тернопільській області
Міністерство інфраструктури
України

Єдиний майновий комплекс державного підприємства Тернопіль м. Тернопіль, Підволочиське шосе,
ське державне авіційне підприємство «Універсал-Авіа»
аеропорт
Регіональне відділення Фонду по Харківській області
Державне підприємство «Український державний інститут по про м. Харків, просп. Московський, 151 Регіональне відділення Фонду по
ектуванню заводів важкого машинобудування»
Харківській області

00387298

Державне підприємство «Богодухівський сільськогосподарський
учбово-курсовий комбінат»

Харківська обл., Богодухівський р-н, Регіональне відділення Фонду по
с. Лозова
Харківській області

08183514

Державне підприємство «Світанок»

Харківська обл., Балаклійський р-н, Міністерство аграрної політики
м. Балаклія, вул. Загородня, 7
та продовольства України

22994509

Державне підприємство «Благодатне»

Харківська обл., Зміївський р-н,
с. Благодатне, вул. Жовтнева, 16

№ 14 (1242)

Державне підприємство «Державне науково-виробниче підпри
ємство «Винконсервпроект»

Регіональне відділення Фонду по
Одеській області
Регіональне відділення Фонду по
Одеській області

Регіональне відділення Фонду по Сумській області
Єдиний майновий комплекс Державного насінницького сільсько Сумська обл., Конотопський р-н,
господарського підприємства «Вирівське»
с. Вирівка, вул. Шевченка, 2
Регіональне відділення по Тернопільській області
Державне підприємство «Український світлотехнічний інститут» м. Тернопіль, вул. Бродівська, 44 а

Міністерство інфраструктури
України

Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Інститут
легкої промисловості»

35411469

Одеська обл., Біляївський р-н,
с.Паліївка

02497967

Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Орган з м. Харків, майдан Фейєрбаха, 7
сертифікації автоматизованих та автоматичних систем управління
та умов процесу перевезень на залізничному транспорті»

30705346

Міністерство аграрної політики
та продовольства України

Державне підприємство «Регіональний дослідноекспериментальний комплекс»

Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Держав м. Полтава, вул. Сапіго, 1
ний інститут по проектуванню підприємств м’ясної та молочної
промисловості «Полтавадіпром’ясомолпром»
Державне підприємство «Державний проектний інститут містобу м. Полтава, вул. Гоголя, 25
дування «Міськбудпроект» (м. Полтава)

Міністерство інфраструктури
України

Черкаська обл., м. Сміла, вул. Про Міністерство економічного роз
мислова, 13
витку і торгівлі України

Міністерство аграрної політики
та продовольства України

33171824

21049938

Єдиний майновий комплекс Харківського хлібозаводу № 1 – ко м. Харків, вул. Штерівська, 6
лишній структурний підрозділ Харківського державного підпри
ємства робітничого постачання Південної залізниці

Регіональне відділення Фонду по Черкаській області

Регіональне відділення Фонду по
Львівській області

31803446

Орган управління
Міністерство економічного роз
витку і торгівлі України

Єдиний майновий комплекс колишнього державного підприєм
ства – фірми «Оризон-Транс»

05516406

Регіональне відділення Фонду по Кіровоградській області

Адреса об’єкта
Харківська обл., Харківський р-н,
с. Котляри, вул. Безлюдівська, 6

Регіональне відділення Фонду в Херсонській області,
Автономній Республіці Крим та м. Севастополі

Регіональне відділення по Івано-Франківській області
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Рибне
господарство «Галицький»

Назва об’єкта
Єдиний майновий комплекс колишнього Державного підприєм
ства «Науково-виробниче підприємство «Меридіан»

Міністерство аграрної політики
та продовольства України

Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській області
Дніпропетровська обл.,
ДНВП «Цирконій», код за ЄДРПОУ 25012091 Міністерство енергетики та ву
м. Кам’янське, вул.Морозова, 100
гільної промисловості України

Будівництво (з реконструкцією
чавунно-ливарного цеху)

Дніпропетровська обл.,
м. Кам’янське, вул. Українська, 85

ВАТ «Дніпродзержинський механічний завод», Регіональне відділення Фонду по
код за ЄДРПОУ 1412360
Дніпропетровській області

База механізації АТЦ

Дніпропетровська обл.,
м. Кам’янське, вул. Горобця, 4в

ПАТ «ДНІПРОАЗОТ», код за ЄДРПОУ 5761620 Регіональне відділення Фонду по
Дніпропетровській області

База будівельно-монтажного
управління ДВО «Азот»

Дніпропетровська обл.,
м. Кам’янське, вул. Горобця, 24 в

ПАТ «ДНІПРОАЗОТ», код за ЄДРПОУ 5761620 Регіональне відділення Фонду по
Дніпропетровській області

Житловий будинок № 4

Дніпропетровська обл., м. По
кров, вул. Центральна (колишня
Калініна), 4

АТ «Покровський гірничо-збагачувальний
комбінат», код за ЄДРПОУ 190928

Регіональне відділення Фонду по
Дніпропетровській області

Котедж № 2

Дніпропетровська обл., Ново
московський р-н, смт Губиниха-1,
вул. Байкальська

ПАТ «Губиниський цукровий завод», код за
ЄДРПОУ 373155

Регіональне відділення Фонду по
Дніпропетровській області
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Котедж № 3

Назва балансоутримувача або зберігача, код
Адреса об’єкта
Орган управління
за ЄДРПОУ
Дніпропетровська обл., Новомос ПАТ «Губиниський цукровий завод», код за
Регіональне відділення Фонду по
ковський р-н, смт Губиниха-1, вул. ЄДРПОУ 373155
Дніпропетровській області
Байкальська

Адміністративна будівля з відді
ленням зв’язку

Дніпропетровська обл., Нікополь
ський р-н, с. Катеринівка

Назва об’єкта

Житловий будинок на 44 квартири Дніпропетровська обл.,
м. Кам’янське, вул. Дружби на
родів, 39

АТ «Покровський гірничо-збагачувальний
комбінат», код за ЄДРПОУ 190928

Регіональне відділення Фонду по
Дніпропетровській області

ПрАТ «ЮЖКОКС», код за ЄДРПОУ 5393079

Регіональне відділення Фонду по
Дніпропетровській області

5-поверховий житловий будинок
на 79 квартир

Дніпропетровська обл., м. Верх
ПрАТ «Верхньодніпровський завод потужного Регіональне відділення Фонду по
ньодніпровськ, вул. С. Яцковського радіобудування» (зберігач), код за ЄДРПОУ
Дніпропетровській області
14313961

Відновлювально-оздоровчий
комплекс

м. Дніпро, площа Академіка Старо
дубова, 3

Відсутній

Регіональне відділення Фонду по Донецькій області
4-поверховий 56-квартирний жит Донецька обл., м. Торецьк,
ВП «Шахта «Торецька» ДП «Торецьквугілля»,
ловий будинок
вул. Маяковського, 39
код за ЄДРПОУ 33839013
Лікувальний корпус профілакторію Донецька обл., Мар’їнський р-н,
ДП «Селидіввугілля», код за ЄДРПОУ
с. Зоряне, вул. Промислова
33426253
зона, 10г
Котельня з 6-ма котлами
Донецька обл., Бахмутський р-н, ПАТ «Лисичанськнафтопродукт», код за
с-ще Спірне
ЄДРПОУ 03484062
Котельня
Донецька обл., Нікольський р-н,
СТОВ «Первомайська птахофабрика», код за
с.Тополине, вул. Шкільна, буд. 26а ЄДРПОУ 00851979
Цех забою молодняку
Донецька обл., Добропільський
Відсутній
р-н, с. Маяк
Пункт забою
Донецька обл., Добропільський
Відсутній
р-н, с. Маяк
Майонезний цех
Донецька обл., Добропільський
Відсутній
р-н, с. Маяк
Пташник на 15 тис. бройлерів
Донецька обл., Мангушський р-н, ДП «Маріупольський морський торговельний
с. Глибоке
порт», код за ЄДРПОУ 112575501
Кінотеатр на 500 місць
Донецька обл., м. Покровськ, м-н
Відсутній
Шахтарський, 28-а
Готельний комплекс
Донецька обл., Мангушський р-н, Національний банк України, код за ЄДРПОУ
с. Білосарайська Коса, вул. Без
00032106
уха, 94-а
Медсанчастина-поліклініка
Донецька обл., м. Маріуполь,
Відсутній
вул. Радіна М. В., 2
Тепла стоянка
Донецька обл., Бахмутський р-н,
Відсутній
с-ще Спірне, вул. Центральна, 4-а
Майстерня РОБ
Донецька обл., Бахмутський р-н,
Відсутній
с-ще Спірне, вул. Центральна, 6 А
Прибудований магазин до 75Донецька обл., Волноваський р-н,
Відсутній
квартирного житлового будинку смт Донське, вул. Кошового, 3-Б
№2
Регіональне відділення Фонду по Житомирській області
Лазня
Житомирська обл., Олевський р-н,
Відсутній
с. Стовпинка, вул. Шевченка, 26а
Дільнича лікарня
Житомирська обл., Андрушівський ПрАТ «Фірма «Житомирінвест», код за
р-н, с. Івниця, вул. Садова, 33
ЄДРПОУ 01272640
Лазня на 10 місць
Житомирська обл., Овруцький р-н,
Відсутній
с. Заріччя, вул. Поліська, 38
Дільнича лікарня на 25 ліжок
Житомирська обл., Ємільчинський
Відсутній
р-н, с. Мала Глумча, вул. Шев
ченка, 52
Квартальна котельня
Житомирська обл., Ємільчинський ДП ПМК – 155 ВАТ «Житомирводбуд», код за
р-н, с. Степанівка, вул. Рад, 133/М ЄДРПОУ 1036804
Банно-пральний комбінат
Житомирська обл., Андрушівський
Відсутній
р-н, с. Івниця, вул. Садова, 32
Регіональне відділення Фонду по Закарпатській області
Ливневий колектор
Закарпатська обл., Ужгородський ПАТ «Ужгородський Турбогаз», код за ЄДРПОУ
р-н, с. Розівка, вул. Трудова, 2б
00153608

Регіональне відділення Фонду по
Дніпропетровській області
Міністерство енергетики та ву
гільної промисловості України
Міністерство енергетики та ву
гільної промисловості України

Запорізька область, Вільнянський
р-н, с. Матвіївка, вул. Побєди, 88
Житловий будинок № 15
Запорізька область, Вільнянський
р-н, с. Матвіївка, вул. Побєди, 86
Житловий будинок № 13
Запорізька область, Вільнянський
р-н, с. Матвіївка, вул. Побєди, 90
Житловий будинок № 12
Запорізька область, Вільнянський
р-н, с. Матвіївка, вул. Побєди, 92
Житловий будинок № 11
Запорізька область, Вільнянський
р-н, с. Матвіївка, вул. Побєди, 94
Малоповерхова житлова забудова Запорізька обл., м. Енергодар,
у м. Енергодар. БД-13/1 (1 чер пров. Таврійський, буд. 6, кв.1,
га), БД-13/2 (1 черга)
кв.2
Малоповерхова житлова забудова Запорізька обл., м. Енергодар,
у м. Енергодар. БД-14/1 (1 черга) пров. Таврійський, 8
Малоповерхова житлова забудова Запорізька обл., м. Енергодар,
у м. Енергодар. БД-15/1 (1черга) пров. Таврійський, 10
Гараж спілки ветеранів Афга
ністану

Запорізька обл., м. Енергодар,
вул. Комунальна, 4

Склад тари

Запорізька обл., м. Енергодар,
вул. Комунальна

Житловий будинок (незавершено
го будівництва) літ. А-1, веранда
літ. а-1, господарча будівля (не
завершеного будівництва) літ. Б,
підвал літ. Б’
Житловий будинок (незавершено
го будівництва) літ. А-1, веранда
літ. а-1, господарча будівля (не
завершеного будівництва) літ. Б,
підвал літ. Б’
Житловий будинок (незавершено
го будівництва) літ. А-1, веранда
літ.а-1, господарча будівля (не
завершеного будівництва) літ. Б,
підвал літ. Б’
Житловий будинок (незавершено
го будівництва) літ. А-1, веранда
літ. а-1, господарча будівля (не
завершеного будівництва) літ. Б,
підвал літ. Б’
Недобудований житловий буди
нок, літ. А

Запорізька обл., Токмацький р-н,
с. Грушівка, вул. Зарічна, 7

Відсутній
Відсутній
Відсутній
Відсутній
Відсутній
ДП НАЕК «Енергоатом», код за ЄДРПОУ
24584661, в особі ВП «Запорізька АЕС», код
за ЄДРПОУ 19355964
ДП НАЕК «Енергоатом», код за ЄДРПОУ
24584661, в особі ВП «Запорізька АЕС», код
за ЄДРПОУ 19355964
ДП НАЕК «Енергоатом», код за ЄДРПОУ
24584661, в особі ВП «Запорізька АЕС», код
за ЄДРПОУ 19355964
ДП НАЕК «Енергоатом», код за ЄДРПОУ
24584661, в особі ВП «Запорізька АЕС», код
за ЄДРПОУ 19355964
ДП НАЕК «Енергоатом», код за ЄДРПОУ
24584661, в особі ВП «Запорізька АЕС», код
за ЄДРПОУ 19355964
Відсутній

Київська обл., м. Сквира, вул. Не
залежності (К. Лібкнехта), б/н

ПП «Агро-Олімп 2006», код за ЄДРПОУ
34398002

Регіональне відділення Фонду по
Київській області

Будинок в саду

Київська обл., Іванківський р-н,
с. Оране, вул. Садова, 3-а

ТДВ «Оранський крохмальний завод», код за
ЄДРПОУ 00383414

Регіональне відділення Фонду по
Київській області

48-квартирний житловий будинок Київська обл., Бориспільський р-н, ПАТ «Племінний завод «Бортничі», код за
с.Гора, на розі вулиць Пушкіна і
ЄДРПОУ 00849634
Устинова, б/н

Регіональне відділення Фонду по
Київській області

108-квартирний житловий буди
нок (літ. «А»)

Київська обл., м. Буча, вул. Яблун
ська (Кірова), б/н

Відсутній

Регіональне відділення Фонду по
Київській області

Станція підготовки води

Київська обл., м. Обухів вул. Ки
ївська, 127

Відсутній

Регіональне відділення Фонду по
Київській області

100-квартирний житловий буди
нок (літ. «А»)

Київська обл., Білоцерківський р-н,
смт Терезине, вул. Польова, 5

Відсутній

Регіональне відділення Фонду по
Київській області

60-квартирний житловий будинок Київська обл., Вишгородський р-н,
смт Димер, вул. Соборна (Лені
на), 79-А

Відсутній

Регіональне відділення Фонду по
Київській області

Київська міська філія ПАТ «Укртелеком»,
код за ЄДРПОУ 01189910

Регіональне відділення Фонду по
Київській області

1/2 котеджу Травневого відділку

Київська обл., Згурівський р-н,
с. Майське, вул. П’ятихатська, 38

ВАТ «Згурівський бурякорадгосп»,
код за ЄДРПОУ 00385833

Регіональне відділення Фонду по
Київській області

Житловий будинок № 6

Київська обл., Баришівський р-н,
с. Гостролуччя, вул. Молодіжна

Відсутній

Регіональне відділення Фонду по
Київській області

Житловий будинок № 7

Київська обл., Баришівський р-н,
с. Гостролуччя, вул. Молодіжна

Відсутній

Регіональне відділення Фонду по
Київській області

Житловий будинок № 8

Київська обл., Баришівський р-н,
с. Гостролуччя, вул. Молодіжна

Відсутній

Регіональне відділення Фонду по
Київській області

4-квартирний житловий будинок
(поз. 4)

Київська обл., Баришівський р-н,
с. Недра, вул. Березанська, 3г

СВК «Полісся», код за ЄДРПОУ 00846381

Регіональне відділення Фонду по
Київській області

4-квартирний житловий будинок
(поз. 5)

Київська обл., Баришівський р-н,
с. Недра, вул. Березанська, 3д

СВК «Полісся», код за ЄДРПОУ 00846381

Регіональне відділення Фонду по
Київській області

4-квартирний житловий будинок
(поз. 6)

Київська обл., Баришівський р-н,
с. Недра, вул. Березанська, 3е

СВК «Полісся», код за ЄДРПОУ 00846381

Регіональне відділення Фонду по
Київській області

Регіональне відділення Фонду по
Донецькій області
Регіональне відділення Фонду по
Донецькій області
Регіональне відділення Фонду по
Донецькій області
Регіональне відділення Фонду по
Донецькій області

Школа

Київська обл., смт Володарка вул.
Героїв Чорнобиля, 109

Регіональне відділення Фонду по
Житомирській області
Регіональне відділення Фонду по
Житомирській області
Регіональне відділення Фонду по
Житомирській області
Регіональне відділення Фонду по
Житомирській області
Регіональне відділення Фонду по
Житомирській області
Регіональне відділення Фонду по
Житомирській області
Регіональне відділення Фонду по
Закарпатській області
Регіональне відділення Фонду по
Запорізькій області
Регіональне відділення Фонду по
Запорізькій області
Регіональне відділення Фонду по
Запорізькій області
Регіональне відділення Фонду по
Запорізькій області
Регіональне відділення Фонду по
Запорізькій області
Міністерство енергетики та ву
гільної промисловості України
Міністерство енергетики та ву
гільної промисловості України
Міністерство енергетики та ву
гільної промисловості України
Міністерство енергетики та ву
гільної промисловості України
Міністерство енергетики та ву
гільної промисловості України
Регіональне відділення Фонду по
Запорізькій області

Відсутній

Регіональне відділення Фонду по
Запорізькій області

Запорізька обл., Токмацький р-н,
с. Грушівка, вул. Зарічна, 11

Відсутній

Регіональне відділення Фонду по
Запорізькій області

Запорізька обл., Токмацький р-н,
с. Грушівка, вул. Зарічна, 13

Відсутній

Регіональне відділення Фонду по
Запорізькій області

Запорізька обл., Кам’янськоДніпровський р-н, с. Іванівка,
вул. Широка, 142

Відсутній

Відсутній

Відсутній

Відсутній

Регіональне відділення Фонду по Івано-Франківській області
Перепрофілювання лікувальноІвано-Франківська обл., Тлумаць Прикарпатський центр репродукції людини, Міністерство охорони здоров’я
оздоровчого центру під ендокри кий р-н, с. Тарасівка, вул. Жу
код за ЄДРПОУ 19400512
України
нологічний санаторій
раки, 73
Регіональне відділення Фонду по Київській області
Будинок культури (літ. «А»)
Київська обл., Макарівський р-н,
ВАТ «Кодрянський склозавод», код за
Регіональне відділення Фонду по
смт Кодра, вул. Шевченка, 4Д
ЄДРПОУ 00480879 (припинено)
Київській області
Дослідний завод Інституту про
Київська обл., м. Бровари, бульвар
Відсутній
Регіональне відділення Фонду по
блем матеріалознавства ім. І. М. Незалежності, 34-а
Київській області
Францевича Національної акаде
мії наук України
52-квартирний житловий будинок Київська обл., Васильківський
ПАТ «Дзвінкове», код за ЄДРПОУ 00857404
Регіональне відділення Фонду по
р-н, с. Плесецьке, вул. Васильків
Київській області
ська, 159
18-квартирний житловий буди
Київська обл., Фастівський р-н,
ВАТ «Кожанський цукровий завод», код за
Регіональне відділення Фонду по
нок з прибудованим магазином
смт Кожанка, вул. Дружби, 3
ЄДРПОУ 00372471 (припинено)
Київській області
«Кулінарія»

3 квітня 2019 року

Котельня

Адреса об’єкта

24-квартирний житловий будинок Київська обл., смт Згурівка,
вул. Українська, 7

Запорізька обл., Токмацький р-н,
с. Грушівка, вул. Зарічна, 9

Незавершене будівництво житло Запорізька обл., Приморський р-н,
вого будинку інв. № 1, у складі: с. Єлизаветівка, вул. Вишнева, 30
незавершене будівництво, літ. А;
вхід в підвал, літ. Б

Київська обл., Сквирський р-н,
с.Тхорівка, вул. 8-го Березня, 36

Назва об’єкта

Міністерство енергетики та ву
гільної промисловості України
Регіональне відділення Фонду по
Донецькій області
Регіональне відділення Фонду по
Донецькій області
Регіональне відділення Фонду по
Донецькій області
Регіональне відділення Фонду по
Донецькій області
Міністерство інфраструктури
України
Регіональне відділення Фонду по
Донецькій області
Національний банк України

Регіональне відділення Фонду по Запорізькій області
Житловий будинок № 14

Одноквартирний житловий
будинок

Назва балансоутримувача або зберігача, код
Орган управління
за ЄДРПОУ
ТДВ «Тхорівський», код за ЄДРПОУ 3376929 Регіональне відділення Фонду по
Київській області

60-квартирний житловий будинок Київська обл., Фастівський р-н,
с. Борова, вул. Миру

Відсутній

Регіональне відділення Фонду по
Київській області

Відсутній

Регіональне відділення Фонду по
Київській області

Середня школа

Київська обл., смт Ставище,
вул. Цимбала Сергія (Радян
ська), 103

Департамент регіонального розвитку та
Київська обласна державна
житлово-комунального господарства Київ
адміністрація
ської обласної державної адміністрації, код за
ЄДРПОУ 21467647

Реконструкція бази ЧАЕС «Комп
лект»

Київська обл., м. Славутич,
будбаза

Державне спеціалізоване підприємство «Чор Державне агентство з управлін
нобильська АЕС», код за ЄДРПОУ 14310862 ня зоною відчуження

Регіональне відділення Фонду по Кіровоградській області
Кіровоградська обл., м. Мала Ви Маловисківський спиртзавод, код за ЄДРПОУ
ска, провулок І Професійний (І
00374982
Ватутіна), 23-Б
108-квартирний житловий бу
Кіровоградська обл., м. Світло
ТОВ «Спеціальне конструкторсько-техноло
динок
водськ, вул. Новогеоргіївська, 48 гічне бюро «Калькулятор», код за ЄДРПОУ
13752995
Регіональне відділення Фонду по Луганській області
Головна насосна станція
Луганська обл., Кремінський р-н,
Відсутній
с. Варварівка, вул. Центральна, 1-А
Садибний житловий будинок
Луганська обл., Старобільський
Відсутній
р-н, с. Тарабани, вул. Новобуді
вельна, 10
Садибний житловий будинок
Луганська обл., Старобільський
Відсутній
р-н, с. Тарабани, вул. Новобуді
вельна, 11
Садибний житловий будинок
Луганська обл., Старобільський
Відсутній
р-н, с. Тарабани, вул. Новобуді
вельна, 12
Садибний (індивідуальний) житло Луганська обл., Білокуракинський ПрАТ «Білокуракинський», код за ЄДРПОУ
вий будинок
р-н, с. Попівка, вул. Молодіж
00847363
на, 2/1
Терапевтичний корпус
Луганська обл., Кремінський р-н,
Відсутній
м. Кремінна, пров. І. І. Мечні
кова, 12
Регіональне відділення Фонду по Львівській області
Центральна заводська лабо
Львівська обл., м. Н.Розділ,
Роздільське ДГХП «Сірка», код за ЄДРПОУ
раторія
вул. Технологічна, 2-Б
05792891
Очисні споруди
Львівська обл., м. Н.Розділ,
Роздільське ДГХП «Сірка», код за ЄДРПОУ
вул. Гірнича, 27-Е
05792891
База відпочинку на 20 місць
Львівська обл., Дрогобицький р-н, Служба автомобільних доріг у Львівській об
смт Східниця, вул. Зарічна, 1
ласті, код за ЄДРПОУ 25253009
Трансформаторна підстанція
Львівська обл., Бродівський р-н,
Відсутній
за межами с. Лагодів, урочище
Шкільне,1
Регіональне відділення Фонду по Миколаївській області
База індустрії

Міністерство аграрної політики
та продовольства України
Регіональне відділення Фонду по
Кіровоградській області

Регіональне відділення Фонду по
Луганській області
Регіональне відділення Фонду по
Луганській області
Регіональне відділення Фонду по
Луганській області
Регіональне відділення Фонду по
Луганській області
Регіональне відділення Фонду по
Луганській області
Регіональне відділення Фонду по
Луганській області

Міністерство економічного роз
витку і торгівлі України
Міністерство економічного роз
витку і торгівлі України
Державне агентство автомобіль
них доріг України
Регіональне відділення Фонду по
Львівській області

Будівля АТС

м. Миколаїв, вул. Новобузька, 130 ПП «МЕДНА», код за ЄДРПОУ 19302287

Регіональне відділення Фонду по
Миколаївській області

Автомобільна стоянка № 2

Миколаївська обл, м. Южноукра
їнськ, вул. 300 річчя Костянти
нівки, 1-а

Міністерство енергетики та ву
гільної промисловості України

ДП НАЕК «Енергоатом» по ВП «ЮжноУкраїнська АЕС», код за ЄДРПОУ 24584661

Газопровід високого тиску для
Миколаївська обл, Первомай
Управління капітального будівництва Микола
газифікації населених пунктів зони ський район
ївської облдержадміністрації, код за ЄДРПОУ
НЕС Первомайського району
04013962
Регіональне відділення Фонду по Одеській області
Комплекс будівель та споруд
Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Гага Одеський обласний центр зайнятості, код за
у складі: адміністративноріна, 26-а
ЄДРПОУ 35358018
виробничий корпус; спортивнооздоровчий комплекс; підсобний
корпус; склад (класи ГО); насосна
станція; резервуар
Регіональне відділення Фонду по Полтавській області
Одноповерховий 4-кімнатний
Полтавська обл., Полтавський р-н, Полтавське тампонажне управління
житловий будинок з підсобним
с. Абазовка, вул. Степна, 15
ВАТ «Укрнафта», код за ЄДРПОУ 00143113
господарським приміщенням
Регіональне відділення Фонду по Рівненській області

Миколаївська обласна державна
адміністрація

Лазня заг пл. 266,4 м2

Рівненська обл., Дубровицький
р-н, с. Велюнь, вул. Садова, 8а

Відсутній

Міністерство аграрної політики
та продовольства України

Школа

Рівненська обл., Сарненський р-н,
с. Ремчиці, вул. Поліська, 96а

Відсутній

Міністерство аграрної політики
та продовольства України

Комплекс дорожнього сервісу

м.Рівне, вул. Київська, 108

Служба автомобільних доріг у Рівненській об Державне агентство автомобіль
ласті, код за ЄДРПОУ 25894919
них доріг України

Житловий будинок

Рівненська обл., Рівненський р-н,
смт Квасилів, вул. Молодіжна, 60

ПАТ «Рівнесільмаш», код за ЄДРПОУ 728380

Регіональне відділення Фонду по
Рівненській області

Житловий будинок

Рівненська обл., Рівненський р-н,
смт Квасилів, вул. Молодіжна, 62

ПАТ «Рівнесільмаш», код за ЄДРПОУ 728380

Регіональне відділення Фонду по
Рівненській області

Міністерство соціальної політики
України

Міністерство енергетики та ву
гільної промисловості України

Регіональне відділення Фонду по Сумській області
105-квартирний житловий буди Сумська обл., м. Шостка, вул. Све ПрАТ «Шосткинський завод хімічних реакти
нок з вбудованим поштовим відді мовська, 6-Г
вів», код за ЄДРПОУ 05761264
ленням зв’язку

Регіональне відділення Фонду по
Сумській області

Одноквартирний житловий бу
динок № 1

Відсутній

Регіональне відділення Фонду по
Сумській області

ВАТ «Роменське АТП 15948», код за ЄДРПОУ
03118558

Регіональне відділення Фонду по
Сумській області

Сумська обл., Сумський р-н,
смт Низи, вул. 30 років Пере
моги, 21

24-квартирний житловий будинок Сумська обл., м. Ромни, 3 пров.
Червоної, 57- Б
Житловий будинок

Сумська обл., Роменський р-н,
с. Андріяшівка, вул. Шкільна, 59

Відсутній

Регіональне відділення Фонду по
Сумській області

Житловий будинок

Сумська обл., Роменський р-н,
с. Андріяшівка, вул. Шкільна, 60

Відсутній

Регіональне відділення Фонду по
Сумській області

Житловий будинок

Сумська обл., Роменський р-н,
с. Андріяшівка, вул. Шкільна, 61

Відсутній

Регіональне відділення Фонду по
Сумській області

№ 14 (1242)

11

відомості
приватизації

Продовження додатка 9
Назва об’єкта

Адреса об’єкта

Заглиблений склад інвентарю і
обладнання

Назва балансоутримувача або зберігача, код
за ЄДРПОУ

Сумська обл., м. Конотоп,
вул. Сумська, 10 д

Продовження додатка 9

Орган управління

Відсутній

Регіональне відділення Фонду по
Сумській області

Лазня

Очисні споруди Височанського за Сумська обл., Охтирський р-н, с. Ве
воду продтоварів
селий Гай, вул. Вишнева, 1/4

Відсутній

Міністерство аграрної політики
та продовольства України

Торговий центр

Металевий модуль

Відсутній

Регіональне відділення Фонду по
Сумській області

Відсутній

Регіональне відділення Фонду по
Сумській області

Сумська обл., м. Конотоп, вул. Яр
ківська, 2

50-квартирний житловий будинок Сумська обл., м. Кролевець,
(ІІ черга)
вул. Воїнів-Інтернаціоналістів, 24
Шестиповерхова адміністративна
будівля з двоповерховою при
будовою

м. Суми, вул. Березовий Гай, 9

Східне регіональне управління Державної
Державна прикордонна служба
прикордонної служби України, код за ЄДРПОУ України
14321937

Житловий будинок

Сумська обл., Роменський р-н,
Малобубнівська сільська рада,
с. Бацмани, вул. Миру, 27 А

ПрАТ «Нове життя», код за ЄДРПОУ 13998980

Житловий будинок

Сумська обл., м. Буринь,
пров. Вознесенський, 6

Відсутній

Назва балансоутримувача або зберігача, код
за ЄДРПОУ
Регіональне відділення Фонду по Черкаській області
Черкаська обл, Черкаський р-н,
Відсутній
с. Думанці, вул. Благовісна, 89а
Черкаська обл., Драбівський р-н, ПАТ «Черкаський», код за ЄДРПОУ 05390017
с. Рецюківщина, вул. Паркова, 3
Регіональне відділення Фонду по Чернівецькій області

Назва об’єкта

Адреса об’єкта

Чернівецька обл, Хотинський р-н,
с. Гордівці, вул. Мічуріна, 14

Відсутній

Регіональне відділення Фонду по
Чернівецькій області

Фельдшерсько-акушерський
пункт

Чернівецька обл., Кіцманський р-н,
с. Борівці, вул. Головна, 77-а

Відсутній

Регіональне відділення Фонду по
Чернівецькій області

Двоквартирний житловий будинок Чернівецька обл., Заставнівський
р-н, смт Кострижівка, пров. Буко
винський, 2

Відсутній

Регіональне відділення Фонду по
Чернівецькій області

Школа

Чернівецька обл., Новоселицький
р-н, с. Слобода, вул. О. Кобилян
ської, 6

Відсутній

Регіональне відділення Фонду по
Чернівецькій області

Дитяча установа

Чернівецька обл., Хотинський р-н,
с. Анадоли

Відсутній

Регіональне відділення Фонду по
Чернівецькій області

Клуб

Чернівецька обл., Хотинський р-н,
с. Гордівці, вул. Сагайдачного, 7

Відсутній

Регіональне відділення Фонду по
Чернівецькій області

Відсутній

Міністерство аграрної політики
та продовольства України

Регіональне відділення Фонду по
Сумській області

Корпус по виробництву побутових Сумська обл., Ямпільський р-н,
газових плит
смт Свеса, вул. Заводська, 1

Відсутній

Регіональне відділення Фонду по
Сумській області

Житловий будинок

Сумська обл., м. Лебедин,
вул. Молодіжна, 22

Відсутній

Регіональне відділення Фонду по
Сумській області

Одноквартирний житловий бу
динок № 1

Сумська обл., Буринський р-н,
с. Дяківка, вул. Урожайна, 4

ТДВ «Бурякорадгосп ім. Б.Хмельницького»,
код за ЄДРПОУ 00386790

Регіональне відділення Фонду по
Сумській області

Молочно-тваринницька ферма на Чернівецька обл., Сокирянський
200 голів великої рогатої худоби р-н, с. Новоолексіївка, вул. Б.
Хмельницького, 21-а

Одноквартирний житловий бу
динок № 2

Сумська обл., Буринський р-н,
с. Дяківка, вул. Урожайна, 5

ТДВ «Бурякорадгосп ім. Б.Хмельницького»,
код за ЄДРПОУ 00386790

Регіональне відділення Фонду по
Сумській області

Лазня-пральня (на 20 місць)

Одноквартирний житловий бу
динок № 3

Сумська обл., Буринський р-н,
с. Дяківка, вул. Урожайна, 6

ТДВ «Бурякорадгосп ім. Б.Хмельницького»,
код за ЄДРПОУ 00386790

Регіональне відділення Фонду по
Сумській області

Одноквартирний житловий бу
динок № 4

Сумська обл., Буринський р-н,
с. Дяківка, вул. Урожайна, 7

ТДВ «Бурякорадгосп ім. Б.Хмельницького»,
код за ЄДРПОУ 00386790

Регіональне відділення Фонду по
Сумській області

ПАТ «Сумське машинобудівне наукововиробниче об’єднання», код за ЄДРПОУ
05747991

Міністерство економічного роз
витку і торгівлі України

Регіональне відділення Фонду по Тернопільській області
Очисні споруди в м. Бережани
у складі: адміністративно-побу
товий та виробничо-допоміжний
корпус з теплим переходом (літ.
«А»); споруда решіток (літ. «Б»);
Тернопільська обл., м. Бережани,
котельня (літ. «В»); хлораторна (літ. вул. Л. Українки, 33
Управління капітального будівництва Терно
«Г»); блок фільтрів та виробничопільської обласної державної адміністрації,
допоміжні приміщення (літ. «Д»,
код за ЄДРПОУ 02362374
«Д»»); блок ємкостей (І); водона
пірна башня (ІІ);

Тернопільська обласна держав
на адміністрація

піскові бункера (ІІІ); будівля очисних
Тернопільська обл., м. Бережани,
споруд, підвал (літ. «А»); будівля
вул. Січових Стрільців, 73
очисних споруд (літ. «Б»)

Регіональне відділення Фонду по Харківській області

Регіональне відділення Фонду по
Черкаській області
Регіональне відділення Фонду по
Черкаській області

Лазня

Відсутній

Станція технічного обслуговування Сумська обл., м. Суми, вул. Ков
на 400 пожежних автомобілів
пака, 2

Орган управління

Регіональне відділення Фонду по Чернігівській області
Чернігівська обл., Ічнянський р-н,
смт Парафіївка, вул. Новозавод
ська, 10

12-квартирний житловий будинок Чернігівська обл., м. НовгородСіверський, вул. Залінійна, 21-а

ПАТ «БЛОК АГРОСВІТ», код за ЄДРПОУ
00372612

Регіональне відділення Фонду по
Чернігівській області

ДП «Новгород-Сіверське ПМК-212» ВАТ «Чер Регіональне відділення Фонду по
нігівводбуд», код за ЄДРПОУ 01037703
Чернігівській області

Школа

Чернігівська область, Куликівський
р-н, с. Авдіївка, вул. Шкільна, 1

Відсутній

Міністерство аграрної політики
та продовольства України

Школа

Чернігівська обл., Носівський р-н,
с. Плоске, вул. Мірошника, 5а

Відсутній

Міністерство аграрної політики
та продовольства України

Прибудова до 108-квартирного
житлового будинку для роботи
з дітьми

Чернігівська обл., Прилуцький р-н,
смт Ладан, вул. Заводська, 30

Відсутній

Регіональне відділення Фонду по
Чернігівській області

Магазин «Універсам»

Чернігівська обл., Прилуцький р-н,
смт Ладан, вул. Миру, 19-а

Відсутній

Регіональне відділення Фонду по
Чернігівській області

Цегельний завод

Чернігівська обл., м. Бахмач,
вул. Східна, 94

Відсутній

Регіональне відділення Фонду по
Чернігівській області

Цегельний завод

Чернігівська обл., смт Варва,
вул. Зарічна, 80

Відсутній

Регіональне відділення Фонду по
Чернігівській області

Житловий будинок

Чернігівська обл., Городнянський
р-н, с. Тупичів, вул. Зелена, 6-а

ДП «Укрспирт», код за ЄДРПОУ 0037199618

Міністерство аграрної політики
та продовольства України

Житловий будинок

Чернігівська обл., Городнянський
р-н, с. Тупичів, вул. Зелена, 9-а

ДП «Укрспирт», код за ЄДРПОУ 0037199618

Міністерство аграрної політики
та продовольства України

Одноквартирний житловий
будинок

Харківська обл., Барвінківський
р-н, с. Червона Балка, вул Моло
діжна, 31

Відсутній

Регіональне відділення Фонду по
Харківській області

Будівля культурно-спортивного
призначення

Чернігівська обл., Куликівський
р-н, с. Грабівка, вул. Шкільна, 2-а

Відсутній

Міністерство аграрної політики
та продовольства України

Клуб

Харківська обл., Барвінківський
р-н, с. Червона Балка, вул Моло
діжна, 33

Відсутній

Регіональне відділення Фонду по
Харківській області

Чернігівська обл., Талалаївський
р-н, с. Слобідка, вул. Перемоги, 16

Відсутній

Одноквартирний житловий
будинок

Регіональне відділення Фонду по
Чернігівській області

2-а черга теплиці

Чернігівська обл., м. Ніжин,
вул. Носівський шлях, 25

Відсутній

Регіональне відділення Фонду по
Чернігівській області

Одноквартирний житловий
будинок

Харківська обл., Барвінківський
р-н, с. Червона Балка, вул Моло
діжна, 35

Відсутній

Регіональне відділення Фонду по
Харківській області

Одноквартирний житловий буди Чернігівська обл., Ріпкинський р-н,
нок з господарським блоком
с. Вербичі, вул. Садова, 8

Відсутній

Регіональне відділення Фонду по
Чернігівській області

Медсанчастина

м. Харків, вул. Рудика, 8

Відсутній

Регіональне відділення Фонду по
Харківській області

Одноквартирний житловий буди Чернігівська обл., Ріпкинський р-н,
нок з господарським блоком
с. Вербичі, вул. Садова, 9

Відсутній

Регіональне відділення Фонду по
Чернігівській області

Газорозподільний пункт

Харківська обл., м. Люботин,
вул. Деповська, 127

Одноквартирний житловий буди Чернігівська обл., Ріпкинський р-н,
нок з господарським блоком
с. Вербичі, вул. Перемоги, 2

Відсутній

Регіональне відділення Фонду по
Чернігівській області

Одноквартирний житловий буди Чернігівська обл., Ріпкинський р-н,
нок з господарським блоком
с. Вербичі, вул. Перемоги, 4-а

Відсутній

Регіональне відділення Фонду по
Чернігівській області

Одноквартирний житловий буди Чернігівська обл., Ріпкинський р-н,
нок з господарським блоком
с. Павлівка, вул. Нова, 20

Відсутній

Регіональне відділення Фонду по
Чернігівській області

ВАТ «Люботинський хлібозавод», код за ЄД
РПОУ 00381976

32-квартирний житловий будинок Харківська обл., Балаклійський р-н,
з надбудовою
с. Пришиб, вул. 40 років Пере
моги, 11
Побутовий комплекс до житлово
го будинку

м. Харків, вул. Сергіївська, 8а

Відсутній

АТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш», код ЄДРПОУ
00213799

Регіональне відділення Фонду в Херсонській області,
Автономній Республіці Крим та м. Севастополі
Дитячий центр відпочинку
Херсонська область, с. Нижній Ро ВП «Запорізька АЕС «ДП НАЕК «Енергоатом»,
гачик, вул. 40 років Перемоги, 88 код за ЄДРПОУ 19355964
35-квартирний житловий будинок Херсонська обл., м. Каховка,
Відсутній
вул. Айвазовського (П. Морозо
ва), 1-б

Регіональне відділення Фонду по
Харківській області
Регіональне відділення Фонду по
Харківській області
Державне агентство України з
управління державними корпора
тивними правами та майном*

Міністерство енергетики та ву
гільної промисловості України
Регіональне відділення Фонду
в Херсонській області, Авто
номній Республіці Крим та м.
Севастополі

Регіональне відділення Фонду по Хмельницькій області
Лікеро-горілчаний завод

Хмельницька обл., м. Кам’янецьПодільський, вул. Руслана Коно
шенка, 74 а

ДП спиртової та лікеро-горілчаної промисло Міністерство аграрної політики
вості «Укрспирт», код за ЄДРПОУ 37199618
та продовольства України

Магазин та оздоровчий центр

Хмельницька обл., Кам’янецьПодільський р-н, с. Довжок,
вул. Унявко, 1

ДП спиртової та лікеро-горілчаної промисло Міністерство аграрної політики
вості «Укрспирт», код за ЄДРПОУ 37199618
та продовольства України

Солодове відділення

Хмельницька обл., Кам’янецьПодільський р-н, с. Довжок,
вул. Унявко, 1

ДП спиртової та лікеро-горілчаної промисло Міністерство аграрної політики
вості «Укрспирт», код за ЄДРПОУ 37199618
та продовольства України

Контора з гаражем і котельнею

Хмельницька обл., Хмельницький
р-н, с. Лісові Гринівці, вул. Лісо
ва, 46

ДП «Хмельницьке лісомисливське господар
ство», код за ЄДРПОУ 33285303

Хмельницька обл., Кам’янецьПодільський р-н, с. Рункошів,
вул. Шевченка, 77

СГК «Рункошівський», код за ЄДРПОУ
21315883

Школа-сад

Корпус № 1 разом із огорожею,
автомобільними дорогами та
благоустроєм

Олешинська сільська рада, Хмель
ницький р-н, Хмельницька область:
Комплекс будівль та споруд № 6

Відсутній

Школа

Чернігівська область, смт Козе
лець, вул. Соборності, 70

Управління капітального будівництва Чернігів Чернігівська обласна державна
ської обласної державної адміністрації, код за адміністрація
ЄДРПОУ 04014246

Реабілітаційний центр

Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Ко
валівка, 17-А

Відсутній

Міністерство України з питань
надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської
катастрофи

2-квартирний житловий будинок

Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Єсе
ніна, 28

Відсутній

Регіональне відділення Фонду по
Чернігівській області

Адміністративний будинок

Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Бу
нівка, 2

Відсутній

Відсутній

Житловий будинок

Чернігівська обл., м. Прилуки,
Відсутній
вул. Петропавлівська, 86
Регіональне відділення Фонду по м. Києву
Кафе на 50 місць
м. Київ, вул. Інженера Бороді
Відсутній
на, 5-Б
Розширення виробничої бази ДВП м. Київ, бульвар А. Вернадсько
Відсутній
«Будремкомплект»
го, 36-В
Спецгараж на 50 автомобілів
м. Київ, вул. Охтирська, 5-17
Відсутній

Державне агентство лісових ре
сурсів України
Міністерство аграрної політики
та продовольства України

Оздоровчий комплекс «При
карпаття»
Шахта № 10 «Нововолинська»

Регіональне відділення Фонду по
Хмельницькій області

Комплекс реабілітації, оздоров
лення та відпочинку

Апарат Фонду
Івано-Франківська обл., м. Яремче, Національний банк України, код за ЄДРПОУ
вул. Грушевського, 7
00032106
Волинська обл., Іваничівський р-н, ДП «Дирекція по будівництву об’єктів», код за
с. Поромів
ЄДРПОУ 00179737
Київська обл., ПереяславДП «НАЕК «Енергоатом», код за ЄДРПОУ
Хмельницький р-н, с. Циблі, урочи 24584661
ще «Козинські горби»

Регіональне відділення Фонду по
Чернігівській області
Регіональне відділення Фонду
по м. Києву
Регіональне відділення Фонду
по м. Києву
Регіональне відділення Фонду
по м. Києву
Національний банк України
Міністерство енергетики та ву
гільної промисловості України
Міністерство енергетики та ву
гільної промисловості України

Реєстр організаторів аукціонів по відчуженню майна
№
з/п

Область

Код Код за ЄДРПОУ
тери
юридичної
торії
особи

Повне найменування
юридичної особи

Продовження таблиці

Місцезнаходження юридичної особи, телефон

ПІБ керівника
Область

Код Код за ЄДРПОУ
тери
юридичної
торії
особи

Повне найменування
юридичної особи

Місцезнаходження юридичної особи, телефон

ПІБ керівника

1 м. Київ

30

36687993

Товарна біржа «Українські
контракти»

02002, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 15,
тел. (044) 566-54-32, (067) 948-81-17,
(099) 250-08-16

10 Львівська

46

23970563

2 Харківська

63

14086755

Харківська товарна біржа

61058, м. Харків, просп. Науки, 5, тел. (057)
Дундуков Вадим
701-36-01, 701-22-00, 701-36-03, 751-22-15, Валерійович
705-30-30

Західно-Українська регіо
79018, м. Львів, вул. Залізнична, 16
нальна агропромислова біржа тел. (032)294-84-03 (067)974-69-81

11 Хмель
ницька

68

32452151

Товарна біржа «Подільська»

3 м. Київ

30

32069037

Товарна біржа «Універсальна
товарно-сировинна біржа»

01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська,
буд. 51, оф. 11, тел. (044) 482-07-42, 48207-43

12 Волинська

7

39331314

Товарна біржа «Універсальна- 43010, Волинська обл., м. Луцьк, просп. Волі, Макарчук Тетяна
Полісся»
30, тел. (0362) 46-04-65, 46-04-05, 29-20-25 Василівна

4 м. Київ

30

32388652

Товарна біржа «ІННЕКС»

03040, м. Київ, просп. Голосіївський, буд. 70, Лисечко Павло
кімн. 1103, тел. (044) 228-58-40, 228-58-50, Анатолійович
228-58-54

13 Черкаська

71

24350147

Товарна біржа агропромисло 18000, м. Черкаси, вул. Смілянська, 131.
вого комплексу центральних тел. (0472) 63-24-90, 63-07-45
областей України

Булах Руслан
Анатолійович

5 Вінницька

5

13298478

Товарна біржа «Вінницька
товарна універсальна біржа»

21036, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 23,
тел. (0432) 52-03-15, 52-45-54

Ропотілов Віталій
Васильович

14 Полтавська

53

25158707

Українська універсальна біржа 36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52,
тел. (0532) 56-00-37, 56-51-05, 56-12-01

Власенко Олексій
Валерійович

6 Дніпропе
тровська

12

23364874

Товарна біржа
«Катеринославська»

49006,м. Дніпро, просп. Пушкіна, 49,
тел. (050) 480-91-15, (0562) 366-555,
(0562) 320-555

Коган Костянтин
Юрійович

15 Рівненська

56

25675153

Рівненська міжрегіональна
універсальна товарномайнова біржа «Прайс»

33028, м. Рівне, вул. Гетьмана Мазепи,
буд. 4а/6а, 4-й поверх, тел. (0362) 46-04-71,
46-04-72, 43-34-05

Дземенюк Максим
Володимирович

7 Львівська

46

20810095

Приватне підприємство
«Фірма «СОМГІЗ»

79012, м. Львів, вул. Сахарова, 46,
тел. (032) 244-30-91, 244-30-92

Сімчук Олександр
Миколайович

16 м. Київ

30

32592290

Товарна біржа «Центральна
універсальна біржа»

02660, м. Київ, вул. Є. Сверстюка, 23, офіс
918, тел. (044) 492-96-28, 494-12-57

8 м. Київ

30

39958500

Державне підприємство
«СЕТАМ»

01001, м. Київ, вул. Стрілецька, 4-6,
тел. 044-331-17-21

Вишньов Віктор
Михайлович

Кондратюк
Олександр
Станіславович

17 м. Київ

30

31759770

9 Хмель
ницька

68

14145506

Хмельницька обласна товарна 29000, м. Хмельницький, вул. Свободи, 36
біржа
тел. (0382) 79-51-35, 65-89-45

Дембицький
Володимир
Дмитрович

Українська універсальна
товарна біржа

02068, м. Київ, вул. Кошиця 9б, оф. 18,
тел. (044) 247-07-46

Севрюков Іван
Олексійович

18 Львівська

46

35621343

Українська міжрегіональна
товарна біржа

79026, м. Львів, вул. Академіка Лазаренка, 2,
тел. (032) 295-62-01

Железнякова Ірина
Ігорівна

№ 14 (1242)

Петросюк Неля
Василівна

№
з/п

Тараторін Юрій
Михайлович

Вуйцик Ігор
Михайлович

29000, м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, Бацура Олександр
10 тел. (0382) 70-22-10, 70-22-11, 70-22-9,
Степанович
70-22-73

3 квітня 2019 року

12

відомості
приватизації

Управління орендних відносин,
т. 200-34-39

оренда
ОГОЛОШЕННЯ ПРО намір передати державне майно в оренду

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

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

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

Назва органу управління

1 Державна служба України з питань 20084335, Державне науково-виробниче підприємство «Геосисте
геодезії, картографії та кадастру
ма», 21027, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 25
2 Фонд державного майна України

реєстровий номер
майна

найменування

місцезнаходження

загальна вартість майна за не максимально можли
площа, м2 залежною оцінкою, грн вий строк оренди

Нерухоме майно – нежитлове вбудоване приміщення 20084335.1.ЛШУУОГ012 21027, м.Вінниця,
на 3-му поверсі адміністративної будівлі (літ. Ф/Б)
вул. 600-річчя, 25

Не увійшло до статутного (складеного) капіталу ВАТ «Південьшлях Нерухоме майно – будівля їдальні (літ. № 1) з ґанком
буд» та перебуває на позабалансовому рахунку ПАТ «Південьшлях
буд», 03449841, 21036, м. Вінниця, вул. 40-річчя Перемоги, 27

3449841.5.ААБББГ684 м. Вінниця,
вул. Промисло
ва, 7а

мета використання

17,2

140 371,00

2 роки 364 дні

Розміщення офіса

746,2

1 478 968,00

2 роки 364 дні

Розміщення їдальні
(кафетерій)

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, тел. (0432) 67-52-17, факс 56-24-65, Регіо
нальне відділення Фонду по Вінницькій області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження
двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального
майна».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

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

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

1 Державна служба статистики
України

02359662, Головне управління статистики у Волинській області, 43025,
м. Луцьк, вул. Шопена, 12, тел. (0332) 78-56-70

реєстровий номер
майна

найменування
Частина адміністративної бу
дівлі «А-9»

загальна
вартість майна за не максимально мож
площа, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди

місцезнаходження

02359662.1.АААДЕЕ767 43025, Волинська обл.,
м. Луцьк, вул. Шопена, 12

8,3

49 700,00

мета використання

2 роки 364 дні

Для розміщення офіса

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн. 807, Регіональне
відділення Фонду по Волинській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше
заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ, ЗАПОРІЗЬКІЙ та КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ
про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

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

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

реєстровий номер
майна

найменування

загальна вартість майна за не максимально мож
площа, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди

місцезнаходження

мета використання

1 Міністерство куль 02174170, ДП «Криворізький державний цирк», 50027, м. Кривий Ріг, вул. В. Матусе Частина нежитлового
тури України
вича, 10, тел. (0564) 92-88-92
приміщення

02174170.2.АААДДЛ372 м. Кривий Ріг, вул. Віталія Мату
севича, 10

30,4

100 398,00

2 роки 11 місяців

2 Міністерство освіти 140723, ДП «Виробничо-будівельне об’єднання», 01135, Україна, м. Київ, просп. Пе
та науки України
ремоги, 10, тел. 481-47-51 (Атаманська)

14072300.1.ВЕМФДИ001 Дніпропетровська обл., м. Ніко
поль, просп. Трубників,16

46,98

230100,00

2 роки 364 дні

362,12

626468,00

1 рік

Проведення занять з кікбоксінгу
(погодинне використання)

131,8;
25,8

329 785,00

2 роки 364 дні

Розміщення торговельного
об’єкта з продажу непродоволь
чих товарів; розміщення складу

Нежитлове вбудоване
приміщення

3 Міністерство освіти 26371969, Верхньодніпровський коледж Дніпровського державного аграрно-економічного Нежитлове вбудоване
та науки України
університету, 51600, Дніпропетровська обл., м. Верхньодніпровськ, вул. Дедишка, 1
приміщення
4 Міністерство обо
рони України

–

Дніпропетровська обл., м. Верх
ньодніпровськ, вул. Дедишка, 1

35123222, філія «Одеське управління військової торгівлі» Концерну «Військторгсервіс», Нежитлове вбудоване 33689922.32.ААААЕЕ558 Дніпропетровська обл., м. Кривий
65058, м. Одеса, вул. Армійська, 10а, тел. (048) 759-20-92
приміщення; майданчик
Ріг, мкр-н Всебратське-2, буд. 62
перед входом в будівлю

Розміщення ветеринарної лікарні
(амбулаторії)
Розміщення офіса

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

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

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

Назва органу
управління

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

загальна вартість майна за неза максимально можли
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди

1 Міністерство інфра 01125755, ДП «Маріупольський морський торговельний
Нежитлове вбудоване приміщення № 1 п’ятої групи приміщень
01125755.8. АААИБД789 Донецька обл., м. Маріу
структури України порт», 87510, Донецька обл., м. Маріуполь, просп. Луніна, 99, на 1-му поверсі будівлі вбиральні на причалі № 3 першого району
поль, просп. Луніна, б. 99
тел. (0629) 40-86-34
порту (літ. А-1)

6,9

35 600,00

1 рік

Розміщення офіса

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, Регіональне відділення Фонду
по Донецькій області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт
оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

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

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

найменування

реєстровий номер майна

1 Державне агентство
резерву України

14373176, Державна організація «Комбінат «Рекорд», 10028,
м. Житомир, вул. Вільський шлях, 281, тел. 25-56-10

Нежитлове приміщення будівлі
магазину (літ. А)

2 Державна служба
статистики України

02360412, Головне управління статистики у Житомирській об
ласті, 10003, м. Житомир, вул. Сціборського, 6а, тел. 22-47-56

Нежитлове приміщення на 1-му
поверсі адмінприміщення

АААДЕЕ883

3 Державна служба
статистики України

02360412, Головне управління статистики у Житомирській об
ласті, 10003, м. Житомир, вул. Сціборського, 6а, тел. 22-47-56

Нежитлове приміщення на 1-му
поверсі адміністративної будівлі

АААДЕЕ887

місцезнаходження

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

14373176.36.ТЦИТХВ058 м. Житомир, вул. Віль
ський шлях, 269

мета використання

32,2

93 108,00

2 роки 364 дні

Розміщення кафе (з реалізацією товарів під
акцизної групи)

м. Коростень,
вул. Коротуна,1

30,2

111 508,00

2 роки 11 місяців

Розміщення офіса

м. Житомир,
вул. М. Сціборського, 6а

55,5

234 250,00

2 роки 364 дні

Розміщення громадської організації без про
вадження підприємницької діяльності

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 10008, м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 20, Регіональне відділення Фонду
по Житомирській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один
об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

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

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

реєстровий
номер майна

загальна вартість майна за не максимально можли
площа, м2 залежною оцінкою, грн вий строк оренди

місцезнаходження

мета використання

1 Міністерство осві 35077585, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і приро
ти і науки України докористування України «Мукачівський аграрний коледж», 89600, Закарпатська обл.,
м. Мукачево, вул. Масарика Томаша, 32, тел.: (03131) 2-20-20, 2-21-98

Частина підвального приміщення
(поз.1-45) будівлі адмінкорпусу
літ. А-А*

–

Закарпатська обл., м. Мука
чево, вул. Масарика Томаша
(Матросова), 32

4,0

23 056,00

35 місяців

Розміщення торговельних автоматів,
що відпускають продовольчі товари
(вендингових апаратів)

2 Міністерство юс
тиції України

Вбудоване нежитлове приміщен
ня (поз. 48) мансардного поверху
адмінбудинку

–

Закарпатська обл., Між
гірський р-н, смт Міжгір’я,
вул. Шевченка, 99

20,7

103 417,00

2 роки 11 місяців

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

34888449, Головне територіальне управління юстиції у Закарпатській області, 88000,
Закарпатська обл., м. Ужгород, пл. Народна, 4, тел.: (03122) 63-03-54, 61-30-27

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

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

найменування

1 Державне агентство України
14310862, ДСП «Чорнобильська АЕС», 07100, Київська обл., м. Славутич, Будівля «Модуль» з прилеглим бетонованим
з управління зоною відчуження а/с 11, тел.: (04593) 4-27-55, 4-31-07
майданчиком

реєстровий номер майна

місцезнаходження

14310862.14.ИБЧСФВ193 Київська обл., м. Прип’ять,
проммайданчик ЧАЕС

вартість майна за максимально
загальна
незалежною оцін можливий
площа, м2
кою без ПДВ, грн строк оренди

мета використання

955,7;
180,0

1 623 700,00

2 роки
11 місяців

Розташування обладнання
дата-центру

2 Міністерство освіти і науки
України

04543387, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний уні Частина фойє на 1-му поверсі навчального
верситет імені Григорія Сковороди», 08401, Київська обл., м. Переяслав- корпусу № 2
Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, тел. (04567) 5-63-89

–

Київська обл., м. Пе
реяслав-Хмельницький,
вул. Сухомлинського, 30

2,0;
8,0

72 450,00

2 роки
11 місяців

Розміщення ксерокопіювальної
техніки; торгівля канцтоварами

3 Міністерство інфраструктури
України

20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», 08307, Київська обл., Частина приміщення № 311 на 2-му поверсі
м. Бориспіль, тел.: (044) 281-74-96, 281-70-22
пасажирського термінала «D» (інв. № 47578)

–

Київська обл., м. Борис
піль, Аеропорт

3,2

305 300,00

2 роки
11 місяців

Ведення діяльності з фінансо
вих послуг (обмін валют)

4 Міністерство інфраструктури
України

20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», 08307, Київська обл., Приміщення № 68, № 69 на 2-му поверсі
м. Бориспіль, тел.: (044) 281-74-96, 281-70-22
будівлі лабораторного корпусу АТБ

–

Київська обл., м. Борис
піль, Аеропорт

35,2

1 329 103,00

2 роки
11 місяців

Розміщення виробничих під
розділів авіакомпанії (офіс)

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».
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ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду

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

№ Назва органу
з/п управління

реєстровий номер
майна

найменування

місце
загальна вартість майна за неза максимально мож
знаходження площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди

мета використання
м2

1 Міністерство 02070996, Державний вищий навчальний заклад
освіти і науки «Національний лісотехнічний університет України»,
України
79057, м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 103,
тел. (032) 237-80-94

Частина нежитлового приміщення на цокольному повер
сі дев’ятиповерхової будівлі навчального корпусу № 1

Інформація відсутня

м. Львів,
вул. Генера
ла Чупринки,
105

20,0

332 920,00
станом на 31.12.2018

2 роки
364 дні

2 Міністерство 34540836, Філія концерну «Техвоєнсервіс» «Львів
оборони
ський автомобільний ремонтний завод», 79014,
України
м. Львів, вул. Личаківська, 152

Частина нежитлового приміщення № 22 на 1-му поверсі
будівлі розбирально-складального цеху (літ. К-1, К"-1,
К"-4) за aдресою: Львів, вул. Личаківська, 152

–

м. Львів,
вул. Личаків
ська, 152

468,0

1 565 500,00
станом на 31.01.2019

2 роки
11 місяців

Розміщення виробництва електрообладнання (інше ви
користання)

33,5

732 170,00
станом на 31.01.2019

2 роки 364 дні

Розміщення кафе, що не здійснює продаж товарів підак
цизної групи

3 Мінрегіон
України

02497909, Державне підприємство Державний інсти Нежитлові приміщення на 1-му поверсі будівлі
тут проектування міст «Містопроект», 79044, м. Львів,
вул. Генерала Чупринки, 71, тел. (032) 238-96-96

02497909.1.АААЖЖИ759 м. Львів,
вул. Генерала
Чупринки, 71

6,0 – розміщення ксерокопіювальної техніки для на
дання населенню послуг із ксерокопіювання документів;
6,0 м2 – надання послуг оргтехнікою (інше використання
майна); 8,0 м2 – розміщення торговельного об’єкта з про
дажу поліграфічної продукції та канцтоварів, ліцензованої
відео- та аудіопродукції, що призначається для навчаль
них закладів

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, Регіональне відділення Фонду по Львівській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди
орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по Миколаївській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

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

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

реєстровий номер
майна

найменування

загальна вартість майна за неза максимально мож
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди

місцезнаходження

мета використання

1 Міністерство
внутрішніх справ
України

08734534, Державна установа «Територіальне медичне об’єднання Міністер
ства внутрішніх справ України по Миколаївській області», 54025, м. Миколаїв,
вул. Флотська, 71, тел. (0512) 42-48-16

Нежитлові приміщення цокольного 08734534.1.АААДЖЛ803 вул. Флотська, 71, м. Миколаїв
поверху 5-поверхової будівлі лікарні

34,7

109 400,00

2 роки 11 місяців

Розміщення складу

2 Управління поліції
охорони

40109016, Управління поліції охорони в Миколаївській області, 54001,
м. Миколаїв, вул. Шевченка, 52, тел. (0512) 47-68-50

Нежитлове приміщення адміністра
тивної будівлі

74,5

88 737,00

2 роки 11 місяців

Розміщення складу

41,84

55 697,00

2 роки 364 дні

Розміщення офіса

3 Державна аудитор 40477150, Південний офіс Держаудитслужби, м. Одеса, вул. Канатна, 83,
ська служба України тел. 728-36-42

–

Нежитлові приміщення адміністра
тивної будівлі

вул. Київська, 23, м. Перво
майськ, Миколаївська обл.

40477150.3.АААДЕЕ565 Миколаївська обл., смт Врадіївка,
вул. Героїв Врадіївщини, 137а

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, Регіональне
відділення Фонду по Миколаївській області, 6-й поверх, кімн. 37-38 та факсом (0512) 47-51-70. За додатковою інформацією звертатися за тел. (0512) 47-89-82, 47-04-18. Заяви подаються в окремому конверті
з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди
відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

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

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

1 Міністерство інфра 01125672, Державне підприємство «МТП «Чорно
структури України морськ», 68001, Одеська обл., м. Чорноморськ,
вул. Праці, 6

найменування

реєстровий номер майна

загальна вартість майна за неза максимально мож
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди

місцезнаходження

мета використання

Нежитлові приміщення 1-го поверху 01125672.2.РАЯИЮК1244 Одеська обл., м. Чор
на території 5-го терміналу
номорськ, с. Бурлача
Балка, вул. Північна, 4

142,0

1 905 693,00

5 років

Розміщення магазину безмитної торгівлі (розміщення тор
говельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів)

2 Міністерство інфра 01125666, Державне підприємство «Одеський морський Нежитлові приміщення 1-го поверху 01125666.1.АААИГА1457 м. Одеса, Митна пло
структури України торговельний порт», 65026, м. Одеса, Митна площа, 1 будівлі управління порту № 4
ща, 1/3

119,2

1 641 817,00

10 років

Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів під
акцизної групи

3 Міністерство освіти 01127777, Одеський національний морський універси
і науки України
тет, 65029, м. Одеса, вул. Мечникова, 34

272,0

2 750 196,00

2 роки 11 місяців

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

Нежитлові приміщення 1-го поверху
в будівлі учбового корпусу Чорно
морського морського коледжу

–

Одеська обл., м. Чор
номорськ, вул. Пра
ці, 15

4 Державна служба
02361819, Головне управління статистики в Одеській об Нежитлове приміщення адміністра
статистики України ласті, м. Одеса, вул. Польська, 20а
тивної будівлі

02361819.1.АААДЕЖ106 Одеська обл., м. Балта,
вул. Богданюка, 13

31,2

162 600,00

2 роки 11 місяців

Розміщення офіса

5 Міністерство інфра 38727770, ДП «Адміністрація морських портів України»,
структури України 65026, м. Одеса, Митна площа, 1

38727770.10.АААИГА987 м. Одеса, вул. Примор
ська, 6

56,2

788 682,00

2 роки 11 місяців

Розміщення офіса

Нежитлове приміщення третього
рівня будівлі морського вокзалу

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, Регіональне відділення Фонду
по Одеській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт
оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
Назва органу управління
з/п
1 Міністерство оборони
України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
38076799, Львівська філія концерну «Військторгсервіс», 79059, Львів-59,
вул. Плугова, 12а, тел. 253-24-64

2 Державне агентство
21085555, Регіональний офіс водних ресурсів у Рівненській області, 33013,
водних ресурсів України м. Рівне, вул. Кавказька, 7, тел. (0362) 26-94-89

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

реєстровий номер майна

Будівля гаража літ. «Г-1»

місцезнаходження

загальна вартість майна за неза максимально мож
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди

33689922.15.УВЮЯЮТ570 Рівненська обл., м. Рівне,
вул. Павлюченка, 3

мета використання

298,1

411 067,00

2 роки 11 місяців

Розміщення складів

6,0

51 732,00

2 роки 11 місяців

Розміщення кафетерію без прода
жу товарів підакцизної групи

Частина будівлі виробничо 21085555.111.АААБВЖ936 м. Рівне, вул. Кавказь
го корпусу
ка, 7

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 33028, м. Рівне, вул.16 Липня, 77, Регіональне відділення Фонду по Рівненській
області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. За додатковою інформацією слід звертатися за тел. (0362) 26-66-75.
У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та
комунального майна».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

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

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

найменування

реєстровий номер майна
03072626.8.ЮУЧПКХ227

загальна вартість майна за неза максимально мож
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди

місцезнаходження

1 Міністерство освіти 38888348, Сумське обласне відділення Комітету з фізичного вихо
і науки України
вання та спорту Міністерства освіти і науки України, 40016, м. Суми,
вул. Прокоф’єва, 38а, тел. (05442) 36-01-26

Нежитлове приміщення (гараж
ний бокс)

Сумська обл., Токарівська сільська
рада, урочище Гнилиця

2 Міністерство аграр 37199618, Державне підприємтсво спиртової та лікеро-горілчаної про
ної політики та про мисловості «Укрспирт», 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Гагаріна,
довольства України 16, тел. (044) 204-48-14

Нежитлове приміщення виробни 37199618.17.РБИЮК0245 Сумська обл., Конотопський р-н,
чого корпусу крохмального цеху
смт Дубов’язівка, вул. П. Лус
ти, 38

мета використання

27,8

2 488,46

2 роки 364 дні

Розміщення пункту прокату то
варів для спорту і відпочинку

667,3

245 730,00

2 роки 11 місяців

Розміщення виробництва кор
мів для тварин

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, Регіональне відділення Фонду по Сумській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

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

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за незалеж максимально мож
площа, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн ливий строк оренди

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

мета використання

1 Міністерство аграрної 37199618, Державне підприємство спиртової та лікерополітики та продоволь горілчаної промисловості «Укрспирт», 07400, вул. Гагаріна, 16,
ства України
м. Бровари, Київська обл., тел. (044) 284-04-90

Допоміжне приміщення № 6 головного вироб
ничого корпусу

37199618.39.РБИЮ
КО1325

вул. Заводська, 40а, с. Но
восілка, Підволочиський
р-н, Тернопільська обл.

300,0

344 630,00

2 роки 11 місяців Для здійснення виробництва
кормів для тварин

2 Фонд державного май 14037372, Регіональне відділення Фонду державного майна
на України
України по Тернопільській області, 46008, вул. Танцорова, 11,
м. Тернопіль, тел. (0352) 52-36-38

Частина нежитлового приміщення на 6-му
поверсі основної будівлі під літ. «А» (поз.
6, поз. 7 згідно із експлікацією інвентарної
справи)

14037372.1 АААДКЕ.125 вул. Танцорова, 11, м. Тер
нопіль

26,7

169 755,00

2 роки 11 місяців Розміщення офісного примі
щення для діяльності агентства
працевлаштування

3 Державне агентство
05379205, Регіональний офіс водних ресурсів у Тернопільській
водних ресурсів України області, 46003, вул. За Рудкою, 35, м. Тернопіль,
тел.: (0352) 52-64-22, 25-96-85, 43-41-51

Частина приміщень гаражів (літ. Е поз. 1-3)

05379205.40.АААБВЖ721 вул. Текстильна, 30а,
м. Тернопіль

53,0

106 223,00

2 роки 11 місяців Для складування матеріалів

4 Державне агентство
05379205, Регіональний офіс водних ресурсів у Тернопільській
водних ресурсів України області, 46003, вул. За Рудкою, 35, м. Тернопіль,
тел.: (0352) 52-64-22, 25-96-85, 43-41-51

Частина площадки з асфальтно-щебеневим
покриттям №12

05379205.40.ББФЕРЮ036 вул. Текстильна, 30а,
м. Тернопіль

363,0

141 630,00

2 роки 11 місяців Для стоянки автомобілів

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 603, Регіональне відділення Фонду
по Тернопільській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один
об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
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3 квітня 2019 року
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відомості
приватизації

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ХАРКІВСЬКІЙ області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду

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

№ Назва органу
з/п управління

реєстровий номер
майна

найменування
Нежитлові приміщення – кімн. № 1-9 на першому поверсі
5-поверхового квартирного житлового будинку, інв. № 1013100058,
літ. «А-5»

місце
загальна вартість майна за неза максимально мож
знаходження площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди

1 Міністерство
освіти і науки
України

23912896, студентське містечко Національного
аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут», 61070, м. Харків,
вул. Чкалова, 1, тел. (057) 788-46-86

2 Міністерство
освіти і науки
України

02071205, Харківський національний університет імені Нежитлове приміщення – частина коридору на 2-му поверсі
В. Н. Каразіна, 61022, м. Харків, майдан Свободи, 4, 8-поверхової будівлі навчального корпусу № 2, інв. № 10130015, літ.
тел. (057) 705-12-36
«А-8/12», що є пам’яткою архітектури

–

м. Харків,
майдан Сво
боди, 6

3 Державне
14308730, Державне науково-виробниче підприємство Нежитлові приміщення – кімн. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
космічне агент «Об’єднання Комунар», 61070, м. Харків, вул. Рудика, 11,12,13,14,15 на першому поверсі 3-поверхової виробничої будівлі
ство України
8, тел. (057) 707-01-72
«Корпус 2А», інв. № 99002А

–

м. Харків,
вул. Руди
ка, 8

4 Міністерство
внутрішніх
справ України

08571096, Харківський національний університет вну Нежитлові приміщення – кімн. № 51 – 89,2 м2, частина кімн. № 53 –
трішніх справ, 61080, м. Харків, просп. Льва Ландау, 44,5 м2, кімн. № 54 – 214,9 м2, кімн. № 55 – 51,9 м2 на першому по
27, тел. (057) 739-81-81
версі 3-поверхової нежитлової будівлі, інв. №101310124, літ. «Ж-3»

5 Міністерство
освіти і науки
України

02071180, Національний технічний університет «Хар
ківський політехнічний інститут», 61002, м. Харків,
вул. Кирпичова, 2, тел. (057) 707-66-00

02066769.1.ГОБКТН416 м. Харків,
вул. Чкало
ва, 13

08571096.1.ОТТАПГ089 м. Харків,
просп. Льва
Ландау, 27

Нежитлове приміщення – кімн. № 1-52 на першому повер
сі 5-поверхової будівлі гуртожитку і нежитлових приміщень для
адміністративно-управлінських служб, торгівлі, фізкультурнооздоровчих занять, побутового обслуговування, громадського харчу
вання, літ. «Б-5», інв. № 10132000001, що є пам’яткою архітектури

–

мета використання

82,8

496 500,00

2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з
продажу продовольчих товарів (67,8 м2):
непродовольчих товарів (5,0 м2); товарів
підакцизної групи (10,0 м2)

6,0

75 000,00

2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з про
дажу продовольчих товарів, крім товарів
підакцизної групи (кавовий куточок)

388,47

1 097 300,00

400,5

2 225 000,00

2 роки 11 місяців Розміщення їдальні, що не здійснює про
даж товарів підакцизної групи, у навчаль
ному закладі

15,8

156 500,00

2 роки 11 місяців Розміщення суб’єкта господарювання,
що діє на основі приватної власності і про
водить господарську діяльність з медичної
практики

м. Харків,
вул. Пушкін
ська, 79

2 роки

Розміщення складу

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

Назва органу
управління

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

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

найменування

реєстровий номер майна

Державне агентство
05446893, Регіональний офіс водних ресурсів у Хмельницькій області, Частина майданчика з твердим по
водних ресурсів України вул. Соборна, 29, м. Хмельницький, 29013, тел. (0382) 79-57-98
криттям для стоянки автомобілів

05446893.44. КВФЕИУ001

загальна
площа, м2

місцезнаходження
вул. Івана Франка, 53, м. Старокос
тянтинів, Хмельницька обл., 31100

вартість майна за неза максимально можли
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди

230,0

42 694,00

1 рік

мета використання
Розміщення стоянки
для автомобілів

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

Назва органу
управління

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

реєстро
вий номер
майна

найменування

загальна вартість майна за неза максимально мож
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди

місцезнаходження

мета використання

1 Державне агентство лі 00993432, Державне підприємство «Кам’янське лісове господарство»,
Прибудова до мага 00993432.2. вул. Холодноярська, 167, с. Мельни
сових ресурсів України вул. Героїв Майдану, 8, м. Кам’янка, Черкаська обл., тел. (04732) 6-15-42 зину літ. «А-1»
АААДГЕ687 ки, Чигиринський р-н, Черкаська обл.

31,8

15 373,29

2 роки 364 дні

Розміщення торговельного об’єкта та інші види діяль
ності, що можливо розмістити в приміщенні магазину

2 Державна фіскальна
служба України

44,0

152 200,00

2 роки 364 дні

Розміщення торговельного об’єкта та інші види діяль
ності, що можливо розмістити в офісних приміщеннях

39292197, Державна фіскальна служба України, майно якої перебуває в Частина приміщен
оперативному управлінні (корист.) Головного управління ДФС у Черкась ня 1-го поверху
кій області, вул. Хрещатик, 235, м. Черкаси, тел. (0472) 54-05-31
адмінбудівлі

–

вул. Богдана Хмельницького, 25,
м. Чигирин, Черкаська обл.

Заяви про оренду зазначених об’єктів та пакети документів відповідно до п.1 ст. 9 Закону України «Про оренди 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 ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
Балансоутримувач
Назва органу управління
з/п
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
1 Міністерство аграрної по 37199618, Державне підприємство спиртової та лікеролітики та продовольства горілчаної промисловості «Укрспирт», 07400, Київська обл.,
України
м. Бровари, вул. Гагаріна, 16, тел./факс (044) 284-04-90

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

реєстровий номер
майна

загальна вартість майна за неза максимально мож
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди

місцезнаходження

Частина даху будівлі
37199618.22.РБИ Чернівецька обл., Кіцман
брагореактифікаційного
ЮКО439
ський р-н, смт Лужани,
відділення (літ. Б.б)
вул. Центральна, 53

36,0

576 289,00
станом на 31.01.2019

мета використання

2 роки 11 місяців Розміщення технічних засобів і антен оператора телекомуні
кацій, який надає послуги рухомого (мобільного) зв’язку

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, Регіональне відділення Фонду по Чернівецькій області, 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 м. КИЄВУ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№ Назва органу
з/п управління

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

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

найменування

1 Міністерство
39401098, Державне підприємство «Спортивний Нерухоме майно – нежитлові приміщення на 1-му по
молоді та спор комплекс «Авангард», 04119, м. Київ, вул. Мельни версі літер «А» будівлі Льодового палацу
ту України
кова, 46, тел. (044) 486-89-99

реєстровий номер майна

місцезнаходження

39401098.1.ГЕФХТШ.116

04119, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка
(вул. Мельникова), 46, літ. «А»

загальна вартість майна за не максимально мож
площа, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
42,7

847 000,00
станом на 31.01.2019

2 роки 364 дні

мета використання
Розміщення суб’єкта господарювання,
що здійснює побутове обслуговування
населення

2 Міністерство
освіти і науки
України

02070921, Національний технічний університет
Нерухоме майно – частина нежитлового приміщення 02070921.1. БДЧФАХЯ053 03055, м. Київ, вул. Боткіна, 1
України «Київський політехнічний інститут імені Іго (приміщення 31, 32, 33 та 34 на 2-му поверсі навчаль
ря Сікорського», 03056, м. Київ, просп. Перемоги, ного корпусу № 28)
37, тел. (044) 204-82-82, факс (044) 204-97-88

67,4

1 579 030,00
станом на 31.01.2019

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

3 Міністерство
освіти і науки
України

01132330, Національний авіаційний університет,
03058, м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1,
тел. (044) 497-51-51, 406-76-60;
факс (044) 408-30-27

4 Мінрегіон
України

38283024, ДП «НДІ будівельного виробництва»,
Нерухоме майно – нежитлові приміщення
03110, м.Київ, просп. Валерія Лобановського, 51,
тел. (044) 248-88-89; факс (044) 248-88-84

5 Міністерство
освіти і науки
України

02070938, Національний університет харчових тех Нерухоме майно – частина нежитлового приміщення
нологій, 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 68, (частина внутрішньої поверхні стіни на 5-му поверсі –
тел. 289-95-55, факс 289-01-02
1,0 м2 та частина внутрішньої поверхні стіни на 8-му
поверсі – 2,0 м2) гуртожитку № 7 будівлі літ. «А»

Нерухоме майно – нежитлові (приміщення на 1-му
поверсі будівлі 4а, літера 4а)

–

03058, м. Київ, просп. Космонав
та Комарова, 1

61,7

1 260 060,00
станом на 31.01.2019

2 роки 11 місяців Розміщення: 43,3 м2 – копіювальної
техніки для надання населенню послуг
із ксерокопіювання документів; 18,4 м2 –
надання інформаційно-консультативних
послуг (інше використання)

–

03110, м. Київ, просп. Валерія Ло
бановського, 51 (на 1-му поверсі
на інженерного корпусу, літ. Е)

43,2

867 200,00
станом на 31.01.2019

2 роки 11 місяців Розміщення суб’єкта господарювання,
що здійснює побутове обслуговування
населення (ремонт електроприладів)

03115, м. Київ, вул. А. Петриць
кого, 12

3,0

55 200,00
станом на 31.01.2019

02070938.28. ГТАДСП028

1 рік

Розміщення телекомунікаційного об
ладнання

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

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Івано-Франківській
області про проведення конкурсу з використанням
відкритості пропонування розміру орендної плати
за принципом аукціону на право оренди державного
нерухомого майна

 Назва об’єкта та його місцезнаходження: гаражне приміщення
загальною площею 40,4 м2 за адресою: Івано-Франківська обл.,
м. Коломия, вул. Шевченка, 23.
Об’єкт оренди перебуває на балансі Головного управління статистики в Івано-Франківській області.
Орган управління: Державна служба статистики України.
Вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на
31.12.2018 становить 113 677 грн без ПДВ.
Основні умови проведення конкурсу:
1. Учасник конкурсу має сплатити гарантійний внесок у розмірі
шести стартових орендних плат, що становить 8 658,00 грн (без ПДВ).
За 3 робочих дні до проведення конкурсу (до 16.00 останнього дня)
до дати проведення конкурсу гарантійний внесок має бути перерахований на розрахунковий рахунок 37311072006415, одержувач –
Регіональне відділення Фонду по Івано-Франківській області, банк
одержувача – ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код ЄДРПОУ 13660726,

3 квітня 2019 року

призначення платежу: «Сплата гарантійного внеску від учасника
конкурсу на право оренди».
Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за
використання об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою
за базовий місяць оренди – лютий 2019 р., яка без урахування
ПДВ становить 1 443 грн.
3. Цільове використання майна – розміщення складу.
4. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням згідно з договором оренди.
5. Належне утримання об’єкта оренди із дотриманням вимог
щодо експлуатації об’єкта, у тому числі протипожежних, санітарноепідеміологічних, екологічних норм.
6. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної
плати переможець повинен сплатити завдаток протягом місяця з
моменту підписання договору в розмірі орендної плати за базовий
місяць, який зараховується в рахунок орендної плати за останній
місяць оренди.
7. Протягом 10 робочих днів після укладення договору застрахувати
орендоване майно на користь балансоутримувача на суму, не меншу
ніж вартість за висновком про вартість, у порядку, визначеному законодавством, зокрема від пожежі, затоплення, протиправних дій третіх
осіб, стихійного лиха. Постійно поновлювати договір страхування так,
щоб протягом строку дії договору майно було застрахованим.
8. Переможець конкурсу зобов’язаний протягом 10 календарних
днів з дати укладення договору оренди компенсувати витрати платнику оцінки за виконану незалежну оцінку в розмірі 2700 грн.
9. Строк оренди – 2 роки 11 місяців.
10. Своєчасна сплата орендної плати (щомісяця до 15 числа місяця, наступного за звітним) з урахуванням індексу інфляції.
11. Заборона суборенди орендованого майна.

12. Обов’язкове укладення з балансоутримувачем орендованого майна договору про відшкодування витрат балансоутримувача
на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг
орендарю.
13. Поліпшення орендованого майна, здійснені орендарем за рахунок власних коштів, які неможливо відокремити від орендованого
майна без заподіяння йому шкоди (невід’ємні поліпшення), є власністю держави та компенсації не підлягають.
14. Гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення
договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та осіб, яким гарантійний внесок не повертається
згідно з вимогами Порядку.
15. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після
отримання від орендодавця договору оренди протягом 5 робочих
днів особисто повертає орендодавцю підписаний договір оренди.
У разі порушення переможцем конкурсу цього строку сплачений ним
гарантійний внесок не повертається.
16. У разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати та перераховується до державного бюджету та балансо
утримувачу відповідно до пропорцій, визначених Методикою розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу,
затвердженою постановою Кабінету Міністрів України № 786 від
04.10.1995, зі змінами.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування
розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком
20% початкової плати торгів.

№ 14 (1242)

15

відомості
приватизації

Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку при обов’язковому
забезпеченні інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд
конкурсної комісії:
заяву про участь у конкурсі; проект договору оренди з пропозиціями щодо виконання умов конкурсу (крім розміру орендної плати,
пропозиція щодо якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу), підписаний претендентом і завірений печаткою
(за наявності); документи, які підтверджують гарантійний внесок;
інформацію про засоби зв’язку з учасником із зазначенням банківських реквізитів;
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; інформацію про відсутність застосування до заявника санкцій
відповідно до законодавства (у довільній формі);
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 (за останній звітний період); інформацію про відсутність застосування до заявника
санкцій відповідно до законодавства (у довільній формі).
Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються в канцелярію Регіонального відділення Фонду по ІваноФранківській області у конверті з написом «На конкурс – оренда» з
відбитком печатки претендента (за наявності) із зазначенням назви
претендента та об’єкта оренди (назва, площа, адреса) у робочі дні з
8.00 до 17.00, у п’ятницю – до 16.00 за адресою: м. Івано-Франківськ,
вул. Василіянок, 48.
Кінцевий термін приймання заяв з пакетом документів до них – за
3 робочих дні до дати проведення конкурсу.
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноважені особи учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо
розміру орендної плати за базовий місяць оренди в запечатаному
непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за
участю учасників конкурсу.
Реєстрація конкурсних пропозицій щодо розміру орендної плати
завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.
Конкурс буде проведений о 10.00 на 14-й календарний день
після опублікування інформації про проведення конкурсу у газеті «Відомості приватизації» в Регіональному відділенні Фонду
по Івано-Франківській області за адресою: м. Івано-Франківськ,
вул. Василіянок, 48, зал засідань.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі оренди державного майна Регіонального відділення Фонду по Івано-Франківській
області або за тел./факс (0342) 55-25-97.

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Рівненській області про
проведення конкурсу на право оренди нерухомого майна,
що належить до державної власності

 Назва та місцезнаходження об’єкта оренди: частина цеху
нестандартного обладнання (частина будівлі В-1) площею
317,5 м2 за адресою: Рівненська обл., м. Рівне, вул. Київська, 106.
Балансоутримувач: ДП НВО «Потенціал-Еко».
Орган управління: Регіональне відділення Фонду по Рівненській
області.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Учасник конкурсу має сплатити гарантійний внесок у розмірі
шести стартових орендних плат – 20 870,64 грн без ПДВ. Гарантійний внесок має бути перерахований за 3 робочих дні до дати проведення конкурсу на рахунок: одержувач – ДКСУ м. Київ, Регіональне
відділення Фонду по Рівненській області; код за ЄДРПОУ одержувача
13989432; р/р № 37314029008805; МФО 820172; банк: ДКСУ у м. Київ;
призначення платежу: «Гарантійний внесок для участі у конкурсі на
право оренди нерухомого майна, що належить до державної власності площею 317,5 м2».
2. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати
за використання об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою за базовий місяць оренди – лютий 2019 року, яка без урахування ПДВ становить 3 478,44 грн, при орендній ставці 15 %,
виходячи з ринкової вартості згідно зі звітом про незалежну оцінку.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні
індекси інфляції.
3. Цільове використання об’єкта оренди: встановлення на транспортні засоби газового обладнання (інше використання майна).
4. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням згідно з договором оренди.
5. Наявність в установчих документах претендента виду діяльності, що відповідає цільовому використанню об’єкта (відповідний
КВЕД).
6. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч.
протипожежних, санітарно-епідеміологічних, екологічних норм.
7. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної
плати переможець конкурсу повинен сплатити завдаток протягом
місяця з моменту підписання договору оренди в розмірі, не меншому ніж орендна плата за базовий місяць, який вноситься в рахунок
орендної плати за останній місяць оренди.
8. Протягом 10 робочих днів після укладення договору застрахувати орендоване майно на користь балансоутримувача на суму, не
меншу ніж його вартість за висновком про вартість, у порядку, визначеному законодавством, зокрема від пожежі, затоплення, протиправних дій третіх осіб, стихійного лиха. Постійно поновлювати
договір страхування так, щоб протягом строку дії договору майно
було застрахованим, і надати орендодавцю копії завірених належним чином договору страхування (договорів страхування) і платіжного доручення (платіжних доручень) про сплату страхового платежу
(страхових платежів).
9. Під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага тому учаснику конкурсу, який запропонував найбільшу орендну
плату за базовий місяць оренди за інших рівних умов.
10. Компенсація переможцем конкурсу протягом 10 календарних днів з моменту укладення договору оренди витрат за виконану
незалежну оцінку об’єкта оренди платнику за оцінку (за наявності
підтвердних документів).
11. Строк дії договору оренди – 1 (один) рік. Подальше використання орендованого майна буде здійснюватися відповідно до чинного законодавства.
12. Гарантійні внески протягом 7 робочих днів з дня укладення
договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та осіб, яким гарантійний внесок не повертається
згідно з вимогами Порядку.
13. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після
отримання проекту договору оренди протягом 5 робочих днів особисто повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди.
У разі порушення переможцем конкурсу цього строку сплачений ним
гарантійний внесок не повертається.
14. У разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати та перераховується до державного бюджету і балансо
утримувачу відповідно до пропорцій, визначених Методикою розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу,
затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня
1995 № 786.
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Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу
на право оренди державного майна, затвердженого постановою КМУ
від 31.08.2011 № 906, зі змінами та враховуючи наказ Фонду «Про
затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві
для укладення договору оренди майна, що належить до державної
власності» від 15.02.2013 № 201 зі змінами.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями
учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 200,00 грн від початкової плати торгів. Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при обов’язковому
забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії такі документи:
заяву про участь в конкурсі; пропозиції щодо виконання умов
конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого
вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження
представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірену належним чином копію звіту про фінансові
результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента про те,
що стосовно нього не порушено справу про банкрутство; інформацію щодо відсутності застосування до заявника санкцій відповідно
до законодавства за підписом керівника; документ, що підтверджує
сплату гарантійного внеску.
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або
належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином
копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань; завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта
малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку;
інформацію щодо відсутності застосування до заявника санкцій відповідно до законодавства за підписом ФОП; документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску;
додаткові пропозиції до договору оренди.
Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають
відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс,
та чинному законодавству України.
Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються до Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Рівненській області за адресою: м. Рівне, вул. 16 Липня,
77 у запечатаному непрозорому конверті з написом «На конкурс», з
відбитком печатки претендента (за наявності) із зазначенням най
менування учасника конкурсу та об’єкта оренди (адреса, площа,
балансоутримувач).
Кінцевий строк приймання документів на конкурс – за три робочих
дні до дати проведення конкурсу.
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноважені особи учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо
розміру орендної плати за базовий місяць оренди в запечатаному
непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за
участю учасників конкурсу. Реєстрація конкурсних пропозицій щодо
розміру орендної плати завершується за 10 хв. до початку проведення конкурсу.
Конкурс відбудеться об 11.00 на 11-й календарний день після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» у Регіональному відділенні Фонду по Рівненській області за
адресою: м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати у відділі оренди державного майна Регіонального відділення
Фонду по Рівненській області або за тел. (0362) 26-66-75.

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

 І. Назва об’єкта оренди: нерухоме майно – частина внутрішньої стіни нежитлового приміщення на 2-му поверсі 14поверхової будівлі учбового корпусу, інв. № 10300002, літ. за
техпаспортом «А-14», площею 2,16 м2; частина внутрішньої
стіни нежитлового приміщення на 3-му поверсі 5-поверхової
будівлі учбового корпусу, інв. № 10300003, літ. за техпаспортом «Б-5», площею 2,16 м2; частина внутрішньої стіни нежитлового приміщення на сходах між третім та четвертим поверхами 5-поверхової будівлі учбового корпусу, інв. № 10300003,
літ. за техпаспортом «Б-5», площею 2,16 м2, зальною площею
6,48 м2 за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 333, що перебуває на балансі Харківського державного університету харчування
та торгівлі.
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну
оцінку на 14.12.2018, становить 25 200,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Міністерство освіти і науки України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Учасник конкурсу має сплатити гарантійний внесок у розмірі
шести стартових орендних плат – 1933,80 грн (без ПДВ) або надати банківську гарантію (відповідно до п. 4 Порядку проведення
конкурсу на право оренди державного майна). За 3 робочих дні (до
16.00 останнього дня) до дати проведення конкурсу гарантійний
внесок має бути перерахований на рахунок 37310053001203 ДКСУ,
МФО 820172, одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській області, код ЄДРПОУ 23148337,
призначення платежу: «Сплата гарантійного внеску від учасника
конкурсу з оренди».
2. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за
використання об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою за
базовий місяць оренди – лютий 2019 року, яка без урахування ПДВ
становить 322,30 грн, при орендній ставці 15 %, виходячи з ринкової
вартості згідно зі звітом про незалежну оцінку. У подальшому орендна
плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
3. Цільове використання об’єкта оренди: розміщення трьох
об’єктів інформаційних носіїв (розміром 1,2 м2 х 1,8 м2).
4. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням згідно з договором оренди.
5. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч.
протипожежних, санітарно-епідеміологічних, екологічних норм.
6. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної
плати переможець конкурсу повинен сплатити завдаток протягом
місяця з моменту підписання договору оренди в розмірі, не меншому ніж орендна плата за базовий місяць, який вноситься в рахунок
орендної плати за останній місяць оренди.
7. Протягом 10 робочих днів після укладення договору застрахувати орендоване майно на користь балансоутримувача на суму, не
меншу ніж його вартість за висновком про вартість оцінки, у порядку, визначеному законодавством, зокрема від пожежі, затоплення,
протиправних дій третіх осіб, стихійного лиха. Постійно поновлювати
договір страхування так, щоб протягом строку дії договору майно
було застрахованим, і надати орендодавцю копії завірених належним чином договору страхування (договорів страхування) і платіжного доручення (платіжних доручень) про сплату страхового платежу
(страхових платежів).
8. Під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага
тому учаснику конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату
за базовий місяць оренди за інших рівних умов.
9. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати,
пов’язані з проведенням незалежної оцінки об’єкта оренди.

10. Строк дії договору оренди – 2 роки 11 місяців. Подальше продовження строку дії договору оренди буде здійснюватися за умови
погодження з органом управління.
11. Заборона приватизації та суборенди орендованого майна.
12. Гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення
договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та осіб, яким гарантійний внесок не повертається
згідно з вимогами Порядку.
13. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після
отримання проекту договору оренди протягом 5 робочих днів особисто повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди. У
разі порушення переможцем конкурсу цього строку, сплачений ним
гарантійний внесок не повертається.
14. У разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати та перераховується до державного бюджету і балансо
утримувачу відповідно до пропорцій, визначених Методикою розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу,
затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня
1995 р. № 786.
Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою
КМУ від 31.08.11 № 906, зі змінами та враховуючи наказ Фонду «Про
затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві
для укладення договору оренди майна, що належить до державної
власності» від 15.02.13 № 201 зі змінами.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування
розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком
не менш ніж 15 % від початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов
конкурсу.
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону буде проведено о 10.30
на 10-й календарний день після дня опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації».
Якщо вказаний строк припадає на вихідний день, то конкурс буде
проведено на наступний після вихідного дня день о 10.30.
 ІІ. Назва об’єкта оренди: нежитлові приміщення – кімн. № 13,
18, частково кімн. № 11, 12, 31 (площею 18,4 м2) на 4-му поверсі 5-поверхової нежитлової будівлі, інв. № 10310007, літ.
за техпаспортом «В-5», загальною площею 92,0 м2 за адресою:
м. Харків, бульв. Богдана Хмельницького, 30, що перебуває на балансі
ДНЗ «Харківський професійний ліцей будівельних технологій».
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну
оцінку на 16.01.2019, становить 370 000,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Міністерство освіти і науки України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Учасник конкурсу має сплатити гарантійний внесок у розмірі
шести стартових орендних плат – 30286,38 грн (без ПДВ) або надати банківську гарантію (відповідно до п. 4 Порядку проведення
конкурсу на право оренди державного майна). За 3 робочих дні (до
16.00 останнього дня) до дати проведення конкурсу гарантійний
внесок має бути перерахований на рахунок 37310053001203 ДКСУ,
МФО 820172, одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській області, код ЄДРПОУ 23148337,
призначення платежу: «Сплата гарантійного внеску від учасника
конкурсу з оренди».
2. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за
використання об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою за
базовий місяць оренди – лютий 2019 року, яка без урахування
ПДВ становить 5047,73 грн, при орендних ставках 18 % та 15 %,
виходячи з ринкової вартості згідно зі звітом про незалежну оцінку.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні
індекси інфляції.
3. Цільове використання об’єкта оренди: розміщення офіса на
площі 34,6 м2, цеху для збору штукатурних станцій на площі 39,0 м2
та інше використання на площі 18,4 м2.
4. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням згідно з договором оренди.
5. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч.
протипожежних, санітарно-епідеміологічних, екологічних норм.
6. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної
плати переможець конкурсу повинен сплатити завдаток протягом
місяця з моменту підписання договору оренди в розмірі, не меншому ніж орендна плата за базовий місяць, який вноситься в рахунок
орендної плати за останній місяць оренди.
7. Протягом 10 робочих днів після укладення договору застрахувати орендоване майно на користь балансоутримувача на суму,
не меншу ніж його вартість за висновком про вартість/актом оцінки,
у порядку, визначеному законодавством, зокрема від пожежі, затоплення, протиправних дій третіх осіб, стихійного лиха. Постійно
поновлювати договір страхування так, щоб протягом строку дії договору майно було застрахованим, і надати орендодавцю копії завірених належним чином договору страхування (договорів страхування)
і платіжного доручення (платіжних доручень) про сплату страхового
платежу (страхових платежів).
8. Під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага
тому учаснику конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату
за базовий місяць оренди за інших рівних умов.
9. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати,
пов’язані з проведенням незалежної оцінки об’єкта оренди.
10. Строк дії договору оренди – 1 (один) рік. Подальше продовження строку дії договору оренди буде здійснюватися за умови
погодження з органом управління.
11. Заборона приватизації та суборенди орендованого майна.
12. Гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення
договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та осіб, яким гарантійний внесок не повертається
згідно з вимогами Порядку.
13. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після
отримання проекту договору оренди протягом 5 робочих днів особисто повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди. У
разі порушення переможцем конкурсу цього строку, сплачений ним
гарантійний внесок не повертається.
14. У разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати та перераховується до державного бюджету і балансо
утримувачу відповідно до пропорцій, визначених Методикою розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу,
затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня
1995 р. № 786.
Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою
КМУ від 31.08.11 № 906, зі змінами, та враховуючи наказ Фонду «Про
затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві
для укладення договору оренди майна, що належить до державної
власності» від 15.02.13 № 201 зі змінами.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування
розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком
не менш ніж 5% від початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов
конкурсу.
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону буде проведено о 12.00
на 10-й календарний день після дня опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації».
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Якщо вказаний строк припадає на вихідний день, то конкурс буде
проведено на наступний після вихідного дня день о 12.00.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії такі матеріали (для об’єктів І – ІІ):
заяву на участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації
про конкурс; документи, які підтверджують гарантійний внесок; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, які мають відповідати умовам
конкурсу, зазначеним в оголошенні про конкурс, та чинному законодавству України (крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно
якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу);
інформацію про засоби зв’язку з учасником та з зазначенням банківських реквізитів;
відомості про претендента:
а) для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; засвідчені в установленому порядку копії установчих документів; завірену належним чином
копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням
дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу
про банкрутство;
б) для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або
належним чином оформлену довіреність; копію виписки (витягу) з
Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином копію декларації про доходи або
звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника
єдиного податку (за останній звітний період);
інформацію про відсутність застосування до заявника санкцій відповідно до законодавства (у довільній формі).
Матеріали від претендентів на участь у конкурсі, які розглядаються
на засіданні конкурсної комісії з метою формування списку учасників,
подаються за 3 робочих дні (до 16.00 останнього дня) до дати проведення конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону у конвертах з написом «На
конкурс – оренда» з відбитком печатки претендента (за наявності),
із зазначенням назви претендента і об’єкта оренди (адреса, площа,
назва балансоутримувача) та дати і номера газети «Відомості приватизації», в якому опублікована інформація про об’єкт оренди, за
адресою: м. Харків, майдан Театральний, 1.
У разі невідповідності поданих претендентом матеріалів та пропозицій оголошеним умовам конкурсу та інформації, зазначеній в
оголошенні про конкурс, учасник конкурсу не буде допущений до
подання конкурсної пропозиції щодо орендної плати. Допущені для
участі у конкурсі учасники конкурсу або їх уповноважені особи подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за базовий
місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому
засіданні конкурсної комісії за участю учасника конкурсу. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.
Ознайомитися з об’єктами оренди можна в робочі дні та години
за місцем їх розташування.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсів можна отримати у Регіональному відділенні Фонду по Харківській області (відділ
оренди) за адресою: м. Харків, майдан Театральний, 1.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Харківській області
про проведення конкурсу на право оренди
державного майна

 Назва об’єкта оренди: 5-поверхова будівля спального
корпусу на 200 місць, інв. № 18, літ. «А-5», реєстровий номер
11602377, загальною площею 3850,1 м2 за адресою: Харківська обл., Зміївський р-н, с. Дачне, вул. Курортна, 1, що перебуває
на балансі ДП «Харківський науково-дослідний інститут технології
машинобудування».
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну
оцінку на 14.01.2019, становить 1 279 300,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Міністерство економічного розвитку і торгівлі
України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Учасник конкурсу має сплатити гарантійний внесок у розмірі
шести стартових орендних плат – 32463,84 грн (без ПДВ) або надати банківську гарантію (відповідно до п. 4 Порядку проведення
конкурсу на право оренди державного майна). За 3 робочих дні (до
16.00 останнього дня) до дати проведення конкурсу гарантійний
внесок має бути перерахований на рахунок 37310053001203 ДКСУ,
МФО 820172, одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській області, код ЄДРПОУ 23148337,
призначення платежу: «Сплата гарантійного внеску від учасника
конкурсу з оренди».
2. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта порівняно зі стартовою орендною
платою за базовий місяць оренди – лютий 2019 року, яка без
урахування ПДВ становить 5410,64 грн, при орендній ставці
5 %, виходячи з ринкової вартості згідно зі звітом про незалежну
оцінку. У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
3. Цільове використання об’єкта оренди: оздоровлення дітей.
4. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням згідно з договором оренди.
5. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч.
протипожежних, санітарно-епідеміологічних, екологічних норм.
6. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної
плати переможець конкурсу повинен сплатити завдаток протягом
місяця з моменту підписання договору оренди в розмірі, не меншому ніж орендна плата за базовий місяць, який вноситься в рахунок
орендної плати за останній місяць оренди.
7. Протягом 10 робочих днів після укладення договору застрахувати орендоване майно на користь балансоутримувача на суму, не
меншу ніж його вартість за висновком про вартість оцінки, у порядку, визначеному законодавством, зокрема від пожежі, затоплення,
протиправних дій третіх осіб, стихійного лиха. Постійно поновлювати
договір страхування так, щоб протягом строку дії договору майно
було застрахованим, і надати орендодавцю копії завірених належним чином договору страхування (договорів страхування) і платіжного доручення (платіжних доручень) про сплату страхового платежу
(страхових платежів).
8. Під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага
тому учаснику конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату
за базовий місяць оренди за інших рівних умов.
9. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати,
пов’язані з проведенням незалежної оцінки об’єкта оренди.
10. Строк дії договору оренди – 2 роки 11 місяців. Подальше використання орендованого майна буде здійснюватися відповідно до
чинного законодавства.
11. Заборона приватизації та суборенди орендованого майна.
12. Гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення
договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та осіб, яким гарантійний внесок не повертається
згідно з вимогами Порядку.
13. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після
отримання проекту договору оренди протягом 5 робочих днів особисто повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди. У
разі порушення переможцем конкурсу цього строку, сплачений ним
гарантійний внесок не повертається.
14. У разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати та перераховується до державного бюджету і балансо
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утримувачу відповідно до пропорцій, визначених Методикою розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу,
затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня
1995 р. № 786.
Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою
КМУ від 31.08.11 № 906, зі змінами, та враховуючи наказ Фонду «Про
затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві
для укладання договору оренди майна, що належить до державної
власності» від 15.02.13 № 201 зі змінами.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування
розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком
не менш ніж 5 % від початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов
конкурсу.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії такі матеріали:
заяву на участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації
про конкурс; документи, які підтверджують гарантійний внесок; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, які мають відповідати умовам
конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та чинному законодавству України (крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно
якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу);
інформацію про засоби зв’язку з учасником та з зазначенням банківських реквізитів;
відомості про претендента:
а) для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; засвідчені в установленому порядку копії установчих документів; завірену належним чином
копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням
дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу
про банкрутство;
б) для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або
належним чином оформлену довіреність; копію виписки (витягу) з
Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином копію декларації про доходи або
звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника
єдиного податку (за останній звітний період);
інформацію про відсутність застосування до заявника санкцій відповідно до законодавства (у довільній формі).
Матеріали від претендентів на участь у конкурсі, які розглядаються
на засіданні конкурсної комісії з метою формування списку учасників,
подаються за 3 робочих дні (до 16.00 останнього дня) до дати проведення конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону у конвертах з написом «На
конкурс – оренда» з відбитком печатки претендента (за наявності),
із зазначенням назви претендента і об’єкта оренди (адреса, площа,
назва балансоутримувача) та дати і номера газети «Відомості приватизації», в якому опублікована інформація про об’єкт оренди, за
адресою: м. Харків, майдан Театральний, 1.
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону буде проведено о 10.00
на 10-й календарний день після дня опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації».
Якщо вказаний строк припадає на вихідний день, то конкурс буде
проведено на наступний після вихідного дня день о 10.00.
У разі невідповідності поданих претендентом матеріалів та пропозицій оголошеним умовам конкурсу та інформації, зазначеній в
оголошенні про конкурс, учасник конкурсу не буде допущений до
подання конкурсної пропозиції щодо орендної плати. Допущені для
участі у конкурсі учасники конкурсу або їх уповноважені особи подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за базовий
місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому
засіданні конкурсної комісії за участю учасника конкурсу. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні та години за
місцем його розташування.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати у Регіональному відділенні Фонду по Харківській області (відділ
оренди) за адресою: м. Харків, майдан Театральний, 1.

Херсонська область,
Автономна Республіка Крим
та м. Севастополь
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду в Херсонській
області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі
про проведення конкурсу на право оренди
державного майна

 Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення спортивної зали площею 1044,0 м2 та роздягальні площею 43,0 м2
на першому поверсі будівлі корпусу механізації гідромеліоративного факультету (спортивний комплекс), що перебуває
на балансі ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»,
за адресою: м. Херсон, вул. Стрітенська, 23.
Орган управління: Міністерство освіти і науки України.
Основні умови проведення конкурсу:
1. Початковий розмір орендної плати становить 7118,96 грн
(за погодинне використання майна згідно з таким розкладом: понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця з 17.00 до 20.00 та субота
і неділя з 13.00 до 17.00) без ПДВ за базовий місяць оренди –
лютий 2019 року, виходячи із вартості майна – 2049131,00 грн без
урахування ПДВ, визначеної в звіті про незалежну оцінку майна станом на 31.12.2018.
2. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за
базовий місяць оренди – лютий 2019 р. порівняно зі стартовим.
3. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням: організація та проведення навчально-тренувальних занять
різними видами спорту.
4. Сплата гарантійного внеску (відповідно до Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою КМУ від 31.08.2011 № 906) за 3 робочих дні до дати проведення конкурсу. Розмір гарантійного внеску становить 42713,76
грн без урахування ПДВ. Реквізити рахунка на призначення платежу
(для сплати гарантійного внеску): одержувач – Регіональне відділення Фонду в Херсонській області, АРК та м. Севастополі; ідентифікаційний код 21295778; рахунок одержувача 37317082001233; банк
одержувача – ДКСУ м. Київ; МФО 820172; призначення платежу:
«Гарантійний внесок для участі в конкурсі на право оренди нерухомого майна – нежитлового вбудованого приміщення спортивної
зали площею 1044 м2 та роздягальні площею 43,0 м2 на першому
поверсі будівлі корпусу механізації гідромеліоративного факультету
(спортивний комплекс), що перебуває на балансі ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», за адресою: м. Херсон,
вул. Стрітенська, 23».
5. Своєчасне і у повному обсязі внесення орендної плати (щомісяця до 15 числа місяця, наступного за звітним) з урахуванням
індексу інфляції.
6. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної
плати переможець конкурсу повинен сплатити завдаток протягом
місяця з моменту підписання договору в розмірі орендної плати за
три місяці оренди на відповідні рахунки до державного бюджету та

балансоутримувачу у співвідношенні, визначеному чинним законодавством. Завдаток вноситься в рахунок орендної плати за останні
місяці оренди. Для розрахунку суми цього завдатку використовується
розмір орендної плати за базовий місяць оренди.
7. Застрахувати орендоване майно протягом одного місяця з дати
укладення договору оренди на суму, не меншу ніж його вартість згідно
зі звітом про незалежну оцінку. У разі порушення умов страхування
орендованого майна орендар сплачує до державного бюджету штраф
у розмірі 2 000,00 гривень.
8. Забезпечення збереження орендованого майна, запобігання
його пошкодженню і псуванню, утримання майна в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки,
підтримування орендованого майна в належному стані, не гіршому
ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального
фізичного зносу, здійснення заходів протипожежної безпеки.
9. Своєчасне здійснювати за власний рахунок поточний ремонт
орендованого майна. Ця умова договору не розглядається як дозвіл
на здійснення поліпшень орендованого майна і не тягне за собою
зобов’язання орендодавця щодо компенсації вартості поліпшень.
10. Нести відповідальність за дотриманням правил експлуатації
інженерних мереж, пожежної безпеки і санітарії на об’єктах оренди
згідно із законодавством. Виконувати та дотримуватись заходів протипожежної безпеки.
11. Об’єкт оренди не підлягає приватизації та передачі в суб
оренду.
12. Поліпшення майна, здійснені орендарем як за згодою, так і без
згоди орендодавця, які не можна відокремити без шкоди для майна,
є власністю держави та їх вартість компенсації не підлягають.
13. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати
на проведення незалежної оцінки протягом 10 календарних днів
з моменту укладення договору оренди у випадку якщо ініціатор
укладення договору оренди державного майна не став переможцем конкурсу.
14. Термін дії договору оренди – 2 роки 11 місяців з подальшою
пролонгацією згідно з чинним законодавством України за умови виконання орендарем всіх обов’язків згідно з договором оренди.
15. Наявність у суб’єкта господарювання певного виду економічної
діяльності, яка повинна відповідати меті оренди (відповідний КВЕД у
реєстраційних документах потенційного орендаря).
Гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення
договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та осіб, яким гарантійний внесок не повертається
згідно з вимогами Порядку.
Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту договору оренди протягом 5 робочих днів особисто
повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди. У разі
порушення переможцем конкурсу цього строку сплачений ним гарантійний внесок не повертається.
Укладений сторонами договір оренди в частині істотних умов повинен відповідати типовому договору оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до державної
власності.
У конкурсі не можуть брати участь особи, щодо яких були застосовані санкції відповідно до законодавства.
Збільшення розміру орендної плати здійснюється учасниками з
кроком, який становить 10 % від найбільшого розміру орендної плати,
запропонованої учасниками в конкурсних пропозиціях.
Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку при обов’язковому
забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс відбудеться о 14.00 на 17-й календарний день після
дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» в Регіональному відділенні Фонду в Херсонській області, АРК
та м. Севастополі за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47.
Реєстрація учасників конкурсу проходитиме з 9.00 у кімн. 246 і завершується за десять хвилин до початку проведення конкурсу.
Кінцевий строк приймання пропозицій від претендентів – за 3
робочих дні до дати проведення конкурсу.
Якщо матеріали відкликані претендентом після останнього дня
строку для їх подання, сплачений гарантійний внесок не повертається.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Для участі у конкурсі претенденти подають на розгляд конкурсної комісії такі матеріали:
заяву про участь у конкурсі, документи зазначені в інформації про
конкурс; документи, що підтверджують сплату гарантійного внеску;
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 претендентом; інформацію про відсутність застосування до претендента
санкцій відповідно до законодавства (у довільній формі); інформацію
про засоби зв’язку з претендентом;
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 зазначається назва,
площа та місцезнаходження об’єкта.
Документи приймаються за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, з понеділка по четвер з 8.00 до 16.00, в п’ятницю з 8.00 до
14.45, у передсвяткові дні –з 8.00 до 15.00, обідня перерва – з 12.00
до 13.00.
У разі якщо дата проведення конкурсу припадає на неробочий чи
святковий день, то днем проведення конкурсу вважається наступний
за вихідними чи святковими днями робочий день.
Допущені до участі у конкурсі учасники конкурсу або їх уповноважені особи подають на відкритому засіданні конкурсної комісії,
в запечатаному непрозорому конверті конкурсні пропозиції щодо
орендної плати. Розмір орендної плати, зазначений у конкурсній пропозиції, не може бути меншим за розмір стартової орендної плати,
зазначеної в інформації про проведення конкурсу.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі оренди державного майна Регіонального відділення Фонду в Херсонській області,
АРК та м. Севастополі у каб. 246 або за тел. (0552) 26-22-18.

підсумки
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях про підсумки
конкурсу на право оренди державного майна
За результатами засідання конкурсної комісії на право оренди
державного нерухомого майна – нежитлового вбудованого приміщення площею 9,0 м2 за адресою: м. Новомосковськ, вул. Спаська,
7, що перебуває на балансі Регіонального сервісного центру МВС
в Дніпропетровській області, переможцем конкурсу визнано Акціонерне товариство «МЕТАБАНК».
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ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Львівській області
про підсумки конкурсу на право оренди нерухомого
державного майна, що відбувся 18.03.2019
Відповідно до Порядку проведення конкурсу на право оренди
державного нерухомого майна, затвердженого постановою КМУ від
31.08.2011 № 906 (зі змінами), за результатом конкурсу із застосуванням принципу аукціону на право оренди державного нерухомого
майна – частини нежитлового приміщення – комплексу адміністративних будівель (літ. А-2, А-3) першого поверху площею 2,0 м2 та
частини нежитлового приміщення – комплексу адміністративних
будівель (літ. А-2, А-3) третього поверху площею 2,0 м2 за адресою:
м. Львів, вул. Данила Апостола, 11, що перебувають на балансі Регіо
нального сервісного центру МВС України у Львівській області, конкурсною комісією прийнято рішення про укладення договору оренди
з переможцем конкурсу – АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК».
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Львівській області
про підсумки конкурсу на право укладення договору
оренди нерухомого державного майна
За результатами конкурсу на право оренди державного нерухомого майна – частини вбудованого нежитлового приміщення загальною
площею 4,0 м2 на першому поверсі будівлі літ. Б-3 новий аеровокзал
за адресою: м. Львів, вул. Любінська, 168, що перебуває на балансі
ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького», конкурсною комісією прийнято рішення про укладення договору оренди
з новим переможцем конкурсу – Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Альфа Інвест».
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Харківській області
про підсумки конкурсів на право оренди
державного майна, що відбулися 21.03.2019
1. За результатами засідання конкурсної комісії прийнято рішення щодо укладення Регіональним відділенням Фонду по Харківській
області договору оренди державного майна: нежитлове приміщення – частина коридору (к. № 1-54) на 1-му поверсі 4-поверхової адміністративної будівлі, літ. за техпаспортом «А-4», інв. № 101310104,
реєстровий № 08571096.1.АААДИА919, загальною площею 1,0 м2 за
адресою: м. Харків, просп. Льва Ландау, 27, що перебуває на балансі
Харківського національного університету внутрішніх справ, з єдиним
претендентом, що взяв участь у конкурсі та пропозиції якого відповідають оголошеним умовам його проведення, – ПАТ «Державний
ощадний банк України».
2. За результатами засідання конкурсної комісії прийнято рішення щодо укладення Регіональним відділенням Фонду по Харківській
області договору оренди державного майна: нежитлове приміщення – кімн. № 2 на 1-му поверсі одноповерхової будівлі котельні, інв.
№ 100621, реєстровий № КЕРГКЖ023, літ. «Р-1», загальною площею
15,7 м2 за адресою: м. Харків, вул. Катерининська, 40/42, що перебуває на балансі Державного підприємства Науково-дослідний
технологічний інститут приладобудування, з єдиним претендентом,
що взяв участь у конкурсі та пропозиції якого відповідають оголошеним умовам його проведення, – ФОП Харченко О. М.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Харківській області
про підсумки конкурсів на право оренди
державного майна, що відбулися 14.03.2019
1. За результатами засідання конкурсної комісії прийнято рішення щодо укладення Регіональним відділенням Фонду по Харківській
області договору оренди державного майна: нежитлові приміщення
2-поверхового виробничого будинку, інв. № 424, літ. за техпаспортом «П-2», загальною площею 258,3 м2, а саме: на першому поверсі:
кімн. № 33 (склад) площею 69,9 м2, частина кімн. № 32 (склад, межі
якої проходять згідно зі стіною кімн. № 33 до основної стіни складу)
площею 69,9 м2, загальною площею 139,8 м2; на другому поверсі:
кімн. № 54 (роздягальня) площею 34,6 м2, кімн. № 55 (сушка) площею
6,5 м2, кімн. № 56 (коридор) площею 2,5 м2, кімн. № 57 (санвузол)
площею 2,3 м2, кімн. № 58 (санвузол) площею 2,2 м2, кімн. № 61 (роздягальня) площею 39,1 м2), кімн. № 61а (коридор) площею 14,3 м2,
кімн. № 62 (кабінет) площею 11,8 м2, кімн. № 63 (сушка) площею
5,2 м2, загальною площею 118,5 м2 за адресою: м. Харків, вул. Тарасівська, 6, що перебуває на балансі ДП «Харківське промисловоторговельне підприємство», з єдиним претендентом, що взяв участь
у конкурсі та пропозиції якого відповідають оголошеним умовам його
проведення, – ФОП Налапко Р. М.
2. За результатами засідання конкурсної комісії з метою формування списку учасників конкурсу на право оренди державного майна вважати конкурс на право оренди державного майна: нежитлові
приміщення – кімн. № 206-209 на 1-му поверсі 4-поверхової будівлі
адміністративно-лабораторного корпусу, літ. А-4, площею 58,6 м2
та кімн. № 1 одноповерхового гаража, літ. Р-1 площею 152,3 м2,
інв. № 81973, загальною площею 210,9 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Астрономічна, 33, що перебувають на балансі ДП «Державний
науковий центр лікарських засобів і медичної продукції», таким,
що не відбувся.

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

ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м. Харків про проведення конкурсу на право
оренди нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: КЕВ
м. Харків, адреса: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 61.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлове приміщення № 1-11, 1-18 будівлі № 46 (їдальня) загальною площею 250,2 м2 військового містечка № 40 за адресою: м. Харків,
вул. Полтавський шлях, 195.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до
вимог чинного законодавства, становить 4 789,49 грн на місяць
(без ПДВ).
Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання
об’єкта:
найбільший розмір орендної плати; використання нерухомого
майна під розміщення буфету (їдальні), що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальних закладах та військових частинах;
компенсація орендодавцю податку за землю під об’єктом оренди та
за прилеглу територію; компенсація витрат за виконання незалежної
оцінки майна; виконання ремонту орендованого майна; встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок власних коштів
орендаря та укладення прямих договорів з постачальними організаціями; забезпечення зобов’язання орендаря зі сплати орендної
плати внесенням завдатку в розмірі, не меншому ніж орендна плата
за перший (базовий) місяць оренди, який вноситься в рахунок плати
за останні три місяці оренди.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: по завершенні 20 календарних днів з моменту опублікування цієї
інформації.
Тел./факс для довідок: (057) 700-44-63, 700-44-66.
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ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м. Чернівці про проведення конкурсу на право укладення
договору оренди нерухомого військового майна
Орган управління – Міністерство оборони України.
Балансоутримувач – Квартирно-експлуатаційний відділ м. Чернівці (код за ЄДРПОУ 08179180).
 Назва об’єкта оренди і місцезнаходження: нежитлові приміщення другого поверху (2-39, 2-40, 2-41) загальною площею
22,6 м2 у будівлі (літ. А) Гарнізонного будинку офіцерів (інв. №
4) військового містечка № 101 за адресою: м. Чернівці, пл. Театральна, 6.
Вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку
становить 116525,00 (сто шістнадцять тисяч п’ятсот двадцять п’ять)
гривень (без ПДВ).
Розмір плати за оренду державного (військового) майна
за базовий місяць – лютий 2019 року при використанні об’єкта
з метою розміщення офісних приміщень, крім офісних приміщень
операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету, орендна ставка 18 %, визначений
відповідно до вимог чинного законодавства, становить 1813,41
грн (без ПДВ).
Основні умови конкурсу:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати
за використання зазначеного об’єкта порівняно з розміром орендної
плати за базовий місяць.
2. Своєчасна сплата орендної плати (щомісяця до 15 числа наступного за звітним місяця).
3. Належне утримання та використання об’єкта оренди за цільовим призначенням.
4. Строк оренди – 2 (два) роки 11 (одинадцять) місяців із можливістю продовження терміну дії договору за умови виконання орендарем
всіх обов’язків за договором оренди за наявності згоди балансоутримувача та погодження органу, уповноваженого управляти об’єктом
оренди. Продовження договору у визначеному вище порядку можливе за умови якщо інше не буде встановлено законодавством на
момент закінчення строку дії цього договору. У разі, якщо на момент
продовження договору оренди остання оцінка об’єкта оренди була
зроблена більш як три роки тому, для продовження договору оренди
провадиться нова оцінка об’єкта оренди.
5. Страхування орендованого майна протягом місяця з дати
укладення договору оренди на суму не меншу, ніж зазначена в звіті
про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством України.
6. Дотримання заходів протипожежної безпеки орендованого
майна.
7. Зобов’язання щодо дотримання належних умов експлуатації
об’єкта оренди, запобігання його пошкодженню та псуванню, утримувати майно у належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду.
8. Виконання поточного ремонту орендованого майна за рахунок
орендаря без компенсації витрат на його здійснення.
9. Зобов’язання орендаря за сплатою орендної плати забезпечуються у вигляді завдатку не меншому ніж трикратний розмір орендної
плата за базовий місяць оренди, який вноситься протягом 10 днів з
моменту укладення договору оренди в рахунок плати за останні місяці
оренди, а у разі не внесення завдатку договір розривається.
10. Зобов’язання встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів з постачальними організаціями.
11. Зобов’язання орендаря не зберігати і не використовувати
в орендованому приміщенні токсичні, хімічні, вибухові, наркотичні,
радіоактивні та легкозаймисті матеріали і речовини.
12. Заборона суборенди та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб.
13. Компенсація переможцем конкурсу витрат іншого учасника на
здійснення незалежної оцінки об’єкта оренди протягом 10 робочих
днів з моменту оголошення результатів конкурсу.
14. Компенсація орендодавцю податку на землю під об’єктом
оренди та за прилеглу територію.
15. Мета і предмет господарської діяльності, визначені в установчих документах суб’єкта господарювання, який здійснює господарську діяльність на базі орендованого майна, не можуть суперечити
умовам договору оренди.
16. Сплата гарантійного внеску відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 31.08.2011 № 906 (зі змінами).
17. Підписання переможцем конкурсу проекту договору оренди
нерухомого військового майна у 5-денний термін після його проведення.
Основним критерієм визначення переможця конкурсу є запропонований найбільший розмір орендної плати у разі обов’язкового
забезпечення виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії:
1) заяву про участь у конкурсі; 2) пропозиції щодо виконання
умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно
якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу;
3) інформацію про засоби зв’язку з ним; 4) документи, що підтверджують сплату гарантійного внеску, який становить шість стартових
орендних плат. Гарантійний внесок повинен бути здійснений шляхом
перерахування коштів на реквізити: Квартирно-експлуатаційний відділ м. Чернівці, код за ЄДРПОУ 08179180, код банку 820172 в ДКСУ
м. Київ, р/р 35223240005673; 5) відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження
представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірену належним чином копію витягу з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості
за останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього
не порушено справу про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію
виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином копію декларації
про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку; довідку від учасника конкурсу про те,
що відносно нього не порушено справу про банкрутство;
6) додаткові пропозиції.
Пропозиції учасників конкурсу мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та чинному законодавству
України.
Зазначені документи (крім пропозиції щодо розміру орендної
плати) подаються в запечатаному конверті з написом «На конкурс» із
зазначенням назви учасника конкурcу, найменування та місцезнаходження об’єкта оренди, підписаному учасником конкурсу з відбитком
печатки претендента (за наявності).
Кінцевий термін подання заяв та документів для участі в конкурсі – за 3 робочих дні до дати проведення конкурсу за адресою: 58002,
м. Чернівці, вул. Українська, 43, кімната 3.
Конкурс відбудеться на 21-й календарний день після дати
опублікування цієї інформації у газеті «Відомості приватизації» об 11.00 за адресою: м. Чернівці, вул. Українська, 43, кімната № 11.
Конкурсні пропозиції щодо розміру орендної плати за перший/
базовий місяць оренди подаються учасниками або уповноваженими особами в запечатаному непрозорому конверті на засіданні конкурсної комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація учасників
конкурсу завершується за 10 хв. до початку проведення конкурсу
(кімната № 11).
Додаткову інформацію можна отримати в Квартирно-експлуа
таційному відділі м. Чернівці за телефоном (0372) 52-88-03.

ІНФОРМАЦІЯ про оренду майна державних
підприємств і організацій
(відповідно до наказу Фонду № 30 від 15.01.08)

ІНФОРМАЦІЯ
ДП «Центр-Сервіс» про проведення конкурсу на право
оренди нерухомого державного майна

 Назва та місцезнаходження об’єкта оренди: нежитлове приміщення площею 112,5 м2 за адресою: 01021, м. Київ. вул. Інститутська, будинок 16, 5-й під’їзд.
Балансоутримувач: ДП «Центр-Сервіс».
Орган управління: Державне Управління Справами.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно за звітом про незалежну
оцінку становить 23175,12 грн та ПДВ – 4635,02 грн.
Стартовий розмір оренди становить 23175,12 грн та ПДВ –
4635,02 грн.
Основні умови конкурсу:
мета використання: розміщення громадської приймальні релігійних та благодійних організацій на площі, що не використовується для
підприємницької діяльності і становить понад 50 м2; найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно зі стартовою; строк
дії договору оренди – 1 рік; ефективне використання орендованого
майна відповідно до його призначення та умов договору; забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню
і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому санітарними
нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване
майно в належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в
оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати
заходи протипожежної безпеки; компенсація переможцем конкурсу
протягом 10 календарних днів з моменту укладення договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди платнику за
оцінку; протягом місяця з моменту підписання договору переможець
конкурсу повинен внести завдаток у розмірі запропонованої ним суми
місячної орендної плати до державного бюджету і балансоутримувачу
у співвідношенні, визначеному у договорі оренди. Внесений завдаток
підлягає зарахуванню в рахунок плати за останній місяць платежів
за використання майна; своєчасно і у повному обсязі сплачувати
орендну плату (щомісяця до 15 числа місяця, наступного за звітним,
з урахуванням індексу інфляції); орендна плата, перерахована несвоєчасно і у повному обсязі, підлягає індексації стягується до державного бюджету та балансоутримувачу у визначеному співвідношенні
відповідно до чинного законодавства України з урахуванням пені
в розмірі подвійної облікової ставки НБУ на дату нарахування пені
від суми заборгованості за кожний день прострочення, включаючи
день оплати; забезпечити орендодавцю і балансоутримувачу доступ на об’єкт оренди з метою контролю за його використанням та
виконанням умов договору; своєчасно за погодженням з балансо
утримувачем здійснювати за власний рахунок капітальний, поточний
та інші види ремонту орендованого майна; у разі припинення або
розірвання договору поліпшення орендованого майна, здійснені
орендарем за рахунок власних коштів, які можна відокремити від
орендованого майна не завдаючи йому шкоди, визнаються власністю
орендаря, а невід’ємні поліпшення – власністю держави і компенсації
не підлягають; здійснювати витрати, пов’язані з утриманням орендованого майна; протягом 15 робочих днів після підписання договору
оренди укласти з балансоутримувачем орендованого майна договір
про відшкодування витрат балансоутримувача на утримування орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю, сплати
податку на землю; протягом місяця після укладення договору оренди
застрахувати орендоване майно на суму, не меншу ніж його вартість
за звітом про оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством і надати орендодавцю та балансо
утримувачу копії страхового поліса і платіжного доручення про сплату
страхового платежу. Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди майно було застраховане; у разі
припинення або розірвання договору повернути балансоутримувачу
орендоване майно в належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, та
відшкодувати збитки в разі погіршення стану або втрати (повної або
часткової) орендованого майна з вини орендаря; чинність договору
оренди припиняється внаслідок несвоєчасної сплати орендованої
плати та пені до державного бюджету протягом трьох місяців, про
що орендарю надсилається письмове повідомлення; обов’язкове
укладення договору на охорону об’єкта оренди; переможець конкурсу
після отримання від орендодавця проекту договору оренди протягом
5 робочих днів повертає особисто орендодавцю підписаний договір
оренди; конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону відповідно до
Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011
№ 906, зі змінами та доповненнями; основним критерієм визначення
переможця є найбільший розмір орендної плати у разі обов’язкового
забезпечення виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії
такі документи:
заяву про участь в конкурсі; пропозиції щодо виконання умов
конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого
вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; завірені належним чином копії
установчих документів; завірену належним чином копію звіту про
фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за рік; довідку від претендента про те,
що стосовно нього не порушено справу про банкрутство; інформацію щодо відсутності застосування до заявника санкцій відповідно
до законодавства за підписок керівника;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або
належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином
копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином копію
декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва –
фізичної особи – платника єдиного податку; інформацію щодо відсутності застосування до заявника санкцій відповідно до законодавства за підписом ФОП;
додаткові пропозиції до договору оренди.
Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають
відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс,
та чинному законодавству України.
Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються до ДП «Центр-сервіс» за адресою: 01021, м. Київ, вул. Інститутська, 16 у запечатаному непрозорому конверті з написам «На
конкурс» з відбитком печатки претендента (за наявності), із зазначенням найменування учасника конкурсу та об’єкта оренди (адреса,
площа, балансоутримувач).
Кінцевий строк приймання документів на конкурс – за три робочих
дні до дати проведення конкурсу.
Допущені до участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноважені особи учасників конкурсу подають конкурсу пропозицію щодо
розміру орендної плати за базовий місяць оренди в запечатаному
непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за
участю учасників конкурсу. Реєстрація конкурсних пропозицій щодо
розміру орендної плати завершується за 10 хв. до початку проведення конкурсу.
Конкурс відбудеться о 13.00 на 11-й календарний день після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Київ. вулиця Інститутська, будинок 16,
5-й під’їзд.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати за тел. (044) 253-41-52.

3 квітня 2019 року

18

відомості
приватизації

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:
дев’ятиповерхова будівля готелю «Світязь» площею 7896,4 м2,
розташована за адресою: вул. Набережна, 4, м. Луцьк, Волинська обл.
Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого
оцінюється: вул. Набережна, 4, м. Луцьк, Волинська обл.; 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.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 будівля
загальною площею 7896,4 м2.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.12.2018.
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».
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного
майна України, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки
об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на
підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими
передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна
за напрямом 1. «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1. «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та
майнових прав на них».
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів,
що мають загальний стаж професійної діяльності: не менше 3 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості),
у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться
у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява
про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені
до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна, інформація про претендента подаються за встановленими
в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: нерухомість або єдиний майновий комплекс готельного, рекреаційного та санаторнокурортного призначення.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 35 000,0 грн.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, в який вкладено окремий запечатаний конверт з конкурсною
пропозицією, шляхом поштового відправлення на адресу: 01133,
м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна
України (вул. Генерала Алмазова, 18/9, фойє) до 17.30 11 квітня
2019 року.
На конверті потрібно зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо
якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я,
по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну
документацію.
Телефон для довідок (044) 200-36-36.
Конкурс відбудеться 17 квітня 2019 року о 14.00 у Фонді
державного майна України (01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303).

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

 1. Назва об’єкта оцінки: нерухоме майно – гідротехнічні
споруди: контурна дамба № 1 виросного ставу № 2 (інв. № 1177/1)
за адресою: Вінницька обл., Бершадський р-н, с. Велика Киріївка,
вул. Шевченка, 241; роздільна дамба виросного ставу № 2 (інв.
№ 1177/2) за адресою: Вінницька обл., Бершадський р-н, територія
Великокиріївкої с/р; водонапуск № 1 виросного ставу № 2 (інв.
№ 1177/3) за адресою: Вінницька обл., Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 228; водовипуск № 1 виросного ставу
№ 2 (інв. № 1177/4) за адресою: Вінницька обл., Бершадський р-н,
с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 219; скидний канал № 1 виросного ставу № 2 (інв. № 1177/5) за адресою: Вінницька обл., Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 263; скидний канал № 2 виросного ставу № 2 (інв. № 1177/6) за адресою: Вінницька
обл., Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 265; водовипуск № 2 виросного ставу № 2 (інв. № 1177/7) за адресою:
Вінницька обл., Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 220; водонапуск № 2 виросного ставу № 2 (інв. № 1177/8) за
адресою: Вінницька обл., Бершадський р-н, с. Велика Киріївка,
вул. Шевченка, 230; контурна дамба № 2 виросного ставу № 2 (інв.
№ 1177/9) за адресою: Вінницька обл., Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 247; контурна дамба виросного ставу
№ 3 (інв. № 1177/10) за адресою: Вінницька обл., Бершадський р-н,
с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 239; водонапуск № 1 виросного
ставу № 3 (інв. № 1177/11) за адресою: Вінницька обл., Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 229; водонапуск № 2
виросного ставу № 3 (інв. № 1177/12) за адресою: Вінницька обл.,
Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 231; водовипуск виросного ставу № 3 (інв. № 1177/13) за адресою: Вінницька
обл., Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 218;
скидний канал виросного ставу № 3 (інв. № 1177/14) за адресою:
Вінницька обл., Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 262; контурна дамба виросного ставу № 4 (інв. № 1177/15) за

3 квітня 2019 року

ІНФОРМАЦІЯ
про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності

 Найменування об’єкта оцінки: нерухоме майно, а саме: будівля вбудовано-прибудованого приміщення площею 656,6 м2, розташована за адресою: просп. Грушевського президента, 33, м. Луцьк,
Волинська обл.
Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого
оцінюється: просп. Грушевського президента, 33, м. Луцьк, Волинська
обл.; 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.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 будівля загальною
площею 656,6 м2.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2018.
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».
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна
України, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта
оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1.
«Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього
напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів,
що мають загальний стаж професійної діяльності: не менше 3 років
(для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому
числі земельних ділянок, та майнових прав на них).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у
розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: окремі будівлі.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 7 000,0 грн.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, в який
вкладено окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією,
шляхом поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для
кореспонденції Фонду державного майна України (вул. Генерала Алмазова, 18/9, фойє) до 17.30 11 квітня 2019 року.
На конверті потрібно зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого
буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та
найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Телефон для довідок (044) 200-36-36.
Конкурс відбудеться 17 квітня 2019 року о 14.00 у Фонді державного майна України (01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова,
18/9, кімн. 303).

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

Мета проведення незалежної оцінки: визначення справедливої
вартості нерухомого майна з метою відображення її результатів у
бухгалтерському обліку.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 будівля
загальною площею 5774,7 м2.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.12.2018.
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».
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного
майна України, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки
об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на
підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими
передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна
за напрямом 1. «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та
майнових прав на них».
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів,
що мають загальний стаж професійної діяльності: не менше 3 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості),
у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться
у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява
про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені
до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна, інформація про претендента подаються за встановленими
в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: нерухомість або єдиний майновий комплекс готельного, рекреаційного та санаторнокурортного призначення.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 35 000,0 грн.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, в
який вкладено окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією, шляхом поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ,
вул. Генерала Алмазова, 18/9 або безпосередньо до поштової
скриньки для кореспонденції Фонду державного майна України (вул.
Генерала Алмазова, 18/9, фойє) до 17.30 11 квітня 2019 року.
На конверті потрібно зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо
якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я,
по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну
документацію.
Телефон для довідок (044) 200-36-36.
Конкурс відбудеться 17 квітня 2019 року о 14.00 у Фонді
державного майна України (01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303).

підсумки

 Найменування об’єкта оцінки: нерухоме майно, а саме:
п’ятиповерхова будівля готелю «Лісова пісня» площею 5774,7 м2,
розташована за адресою: бульв. Лесі Українки, 12, м. Ковель, Волинська обл.
Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого
оцінюється: бульв. Лесі Українки, 12, м. Ковель, Волинська обл.; тел.:
(097) 701-72-20, (044) 286-75-91.

За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, проведеного 21.03.2019, переможцем конкурсу щодо визначення вартості цілісного майнового комплексу дитячого оздоровчого табору «Сонячний», розташованого за адресою: пров. Тірас, 3, у смт Сергіївка, Білгород-Дністровський р-н, Одеська обл.
(згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.12.2018
№ 1085-р «Про віднесення цілісного майнового комплексу дитячого
оздоровчого табору «Сонячний» до сфери управління Фонду державного майна», віднесеного до сфери управління Фонду державного майна України), з метою визначення справедливої вартості
для відображення її результатів у бухгалтерському обліку, визнано
суб’єкта оціночної діяльності – приватне підприємство «Зорі України». Строк надання послуг з оцінки – 15 календарних днів. Вартість
надання послуг з оцінки – 54,0 тис. грн.

адресою: Вінницька обл., Бершадський р-н, с. Устя, вул. Набережна, 91; роздільна дамба виросного ставу № 4 (інв. № 1177/16) за
адресою: Вінницька обл., Бершадський р-н, с. Устя, вул. Набережна, 96; водонапуск виросного ставу № 4 (інв. № 1177/17) за адресою: Вінницька обл., Бершадський р-н, с. Устя, вул. Набережна, 86;
водовипуск виросного ставу № 4 (інв. № 1177/18) за адресою: Він
ницька обл., Бершадський р-н, с. Устя, вул. Набережна, 82; скидний
канал виросного ставу № 4 (інв. № 1177/19) за адресою: Вінницька
обл., Бершадський р-н, с. Устя, вул. Набережна, 98; контурна дамба № 1 виросного ставу № 5 (інв. № 1177/20) за адресою: Вінницька
обл., Бершадський р-н, с. Устя, вул. Набережна, 93; контурна дамба № 2 виросного ставу № 5 (інв. № 1177/21) за адресою: Вінницька
обл., Бершадський р-н, с. Устя, вул. Набережна, 94; роздільна дамба виросного ставу № 5 (інв. № 1177/22) за адресою: Вінницька
обл., Бершадський р-н, с. Устя, вул. Набережна, 97; водовипуск
№ 1 виросного ставу № 5 (інв. № 1177/23) за адресою: Вінницька
обл., Бершадський р-н, с. Устя, вул. Набережна, 84; водонапуск № 1
виросного ставу № 5 (інв. № 1177/24) за адресою: Вінницька обл.,
Бершадський р-н, с. Устя, вул. Набережна, 88; водовипуск № 2 виросного ставу № 5 (інв. № 1177/25) за адресою: Вінницька обл.,
Бершадський р-н, с. Устя, вул. Набережна, 85; водонапуск № 2 виросного ставу № 5 (інв. № 1177/26) за адресою: Вінницька обл.,
Бершадський р-н, с. Устя, вул. Набережна, 89; скидний канал № 1
виросного ставу № 5 (інв. № 1177/27) за адресою: Вінницька обл.,
Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 264; скидний
канал № 2 виросного ставу № 5 (інв. № 1177/28) за адресою: Він
ницька обл., Бершадський р-н, с. Велика Киріївка вул. Шевченка,
266; контурна дамба виросного ставу № 6 (інв. № 1177/29) за адресою: Вінницька обл., Бершадський р-н, с. Устя, вул. Набережна, 92;
водонапуск виросного ставу № 6 (інв. № 1177/30) за адресою: Він
ницька обл., Бершадський р-н, с. Устя, вул. Набережна, 87; водовипуск виросного ставу № 6 (інв. № 1177/31) за адресою: Вінницька
обл., Бершадський р-н, с. Устя, вул. Набережна, 83; скидний канал
виросного ставу № 6 (інв. № 1177/32) за адресою: Вінницька обл.,
Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 267; контурна
дамба № 1 зимувального ставу № 1 (інв. № 1177/33) за адресою:
Вінницька обл., Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 242; контурна дамба № 2 зимувального ставу № 1 (інв.
№ 1177/34) за адресою: Вінницька обл., Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 248; роздільна дамба зимувального

ставу № 1 (інв. № 1177/35) за адресою: Вінницька обл., Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 256; водонапуск зимувального ставу № 1 (інв. № 1177/36) за адресою: Вінницька обл.,
Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 232; водовипуск зимувального ставу № 1 (інв. № 1177/37) за адресою: Вінницька
обл., Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 221;
скидний канал зимувального ставу № 1 (інв. № 1177/38) за адресою: Вінницька обл., Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 268; контурна дамба № 1 зимувального ставу № 2 (інв.
№ 1177/39) за адресою: Вінницька обл., Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 243; контурна дамба № 2 зимувального ставу № 2 (інв. № 1177/40) за адресою: Вінницька обл., Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 249; роздільна
дамба зимувального ставу № 2 (інв. № 1177/41) за адресою: Він
ницька обл., Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка,
257; водонапуск зимувального ставу № 2 (інв. № 1177/42) за адресою: Вінницька обл., Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 233; водовипуск зимувального ставу № 2 (інв. № 1177/43) за
адресою: Вінницька обл., Бершадський р-н, с. Велика Киріївка,
вул. Шевченка, 222; скидний канал зимувального ставу № 2 (інв.
№ 1177/44) за адресою: Вінницька обл., Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 269; контурна дамба № 1 зимувального ставу № 3 (інв. № 1177/45) за адресою: Вінницька область,
Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 244; контурна
дамба № 2 зимувального ставу №3 (інв.№ 1177/46) за адресою:
Вінницька область, Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 250; роздільна дамба зимувального ставу № 3 (інв.
№ 1177/47) за адресою: Вінницька обл., Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 258; водонапуск зимувального ставу
№ 3 (інв. № 1177/48) за адресою: Вінницька обл., Бершадський р-н,
с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 234; водовипуск зимувального
ставу № 3 (інв. № 1177/49) за адресою: Вінницька обл., Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 223; скидний канал
зимувального ставу № 3 (інв. № 1177/50) за адресою: Вінницька
обл., Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 270; контурна дамба № 1 зимувального ставу № 4 (інв. № 1177/51) за адресою: Вінницька обл., Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 245; контурна дамба № 2 зимувального ставу № 4 (інв.
№ 1177/52) за адресою: Вінницька обл., Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 251; роздільна дамба зимувального
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ставу № 4 (інв. № 1177/53) за адресою: Вінницька обл., Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 259; водонапуск зимувального ставу № 4 (інв. № 1177/54) за адресою: Вінницька обл.,
Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 235; водовипуск зимувального ставу № 4 (інв. № 1177/55) за адресою: Вінницька
обл., Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 224;
скидний канал зимувального ставу № 4 (інв. № 1177/56) за адресою: Вінницька обл., Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 271; контурна дамба № 1 зимувального ставу № 5 (інв.
№ 1177/57) за адресою: Вінницька обл., Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 246; контурна дамба № 2 зимувального ставу № 5 (інв. № 1177/58) за адресою: Вінницька обл., Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 252; роздільна
дамба зимувального ставу № 5 (інв. № 1177/59) за адресою: Він
ницька обл., Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка,
260; водонапуск зимувального ставу № 5 (інв. № 1177/60) за адресою: Вінницька обл., Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 236; водовипуск зимувального ставу № 5 (інв. № 1177/61) за
адресою: Вінницька обл., Бершадський р-н, с. Велика Киріївка,
вул. Шевченка, 225; скидний канал зимувального ставу №5 (інв.
№ 1177/62) за адресою: Вінницька обл., Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 272; контурна дамба зимувального
ставу № 6 (інв. № 1177/63) за адресою: Вінницька обл., Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 240; роздільна дамба
зимувального ставу № 6 (інв. № 1177/64) за адресою: Вінницька
обл., Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 261; водонапуск зимувального ставу № 6 (інв. № 1177/65) за адресою:
Вінницька обл., Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 237; водовипуск зимувального ставу № 6 (інв. № 1177/66) за
адресою: Вінницька обл., Бершадський р-н, с. Велика Киріївка,
вул. Шевченка, 226; скидний канал зимувального ставу № 6 (інв.
№ 1177/67) за адресою: Вінницька обл., Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 273; верховинна споруда водопостачального ставка (інв. № 1177/68) за адресою: Вінницька обл., Бершадський р-н, територія Великокиріївської с/р; підпірна гребля
водопостачального ставка (інв. № 1177/69) за адресою: Вінницька
обл., Бершадський р-н, територія Великокиріївської с/р; шлюзрегулятор водопостачального ставка (інв. № 1177/70) за адресою:
Вінницька обл., Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 274; водопостачальний канал № 1 (інв. № 1177/71) за адресою:
Вінницька обл., Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 238; підпірна споруда № 1 водопостачального каналу № 1 (інв.
№ 1177/72) за адресою: Вінницька обл., Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 253; водонапуск водопостачального
каналу № 1 (інв. № 1177/73) за адресою: Вінницька обл., Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 227; підпірна споруда
№ 2 водопостачального каналу № 1 (інв. № 1177/74) за адресою:
Вінницька обл., Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 254; підпірна споруда № 3 водопостачального каналу № 1 (інв.
№ 1177/75) за адресою: Вінницька обл., Бершадський р-н, с. Велика Киріївка, вул. Шевченка, 255; водопостачальний канал № 2
(інв. № 1177/76) за адресою: Вінницька обл., Бершадський р-н,
с. Устя, вул. Набережна, 90; підпірна споруда № 1 водопостачального каналу № 2 (інв. № 1177/77) за адресою: Вінницька обл., Бершадський р-н, с. Устя, вул. Набережна, 94, Державного підприємства «Укрриба».
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою укладення договору оренди.
Замовник робіт з оцінки – Регіонального відділення Фонду по Він
ницькій області (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua).
Платник робіт з оцінки – СТОВ «Бершадський риборозплідник».
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 77 гідроспоруд.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів станом на 28.02.19: відновна – 12129951,44 грн; залишкова – 3782152,51 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: споруди, зокрема, аналогічного
функціонального призначення.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки:
25,00 тис. грн.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 20 календарних днів від дати підписання договору на проведення незалежної
оцінки майна.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.19.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення
№ 19 площею 16,9 м2 на 3-му поверсі адміністративної будівлі (літ. Ф/Б) Державного науково-виробничого підприємства
«Геосистема».
Місцез находження об’єкта оцінки: 21027, м. Вінн иця,
вул. 600-річчя, 25.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою продовження строку дії договору оренди.
Замовник робіт з оцінки – Регіонального відділення Фонду по Він
ницькій області (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua).
Платник робіт з оцінки – ТОВ «Торговий дім «Аеростар».
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1приміщення.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів станом на 30.11.2018: відновна – 6272,00 грн; залишкова –
1982,00 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): 31.03.19.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015
№ 2075 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2018 р. за № 198/31650
(далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих
відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та
професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки
майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають
об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації,
порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні,
зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій
зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням
усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом; документів
щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності
та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення); підтвердних документів (заява про участь у конкурсі з
відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою
(додаток 4 до Положення); інформації про претендента (додаток
5 до Положення).
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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 11.04.19 (включно).
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкту оцінки
та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться 17.04.2019 о 10.00 у Регіональному відділенні Фонду по Вінницькій області за адресою: 21018, м. Він
ниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для довідок 67-26-08.

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Волинській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єкта
оціночної діяльності

 1. Найменування об’єкта оцінки: піднавіс площею 123,2 м2
за адресою: 44700, Волинська обл., м. Володимир-Волинський,
вул. Луцька, 80в, що обліковується на балансі ВП «Геологорозвідувальна експедиція «ДП «Львіввугілля».
Місцез находження об’єкта оцінки: 44700, м. ВолодимирВолинський, вул. Луцька, 80в.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення
договору оренди.
Телефон (0332) 24-80-24. Телефакс (0332) 24-34-77.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно
на 31.03.19.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3,76 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно – окрема будівля до 800 м2 – виробничо-складська.
Особа-платник робіт з оцінки – ПП «ВЕА».
 2. Найменування об’єкта оцінки: баня санпропускник котельня площею 136,2 м2 за адресою: 44700, Волинська обл.,
м. Володимир-Волинський, вул. Луцька, 80в, що обліковується
на балансі ВП «Геологорозвідувальна експедиція «ДП «Львів
вугілля».
Місцез находження об’єкта оцінки: 44700, м. ВолодимирВолинський, вул. Луцька, 80в.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення
договору оренди.
Телефон (0332) 24-80-24. Телефакс (0332) 24-34-77.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно
на 31.03.19.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3,76 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно – окрема будівля до 800 м2 – виробничо-складська.
Особа-платник робіт з оцінки – ПП «ВЕА».
 3. Найменування об’єкта оцінки: частина головного корпусу
«А-4» площею 5,0 м2 за адресою: 43018, Волинська обл., м. Луцьк,
вул. Львівська, 75, що обліковується на балансі Луцького національного технічного університету.
Місцез находження об’єкта оцінки: 44700, Волинська обл.,
м. Луцьк, вул. Львівська,75.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження
дії договору оренди.
Телефон (0332) 24-80-24. Телефакс (0332) 24-34-77.
Розмір земельної ділянки, усього: 15,46 га (пропорційний площі
(частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території).
Місце розташування земельної ділянки: м. Луцьк, вул. Львівська, 75.
Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти.
Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування земельною ділянкою.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно
на 31.03.19.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,56 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно – приміщення,
частини будівель – для розміщення банкоматів, автоматів з розливу
напоїв, інших автоматів,
Особа-платник робіт з оцінки – ФОП Шолков М. В.
 4. Найменування об’єкта оцінки: частина учбово-лабора
торного корпусу (частина будівлі підвал, І,ІІ поверхи) (літер
Б- 3) площею 5,0 м2 за адресою: 43018, Волинська обл., м. Луцьк,
вул. Львівська, 75, що обліковується на балансі Луцького національного технічного університету.
Місцез находження об’єкта оцінки: 43018, Волинська обл.,
м. Луцьк, вул. Львівська, 75.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження
дії договору оренди.
Телефон (0332) 24-80-24. Телефакс (0332) 24-34-77.
Розмір земельної ділянки, усього: 15,46 га (пропорційний площі
(частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території).
Місце розташування земельної ділянки: м. Луцьк, вул. Львівська, 75.
Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти.
Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування земельною ділянкою.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно
на 31.03.19.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,56 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно – приміщення,
частини будівель – для розміщення банкоматів, автоматів з розливу
напоїв, інших автоматів,
Особа-платник робіт з оцінки – ФОП Шолков М. В.
 5. Найменування об’єкта оцінки: частина їдальні площею
223,9 м2 за адресою: 44021, Волинська обл., Шацький р-н, с. Світязь, урочище Гушово, 25, що обліковується на балансі Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44021, Волинська обл., Шацький р-н, с. Світязь, урочище Гушово, 25.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення
договору оренди.
Телефон (0332) 24-80-24. Телефакс (0332) 24-34-77.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно
на 31.03.19.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,56 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно – приміщення,
частини будівель.
Особа-платник робіт з оцінки – ФОП Фіщук І. С.
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).
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності
відповідно до Положення застосовується Регіональним відділення
Фонду по Волинській області, у разі якщо вартість надання послуг з
незалежної оцінки суб’єкта оцінки менша 200 (двісті) тис. грн.
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 у межах цих напрямів, що відповідають
об’єкту оцінки.
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, виданими згідно із Законом України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати конкурсну документацію,
в запечатаному конверті по кожному об’єкту оцінки окремо,
а саме:
1) конкурсну пропозицію, яка подається в запечатаному окремому
конверті та має містити пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки
з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законодавством, а також строк виконання робіт у календарних днях, який
не повинен перевищувати 5 календарних днів; 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). У разі відсутності досвіду та
(або) відсутності хоча б одного з документів, що підтверджують цей
досвід (зокрема, подані копії документів є нечитабельними), бали за
відповідними критеріями не зараховуються; 3) підтвердні документи:
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).
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.
Претендент не допускається до участі в конкурсі у разі: недостовірності, невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання; перевищення очікуваної найбільшої ціни
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по Волинській області (43027, м. Луцьк, Київський майдан, 9).
Конкурсна комісія з відбору суб’ктів оціночної діяльності та робоча група з опрацювання документів претендента перебувають за
адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801, телефон (0332)
24-00-57.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї
інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у Регіо
нальному відділенні Фонду по Волинській області за адресою:
м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801.
У разі, якщо дата конкурсу припадає на вихідний, святковий або
інший неробочий день, то конкурс відбудеться в перший за ним робочий день.
Конкурсну документацію потрібно подати до сектору організаційноадміністративного забезпечення Регіонального відділення Фонду по
Волинській області за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9 каб.
807 за чотири робочих дні до опублікованої дати проведення конкурсу (включно).

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: будівля гаража загальною площею
52,5 м2 (літ. А-1).
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Дніпропетровській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Волосевича, 55.
Мета оцінки – приватизація шляхом продажу на електронному
аукціоні.
Дата оцінки – 31.03.19.
Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізький та Кіровоградській областях.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 4,9 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі за функціональним призначенням гараж.
 2. Назва об’єкта оцінки: адміністративна будівля площею
964,6 м2.
Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький національний університет».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Кривий Ріг, просп. Гагаріна, 57.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізький та Кіровоградській областях.
Платник – КПТМ «Криворіжтепломережа».
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 4,9 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення
площею 83,5 м2 (у т. ч. 10,9 м2 – площа загального користування).
Балансоутримувач: ДП «ДПІ «Кривбаспроект».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Кривий Ріг, просп. Поштовий, 40.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізький та Кіровоградській областях.
Платник – КП «Академічний дім».
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина майданчика загальною
площею 400,0 м2.
Балансоутримувач: Нікопольський професійний ліцей.
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Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., Нікопольський район, с. Капулівка, вул. А. Матюка, 3а.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізький та Кіровоградській областях.
Платник – ТОВ «Учбово-курсовий комбінат».
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: майданчик (замощення).
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення
загальною площею 63,6 м2.
Балансоутримувач: Дніпровський державний технікум енергетичних та інформаційних технологій.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро,вул. Космонавта
Волкова, 6б.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізький та Кіровоградській областях.
Платник – ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку
людини «Україна».
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення
площею 9,5 м2 (у т. ч. 1,0 м2 – площа загального користування).
Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет
залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Замовник – Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровській, Запорізький та Кіровоградській областях.
Платник – ФОП Базилюк О. В.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення
площею 21,04 м2.
Балансоутримувач: ДП «ВО ПМЗ ім. О. М. Макарова».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Кедріна, 51а.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізький та Кіровоградській областях.
Платник – ФОП Єрмашов Д. С.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення
площею 21,04 м2 (у т. ч. 7,34 м2 – площа загального користування).
Балансоутримувач: ДП «ВО ПМЗ ім. О. М. Макарова».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Кедріна, 51а.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізький та Кіровоградській областях.
Платник – ФОП Матросов Т. Я.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення
площею 2,0 м2.
Балансоутримувач: ДРСП ДП обслуговування повітряного руху
України.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., с. Старі
Кодаки, вул. Авіадиспетчерська, 4.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізький та Кіровоградській областях.
Платник – АТ «Райффайзен Банк Аваль».
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 10. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення
площею 4,0 м2.
Балансоутримувач: Льотна академія Національного авіаційного
університету.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Короленка, 20.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати.
Дата оцінки – 28.02.19.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізький та Кіровоградській областях.
Платник – ФОП Максимов Андрій Валерійович.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,0 тис. грн.
 11. Назва об’єкта оцінки: частина даху адміністративної будівлі площею 20,0 м2.
Балансоутримувач: Державна фіскальна служба України.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Глинки, 2.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати.
Дата оцінки – 31.03.19.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізький та Кіровоградській областях.
Платник – ПрАТ «ВФ Україна».
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: дах, частина даху.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,0 тис. грн.
 12. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень
площею 253,2 м2.
Балансоутримувач: Державний архів Кіровоградської області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), вул. В’ячеслава Чорновола, 1г.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати.
Дата оцінки – 31.03.19.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізький та Кіровоградській областях.
Платник робіт з оцінки – Виконавчий комітет міської ради міста
Кропивницького.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,0 тис. грн.
 13. Назва об’єкта оцінки: гідротехнічні споруди нагульного
ставу № 3, нагульного ставу № 4, нагульного ставу № 5, нагульного ставу № 6, що перебувають на балансі державного підприєм-
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ства «Укрриба» та знаходяться на території Цвітненської сільської
ради Олександрійського району Кіровоградської області.
Балансоутримувач: державне підприємство «Укрриба».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Цвітненська сільська рада
Олександрівського району Кіровоградської області.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи,
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 21 об’єкт.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.19.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізький та Кіровоградській областях.
Платник – ТОВ фірма «ОЛТО».
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: гідротехнічні споруди.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 10,0 тис. грн.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію, а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну
пропозицію; документи щодо практичного досвіду виконання робіт
з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду за встановленою формою; інформацію про претендента за встановленою
формою.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення,
повинні бути завірені підписом керівника СОД.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення
про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, зі змінами, внесеними
наказом Фонду від 16.01.2018 № 47 і зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному
конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт та терміну виконання робіт (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 12 квітня 2019 р. (включно).
Конкурс відбудеться 18.04.2019 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.

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

 Найменування об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації –
об’єкт соціально-культурного призначення – єдиний майновий
комплекс дитячого оздоровчого табору «Голубок».
Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого
оцінюється: Донецька обл., м. Святогірськ, вул. Івана Мазепи, 29.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта для продажу на аукціоні з умовами відповідно до Методики оцінки майна,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня
2003 р. № 1891.
Замовник та платник послуг з оцінки: Регіональне відділення
Фонду по Донецькій області, телефон/телефакс (057) 700-03-14,
електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів): 78 одиниць (51 од. – нерухоме майно, 27
од. – побутові машини, обладнання та інше).
Балансова залишкова вартість основних засобів: 992,56535 тис.
грн станом на 20.09.2011.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Донецька обл.,
м. Святогірськ, вул. Івана Мазепи, 29.
Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня.
Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.19.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 21,92 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватися практичний досвід з оцінки єдиних (цілісних) майнових комплексів, пакетів акцій акціонерного товариства, часток в майні господарського товариства (крім
акціонерного товариства) розміром, що забезпечує його власнику вирішальний вплив на господарську діяльність господарського
товариства, зокрема, відповідної галузі та функціонального призначення.
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 15 календарних днів). У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість
надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом згідно із законом; документів щодо практичного
досвіду надання послуг з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та оцінювачів, які будуть
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна (згідно з додатком 3 до Положення); підтвердних документів.
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (згідно з додатком 4 до Положення);
письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною
таємницею, і залучається претендентом (за потреби); інформація про
претендента (згідно з додатком 5 до Положення).
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057,
м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (4-й поверх). Телефон для
довідок (057) 700-03-27.

Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублікування цієї інформації об 11.00 в Регіональному відділенні Фонду по Донецькій області за адресою: 61057, м. Харків,
майдан Театральний, буд. 1 (3-й поверх).
Конкурсна документація подається до відділу інформаційного
організаційно-документального забезпечення Регіонального відділення Фонду по Донецькій області (3-й поверх) не пізніше ніж
за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно). На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта
оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта
оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає
конкурсну документацію.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Донецькій області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки індивідуально визначеного майна – об’єктів оренди

 1. Найменування об’єкта оцінки: будівля їдальні загальною
площею 3165,7 м2, що перебуває на балансі ДВНЗ «Приазовський
державний технічний університет», код за ЄДРПОУ 02070812.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь,
вул. Італійська, б. 134.
Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою
укладення договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Донецькій області, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна
адреса: donetsk@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: ФОП Яковенко О. В.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.19.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 6,21 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватися практичний досвід з оцінки окремих будівель, зокрема, порівняної площі та функціонального
призначення.
 2. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 4,0 м2 першого поверху будівлі
адміністративно-побутового комбінату, що перебуває на балансі
Державного підприємства «Шахтоуправління «Південнодонбаське
№ 1», код за ЄДРПОУ 34032208.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Вугледар,
вул. Магістральна, б. 4.
Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою
укладення договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Донецькій області, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна
адреса: donetsk@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: АТ«АЛЬФА-БАНК».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.19.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,63 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватися практичний досвід з оцінки
приміщень для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв
та іншого подібного майна.
 3. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею 52,0 м2 першого поверху будівлі гуртожитку
№ 1 (літ. А-5), що перебуває на балансі Азовського морського інституту Національного університету «Одеська морська академія»,
код за ЄДРПОУ 01127799.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь,
просп. Будівельників, б. 13.
Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою
укладення договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Донецькій області, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна
адреса: donetsk@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: ФОП Тамбовцев В. А.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.19.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,95 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватися практичний досвід з оцінки
приміщень, частин будівель.
 4. 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, б. 30.
Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою
укладення договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Донецькій області, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна
адреса: donetsk@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.19.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,63 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватися практичний досвід з оцінки
приміщень, для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв
та іншого подібного майна.
 5. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 79,1 м2 першого поверху будівлі учбового
корпусу № 1, що перебувають на балансі Донбаської державної
машинобудівної академії, код за ЄДРПОУ 02070789.
Місцез находження об’єкта оцінки: Донецька область,
м.Краматорськ, вул.Академічна, б.72.
Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою
укладення договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Донецькій області, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна
адреса: donetsk@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: ФОП Яхневич А. В.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.19.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,95 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
приміщень, частин будівель.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу
Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 20.02.2018 за № 198/31650) (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих
відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та
професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки
майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають
об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників конкурсу, передбаченим п. 12 розділу ІІ Положення.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати 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 пропо-
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зиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість
надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом згідно із законом; документів щодо практичного
досвіду надання послуг з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та оцінювачів, які будуть
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна (згідно з додатком 3 до Положення); підтвердних документів.
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (згідно з додатком 4 до Положення);
письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною
таємницею, і залучається претендентом (за потреби); інформація про
претендента (згідно з додатком 5 до Положення).
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057,
м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (4-й поверх). Телефон для
довідок (057) 700-03-27.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублікування цієї інформації об 11.00 в Регіональному відділенні Фонду по Донецькій області за адресою: 61057, м. Харків,
майдан Театральний, буд. 1 (3-й поверх).
Конкурсна документація подається до відділу інформаційного
організаційно-документального забезпечення Регіонального відділення Фонду по Донецькій області (3-й поверх) не пізніше ніж
за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно). На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта
оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта
оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає
конкурсну документацію.

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

 Найменування об’єкта оцінки № 1: об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівля котельні, що перебуває на балансі
ПрАТ «Житомирський консервний завод». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Житомирська обл., м. Житомир, вул. Під’їзна, 22. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для приватизації шляхом продажу на електронному аукціоні з умовами. Кількість
об’єктів – 1 об’єкт нерухомого майна площею 13,3 м2. Дата оцінки:
31.03.19. Замовник оцінки – Регіональне відділення Фонду по Житомирській області; платник робіт з оцінки – Регіональне відділення
Фонду по Житомирській області. Очікувана найбільша ціна послуг з
оцінки під час обрання переможця – 3000,00 грн. Подібні для об’єкта
оцінки об’єкти – окрема будівля, зокрема, порівняльної площі та за
функціональним призначенням.
 Найменування об’єкта оцінки № 2: об’єкт малої приватизації –
окреме майно – вбиральня, що перебуває на балансі ПрАТ «Житомирський консервний завод». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Житомирська обл., м. Житомир, вул. Під’їзна, 22. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для приватизації шляхом продажу на електронному аукціоні з умовами. Кількість
об’єктів – 1 об’єкт нерухомого майна площею 76,7 м2. Дата оцінки:
31.03.19. Замовник оцінки – Регіональне відділення Фонду по Житомирській області; платник робіт з оцінки – Регіональне відділення
Фонду по Житомирській області. Очікувана найбільша ціна послуг з
оцінки під час обрання переможця – 3000,00 грн. Подібні для об’єкта
оцінки об’єкти – окрема будівля, зокрема, порівняльної площі та за
функціональним призначенням.
 Найменування об’єкта оцінки № 3: об’єкт малої приватизації – окреме майно – нежитлова будівля колишньої їдальні,
що перебуває на балансі ВАТ «Озерянський комбінат залізобетонних
гідротехнічних конструкцій». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Олевський р-н, смт Новоозерянка, вул. Заводська,
1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для приватизації шляхом викупу балансоутримувачем – ВАТ «Озерянський комбінат залізобетонних гідротехнічних конструкцій». Кількість
об’єктів – 1 об’єкт нерухомого майна площею 1469,3 м2. Дата оцінки:
31.03.19. Замовник оцінки – Регіональне відділення Фонду по Жито
мирській області; платник робіт з оцінки – Регіональне відділення
Фонду по Житомирській області. Очікувана найбільша ціна послуг з
оцінки під час обрання переможця – 5000,00 грн. Подібні для об’єкта
оцінки об’єкти – окрема будівля, зокрема, порівняльної площі та за
функціональним призначенням.
 Найменування об’єкта оцінки № 4: об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво клубу. Місцез находження
об’єкта оцінки: Житомирська обл., Бердичівський р-н, с. Андріяшівка, вул. Павла Ящука, 10а. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості для приватизації шляхом продажу на
аукціоні з умовами. Кількість об’єктів – 1 об’єкт нерухомого майна
площею 1120,9 м2. Дата оцінки: 31.03.19. Замовник оцінки – Регіо
нальне відділення Фонду по Житомирській області; платник робіт
з оцінки – Регіональне відділення Фонду по Житомирській області.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 7000,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – об’єкти
незавершеного будівництва.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015
№ 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 січня 2016
року за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2018 року
за № 198/31650) (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються суб’єкти оціночної діяльності –
суб’єкти господарювання, які діють на підставі чинних сертифікатів
суб’єктів оціночної діяльності за відповідними напрямами оцінки
майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають
об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації,
порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні,
зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Суб’єкт оціночної діяльності забезпечує виготовлення кошторисної документації на об’єкт оцінки № 4.
Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій
зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням
усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом; документів
щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності
та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання
звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки);
підтвердних документів.
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності;
інформація про претендента.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть
залучені до надання послуг з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
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Строк виконання робіт не повинен перевищувати 10 календарних днів.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом документів шляхом поштового відправлення на адресу: м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20 або до приймальні Регіонального відділення
Фонду по Житомирській області (каб. 401) за чотири робочих дні до
оголошеної дати проведення конкурсу (включно) до 15.00. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити найменування об’єкта оцінки та назву
суб’єкта оціночної діяльності, який подає конкурсну документацію.
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування цієї інформації об 11.00 у Регіональному відділенні Фонду
по Житомирській області за адресою: м. Житомир, вул. С. Ріхте
ра, 20 (контактний номер телефону (0412) 42-04-18).

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

 1. Назва об’єкта оцінки: вбудоване приміщення (поз. 1-23)
площею 12,6 м2 на першому поверсі адмінбудинку літ. А.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., м. Свалява,
вул. Старолюбовнянська, 2а.
Балансоутримувач: Державна фіскальна служба України та в
оперативному управлінні Головного управління ДФС у Закарпатській області.
Мета проведення незалежної оцінки: для продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу: (0312) 61-38-83.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Закарпатській області.
Платник робіт з оцінки: ФОП Годя М. М.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.19.
Подібними до об’єкта оцінки є: приміщення, частини будівель адміністративної, торгово-адміністративної нерухомості.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2 400 грн.
Строк виконання робіт з оцінки не має перевищувати 5 календарних днів.
 2. Назва об’єкта оцінки: гідротехнічні споруди – виросного
ставу № 1 (інвентарний № 140), виросного ставу № 2 (інвентарний номер № 141), виросного ставу № 8 (інвентарний № 142),
виросного ставу № 5 (інвентарний № 143), виросного ставу
№ 6 (інвентарний № 144), малькового ставу № 8 (інвентарний
№ 145), літньо-маточного ставу № 2 (інвентарний № 146), зимовалу № 1 (інвентарний № 147), зимовалу № 2 (інвентарний
№ 148), зимовалу № 3 (інвентарний № 149), зимовалу № 4
(інвентарний № 150), зимовалу № 5 (інвентарний № 151), зимовалу № 6 (інвентарний № 152), зимовалу № 7 (інвентарний
№ 153), реабілітаційного ставу (інвентарний № 154), водозабору великого (інвентарний № 155), водозабору (інвентарний
№ 156), відвідного каналу (інвентарний № 157).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., Хустський
р-н, с. Бороняво. Балансоутримувач: Державне підприємство « Укр
риба».
Мета проведення незалежної оцінки: для продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Закарпатській області.
Платник робіт з оцінки: ПАТ «Закарпатська рибоводна станція».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.19.
Подібними до об’єкта оцінки є: гідротехнічні споруди.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 10000 грн.
Строк виконання робіт з оцінки не має перевищувати 5 календарних днів.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення коридору (поз.
2 за планом) корпусу ІІ площею 2,0 м2 на першому поверсі будівлі літ. «А» гуртожитку № 4.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., м. Ужгород,
вул. Університетська, 12.
Балансоутримувач: ДВНЗ «Ужгородський національний університет».
Мета проведення незалежної оцінки: для укладення договору
оренди.
Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Закарпатській області.
Платник робіт з оцінки: ТзОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.19.
Подібними до об’єкта оцінки є: частини приміщень для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв, інших автоматів.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2 400 грн.
Строк виконання робіт з оцінки не має перевищувати 5 календарних днів.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина холу (поз. 22 б за планом)
площею 2,0 м2 першого поверху будівлі літ. «А» гуртожитку
№ 3.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., м. Ужгород,
Студентська набережна, 2.
Балансоутримувач: ДВНЗ «Ужгородський національний університет».
Мета проведення незалежної оцінки: для укладення договору
оренди.
Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Закарпатській області.
Платник робіт з оцінки: ТзОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.19.
Подібними до об’єкта оцінки є: частини приміщень для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв, інших автоматів.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2400 грн.
Строк виконання робіт з оцінки не має перевищувати 5 календарних днів.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина холу (поз. 45 за планом)
площею 4,0 м2 першого поверху будівлі літ. «А» навчальнолабораторного корпусу літ. АА’.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., м. Ужгород,
вул. Університетська, 14.
Балансоутримувач: ДВНЗ «Ужгородський національний університет».
Мета проведення незалежної оцінки: для укладення договору
оренди.
Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Закарпатській області.
Платник робіт з оцінки: ТзОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.19.
Подібними до об’єкта оцінки є: частини приміщень для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв, інших автоматів.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2400 грн.
Строк виконання робіт з оцінки не має перевищувати 5 календарних днів.
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).
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 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових
прав на них».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться
у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява
про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках
3 – 5 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції – пропозиції учасника конкурсу щодо вартості надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також строку їх виконання робіт (у календарних
днях), запечатаної в окремому конверті; 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); 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).
Місцезнаходження комісії та робочої групи: 88000, м. Ужгород,
вул. Собранецька, 60, телефон для довідок (0312) 61-38-83.
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.
Конкурсна документація претендента подається в запечатаному
конверті до служби діловодства Регіонального відділення Фонду по
Закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60 (каб. 313) до 12 квітня 2019 року 15.45 (включно).
Конкурс відбудеться 18 квітня 2019 року о 10.00 у Регіо
нальному відділенні Фонду по Закарпатській області (адреса:
м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 320).

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Запорізькій області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди
Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061)
226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса
Регіонального відділення Фонду по Запорізькій області: zaporizhia@
spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду
по Запорізькій області.
 1. Назва об’єкта оцінки: нерухоме майно бази відпочинку
«Азов» загальною площею 2693,2 м2, а саме: будинок відпочинку літ. А-3 площею 1483,9 м2; будівля їдальні з ґанком літ. Б площею
370,1 м2; сторожка літ. В площею 25,2 м2; навіс літ. Г площею 76,3 м2;
склад літ. Д площею 22,2 м2; душ літ. Е площею 74,9 м2; склад літ. Ж
площею 45,0 м2; сарай літ. З площею 7,1 м2; погріб з шийкою літ. пг
площею 2,5 м2; сарай літ. И площею 11,4 м2; сарай літ. К площею
10,5 м2; сарай літ. Л площею 41,0 м2; будиночок відпочинку літ. М
площею 24,2 м2; будиночок відпочинку літ. Н площею 26,7 м2; навіс
літ. О площею 24,0 м2; вбиральня літ. Т площею 39,9 м2; навіс літ. У
площею 22,8 м2; будинок відпочинку літ. Ф площею 308,9 м2; вбиральня літ. Х площею 1,0 м2; навіс літ. Ц площею 69,7 м2; трансформаторна будка літ. Ч площею 5,9 м2; паркани № 1, № 5; водопровід
№ 2; зливна яма № 3; резервуар для питної води № 4; водонапірна
башта № 6; замощення І.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Якимівський
р-н, смт Кирилівка, Коса Пересип, 46.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди
Балансоутримувач майна: ДП «МЗ «ГІДРОМАШ».
Платник робіт з оцінки: Громадська організація «У сфері культури
та мистецтв «Творча молодь Слобожанщини».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.19.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 15000 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: комплекс будівель та споруд;
за функціональним призначенням: нерухомість готельного, рекреаційного та санаторно-курортного призначення.
Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, скріплений підписом керівника суб’єкта оціночної діяльності –
суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015
№ 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України15.01.2016
за № 60/28190 (зі змінами, внесеними наказом Фонду від 16.01.2018
№ 47, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за
№ 198/31650) (далі – Положення).
До 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 за
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів,
що відповідають об’єкту оцінки.
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, виданими згідно із Законом України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати разом із супровідним листом
конкурсну документацію в запечатаному конверті (на конверті
слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності»,
а також зазначити дату проведення 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) по кожному об’єкту оцінки окремо, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток
4 до Положення); копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності,
виданого претенденту Фондом; копії кваліфікаційних документів
оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до
проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; 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). У разі відсутності досвіду
та (або) відсутності хоча б одного з документів, що підтверджують

3 квітня 2019 року

22

відомості
приватизації

цей досвід (зокрема, подані копії документів є нечитабельними),
бали за відповідними критеріями не зараховуються; 3) конкурсну
пропозицію претендентів, яка подається в запечатаному окремому конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк
виконання робіт у календарних днях, який не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Претенденти, які подали документи на конкурсний відбір СОД
в одному конверті на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі
допущені не будуть. У разі невідповідності, неповноти конкурсної
документації або її несвоєчасного подання, претендент до участі у
конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 69001,
м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. № 22, каб. № 16.
Телефони для довідок: (061) 226-07-50, 226-07-66, 226-07-79.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу документального забезпечення та контролю виконавської дисципліни Регіо
нального відділення Фонду по Запорізькій області (каб. № 10) до
15.00 12.04.19 (включно).
Конкурс відбудеться 18.04.2019 о 10.00 у Регіональному
відділенні Фонду по Запорізькій області за адресою: 69001,
м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. 35.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Запорізькій області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди
Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061)
226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса
Регіонального відділення Фонду по Запорізькій області: zaporizhia@
spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: Регіонального відділення Фонду
по Запорізькій області.
 1. Назва об’єкта оцінки: вбудоване в перший поверх дорослої поліклініки на 850 відвідувачів (літ. І-7, І1-3) нежитлове приміщення № 1-43 загальною площею 27,8 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Енергодар,
просп. Будівельників, 33.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди.
Балансоутримувач майна: Державний заклад «Спеціалізована
медико-санітарна частина № 1» Міністерства охорони здоров’я
України.
Платник робіт з оцінки: ТОВ «БРАЙТ И КО».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.19.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2800 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель; за функціональним призначенням: адміністративна,
торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість
для закладів громадського харчування тощо.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною
площею 703,9 м2, вбудовані в другий та третій поверхи гуртожитку літ. А-9, які переведені розпорядженням голови Запорізької обласної адміністрації від 12.12.2010 № 34 із жилого фонду
в нежилий, у складі: приміщення X другого поверху – кімнати з
№ 1 до № 15 включно та балкон площею 169,2 м2; приміщення
XI другого поверху – кімнати з № 1 до № 17 включно та балкон
площею 184,0 м2; приміщення XII третього поверху – кімнати з
№ 1 до № 17 включно та балкон площею 167,8 м2; приміщення
XIII третього поверху – кімнати з № 1 до № 17 включно та балкон площею 182,9 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Чарівна,
буд. 50.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди.
Балансоу тримувач майна: Запорізький авіаційний коледж
ім. О. Г. Івченка.
Платник робіт з оцінки: ПАТ «МОТОР СІЧ».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 28.02.19.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3200 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель; за функціональним призначенням: адміністративна,
торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість
для закладів громадського харчування тощо.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення з № 126 до
№ 129 включно загальною площею 47,5 м2 першого поверху будівлі (літ. В, В’в), реєстровий номер 02125220.1.ФСНТКК036.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ,
вул. Володимира Хавкіна/Пушкіна, 3/2.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди.
Балансоутримувач майна:
Бердянський державний педагогічний університет.
Платник робіт з оцінки: ФОП Яндола Оксана Вікторівна.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.19.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3200 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель;
за функціональним призначенням: адміністративна, торговельноадміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів
громадського харчування тощо.
 4. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення
загальною площею 84,80 м2 триповерхової будівлі, реєстровий номер 02360576.31.АААДЕЕ934 (літ. Б-3, приміщення № 3
площею 32,0 м2 підвального поверху; приміщення № 53 площею 51,7 м2 першого поверху; приміщення № 9, № 10, № 12
площею 101,10 м2 другого поверху).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Токмак,
вул. Дружби, 230.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди.
Балансоутримувач майна: Головне управління статистики у Запорізькій області.
Платник робіт з оцінки: Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Токмацької районної ради
Запорізької області.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
31.12.2018.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3200 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель;
за функціональним призначенням: адміністративна, торговельноадміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів
громадського харчування тощо.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення І (у складі
приміщень з № 1 до № 6 включно) загальною площею 40,0 м2
першого поверху гуртожитку № 4 (літ. А-5).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 31а.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження
договору оренди, укладеного між Запорізьким державним медичним
університетом і АТ «УКРСОЦБАНК», за погодженням регіональним
відділенням розміру орендної плати.
Балансоутримувач майна: Запорізький державний медичний
університет.
Платник робіт з оцінки: АТ «УКРСОЦБАНК».
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Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 28.02.19.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2500 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель; за функціональним призначенням: адміністративна,
торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість
для закладів громадського харчування тощо.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 66, № 71
другого поверху та частини приміщень спільного користування
з № 12 до № 17 включно, № 23, з № 26 до № 28 включно площею 20,56 м2 першого поверху, загальною площею 104,96 м2
будівлі учбового корпусу № 3 (літ. А-2).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Оборонна, 62а.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди.
Балансоу тримувач майна: Запорізький авіаційний коледж
ім. О. Г. Івченка.
Платник робіт з оцінки: ФОП Волошин Сергій Сергійович
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.19.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2800 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель;
за функціональним призначенням: адміністративна, торговельноадміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів
громадського харчування тощо.
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення на першому поверсі колишньої кондитерської та кафе, № 3 площею
98,9 м2, № 4 площею 11,4 м2, № 5 площею 6,5 м2, № 6 площею
32,1 м2, № 7 площею 1,7 м2, № 8 площею 3,7 м2, № 9 площею
19,0 м2, № 10 площею 36,3 м2, № 11 площею 8,8 м2, № 7 площею 15,3 м2, загальною площею 233,7 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Військбуд,
87.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди
Балансоутримувач майна: Філія «Східна» Концерну «Військторгсервіс».
Платник робіт з оцінки: ТОВ «Віта Юст».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.19
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2800 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель; за функціональним призначенням: адміністративна,
торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість
для закладів громадського харчування тощо.
 8. Назва об’єкта оцінки: замощення I, літній майданчик № 7,
бетонний майданчик № 5 (інв. № 0308А), відкритий майданчик
№ 3, паркан № 2, паркан № 6.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, бульв. Шевченка, 75.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для внесення змін до договору оренди.
Балансоутримувач майна: майно не увійшло до статутного капіталу ДП «Запорізький річковий порт «АСК «Укррічфлот» та перебуває
на балансі ДП «Адміністрація річкових портів».
Платник робіт з оцінки: ТОВ «БІЗНЕС-КОНТАКТ».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.19
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
3200 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: замощення та елементи
благоустрою; за функціональним призначенням: нерухомість для закладів громадського харчування тощо.
 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 101 цокольного поверху учбового корпусу № 1 (літ. А-4) загальною
площею 8,1 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. НемировичаДанченка/Гастелло, 71/46.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди.
Балансоутримувач майна: Запорізький металургійний коледж Запорізького національного університету.
Платник робіт з оцінки: ФОП Березньов Дмитро Вікторович.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.19.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2500 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель; за функціональним призначенням: адміністративна,
торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість
для закладів громадського харчування тощо.
Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, скріплений підписом керівника суб’єкта оціночної діяльності –
суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015
№ 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України15.01.2016
за № 60/28190 (зі змінами, внесеними наказом 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 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 за
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів,
що відповідають об’єкту оцінки.
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, виданими згідно із Законом України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати разом із супровідним листом конкурсну документацію в запечатаному конверті (на
конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити дату проведення 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) по кожному об’єкту оцінки
окремо, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток
4 до Положення); копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності,
виданого претенденту Фондом; копії кваліфікаційних документів
оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до
проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; 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). У разі відсутності досвіду
та (або) відсутності хоча б одного з документів, що підтверджують
цей досвід (зокрема, подані копії документів є нечитабельними),
бали за відповідними критеріями не зараховуються; 3) конкурсну
пропозицію претендентів, яка подається в запечатаному окремому
конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляцію витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт у календарних днях, який не повинен перевищувати
5 календарних днів.
Претенденти, які подали документи на конкурсний відбір СОД
в одному конверті на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі

допущені не будуть. У разі невідповідності, неповноти конкурсної
документації або її несвоєчасного подання, претендент до участі у
конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 69001,
м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. № 22, каб. № 16.
Телефони для довідок: (061) 226-07-50, 226-07-66, 226-07-79.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу документального забезпечення та контролю виконавської дисципліни Регіо
нального відділення Фонду по Запорізькій області (каб. № 10) до
15.00 12.04.19 (включно).
Конкурс відбудеться 18.04.2019 о 10.00 у Регіональному
відділенні Фонду по Запорізькій області за адресою: 69001,
м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. 35.
У зв’язку із реорганізацією регіональних відділень Фонду
державного майна України, інформацію Регіонального відділення Фонду по Запорізькій області про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, опубліковану в газеті «Відомості
приватизації» від 06.03.19 № 10 (1238), вважати недійсною.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Івано-Франківській
області про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди

 1. Приміщення загальною площею 35,5 м2 у підвалі адміністративної будівлі (приміщення № III, частина коридору
№ VIII – 7,6 м2 та частина коридору № XXIX – 1,5 м2 згідно з
техпаспортом), що обліковується на балансі Головного управління
Державної казначейської служби України в Івано-Франківській області, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 14.
Запланована дата оцінки: 31.03.19.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди.
Замовник оцінки – Регіон альне відділення Фонду по ІваноФранківській області.
Платник оцінки – ФОП Дамінбаєв Фарход.
 2. Приміщення загальною площею 11,5 м2 на третьому поверсі адміністративної будівлі (приміщення № 92 згідно з техпаспортом), що обліковується на балансі Івано-Франківської філії
державної установи «Інститут охорони ґрунтів України», за адресою:
м. Івано-Франківськ, вул. Гаркуші, 2.
Запланована дата оцінки: 31.03.19.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди.
Замовник оцінки – Регіон альне відділення Фонду по ІваноФранківській області.
Платник оцінки – Громадська організація «Івано-Франківська обласна організація «Животоки».
 3. Частина даху загальною площею 20,0 м2 (антеномісце) будівлі гуртожитку № 7, що обліковується на балансі ІваноФранківського національного технічного університету нафти і газу,
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Набережна імені Василя Стефаника, буд. 30.
Запланована дата оцінки: 31.03.19.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди.
Замовник оцінки – Регіон альне відділення Фонду по ІваноФранківській області.
Платник оцінки – ПрАТ «ВФ Україна».
 4. Приміщення посудомийки загальною площею 24,1 м2
на першому поверсі будівлі суспільно-побутового блоку, що обліковується на балансі Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв, за
адресою: Івано-Франківська обл., м. Косів, вул. Міцкевича, 2.
Запланована дата оцінки: 31.03.19.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди.
Замовник оцінки – Регіон альне відділення Фонду по ІваноФранківській області.
Платник оцінки – ФОП Сумарук Лук’ян Іванович.
 5. Приміщення кухні загальною площею 61,6 м2, які входять до складу їдальні на першому поверсі будівлі суспільнопобутового блоку, що обліковується на балансі Косівського інституту
прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної
академії мистецтв, за адресою: Івано-Франківська обл., м. Косів,
вул. Міцкевича, 2.
Запланована дата оцінки: 31.03.19.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди.
Замовник оцінки – Регіон альне відділення Фонду по ІваноФранківській області.
Платник оцінки – ФОП Сумарук Лук’ян Іванович.
 6. Приміщення загальною площею 14,4 м2 на першому
поверсі адмінбудівлі навчального корпусу, що обліковується на
балансі Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв, за адресою: ІваноФранківська обл., м. Косів, вул. Міцкевича, 2.
Запланована дата оцінки: 31.03.19.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди.
Замовник оцінки – Регіон альне відділення Фонду по ІваноФранківській області.
Платник оцінки – ФОП Дрогомирецька Ганна Іванівна.
 7. Гідротехнічні споруди ставу № 1 загальною площею
4,7013 га (балансоутримувач ліквідований) за адресою: ІваноФранківська обл., Снятинський р-н, с. Задубрівці.
Запланована дата оцінки: 31.03.19.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди.
Замовник оцінки – Регіон альне відділення Фонду по ІваноФранківській області.
Платник оцінки – ФОП Романюк Оксана Михайлівна.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті
і складається із:
1) конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій
зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням
усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом; 2) документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності
та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної
ділянки) (додаток 3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015
№ 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47); 3) підтвердних документів.
На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо
якого буде проводитися конкурсний відбір суб’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: для
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приміщення загальною площею 35,5
у підвалі адміністративної
будівлі, що обліковується на балансі Головного управління Державної казначейської служби України в Івано-Франківській області, за
адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 14; приміщення
загальною площею 11,5 м2 на третьому поверсі адміністративної будівлі, що обліковується на балансі Івано-Франківської філії державної
установи «Інститут охорони ґрунтів України», за адресою: м. ІваноФранківськ, вул. Гаркуші, 2 та частини даху загальною площею 20,0 м2
(антено-місце) будівлі гуртожитку № 7, що обліковується на балансі
Івано-Франківського національного технічного університету нафти і
газу, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Набережна імені Василя Стефаника, буд. 30, не повинна перевищувати: 4,5 тис. грн; для
приміщення посудомийки загальною площею 24,1 м2 на першому
поверсі будівлі суспільно-побутового блоку; приміщення кухні загальною площею 61,6 м2, що входять до складу їдальні на першому
поверсі будівлі суспільно-побутового блоку; приміщення загальною
площею 14,4 м2 на першому поверсі адмінбудівлі навчального корпусу, що обліковуються на балансі Косівського інституту прикладного та
декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв,
за адресою: Івано-Франківська обл., м. Косів, вул. Міцкевича, 2, не
повинна перевищувати: 4,8 тис. грн; для гідротехнічних споруд ставу
№ 1 загальною площею 4,7013 га (балансоутримувач ліквідований)
за адресою: Івано-Франківська обл., Снятинський р-н, с. Задубрівці,
не повинна перевищувати: 9,5 тис. грн.
Строк надання послуг з оцінки об’єктів не повинен перевищувати
5 календарних днів.
Інформація про подібні до об’єкта оцінки об’єкти наведена в додатку 2 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190
(у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд
конкурсної комісії:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності
за встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмова 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 Регіо
нального відділення Фонду по Івано-Франківській області за чотири
робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів з дня опублікування цієї інформації о 10.00 в кабінеті № 315 у приміщенні
Регіонального відділення Фонду по Івано-Франківській області
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, телефон
для довідок 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 55-31-39.

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

 1. Нежитлове приміщення загальною площею 4,0 м2 за
адресою: Київська обл., смт Ставище, вул. Радянська, 42, що перебуває на балансі Київської міської дирекції ПАТ «Укрпошта». Мета
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження
договору. Дата оцінки: 31.12.2018. Замовник: Регіональне відділення
Фонду по Київській області. Платник: АТ «Райффайзен Банк Аваль».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 3388 грн. Подібними до
об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель
адміністративного, торговельно-адміністративного, торговельного
призначення.
 2. Частина приміщення № 427 на 1-му поверсі пасажирського термінала «D» (інв. № 47578) площею 102,0 м2; частина
приміщення № 427 на 1-му поверсі пасажирського термінала
«D» (інв. № 47578) площею 50,0 м2; частина приміщення № 358
на 2-му поверсі пасажирського термінала «D» (інв. № 47578)
площею 54,3 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт,
що перебувають на балансі ДП «МА «Бориспіль». Мета оцінки: визначення спеціальної вартості об’єкта з метою укладення договору.
Дата оцінки: 31.03.19. Замовник: Регіональне відділення Фонду по
Київській області. Платник: ТОВ «Київріанта». Очікувана найбільша
ціна надання послуг: 3080 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть
вважатися: приміщення, частини будівель адміністративного призначення.
 3. Нежитлові приміщення площею 148,8 м2 за адресою:
Київська обл., м. Яготин, вул. Незалежності, 108, що перебувають
на балансі Головного управління Держгеокадастру у Київській області. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою
укладення договору. Дата оцінки: 31.03.19. Замовник: Регіонального
відділення Фонду по Київській області. Платник: Державне підприємство «Центр державного земельного кадастру». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 3080 грн. Подібними до об’єкта оцінки
будуть вважатися: приміщення, частини будівель адміністративного
призначення.
 4. Під’їзна залізнична колія ААБАГБ703 протяжністю 2 км
(інв. № 1689) за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, що перебуває
на балансі ВАТ «Ірпінський Комбінат «Перемога». Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору.
Дата оцінки: 31.03.19. Замовник: Регіональне відділення Фонду по
Київській області. Платник: ПрАТ «Ірпіньмаш». Очікувана найбільша
ціна надання послуг: 4000 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть
вважатися: споруди, зокрема, аналогічного функціонального призначення.
 5. Будівля автопарку (літера «А») площею 1593,9 м2; будівля прохідної (літера «В») площею 9,9 м2; будівля електроцеху (літера «Д») площею 64,4 м2; два асфальтовані майданчики загальною площею 14042,6 м2 за адресою: Київська обл.,
Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Соборна,
63, що перебувають на балансі ДП «Науково-дослідний виробничій
агрокомбінат «Пуща-Водиця». Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження договору. Дата оцінки: 31.01.19.
Замовник: Регіональне відділення Фонду по Київській області. Платник: ТОВ «СОФІЯ». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 3800
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грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: нерухомість
комплексного призначення.
 6. Частина приміщення № 2 площею 2,0 м2 на 1-му поверсі
пасажирського термінала «D» (інв. № 47578); частина приміщення № 278 площею 2,0 м2 на 2-му поверсі пасажирського термінала «D» (інв. № 47578), частина приміщення № 226 площею 2,0 м2
на 3-му поверсі пасажирського термінала «D» (інв. № 47578) за
адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт, що перебувають на
балансі ДП «МА «Бориспіль». Мета оцінки: визначення спеціальної
вартості об’єкта з метою укладення договору. Дата оцінки: 31.03.19.
Замовник: Регіональне відділення Фонду по Київській області. Платник: ТОВ «ПРАЙЗ БІЗНЕС». Очікувана найбільша ціна надання послуг:
2800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення,
частини будівель для розміщення банкоматів, інших автоматів.
Учасникам конкурсу потрібно подати до Регіонального відділення Фонду по Київській області конкурсну документацію, яка
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 № 60/28190,
в редакції, затвердженій наказом Фонду від 16.01.2018 за № 47,
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 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 18.04.2019 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.

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

 Об’єкт незавершеного будівництва: головна насосна станція площею 250,2 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Луганська обл., Кремінський р-н,
с. Варварівка, вул. Центральна, 1а.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості для подальшої приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.19.
Замовник та платник: Регіональне відділення Фонду по Луганській області.
Телефон та електронна адреса замовника: (06452) 4-23-48,
lugansk@spfu.gov.ua.
Строк виконання роботи – не більше 5 календарних днів.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3500 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: об’єкти незавершеного будівництва.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 (у редакції
наказу Фонду від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів СОД, якими передбачено провадження
практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів
у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1.
«Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому
числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Звіт про оцінку має бути складений державною мовою.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію, оформлену відповідно до п. 5
Розділу 2 Положення, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 4 до Положення), інформація про претендента
(додаток 5 до Положення); 2) документи щодо практичного досвіду
виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток
3 до Положення); 3) конкурсна пропозиція претендента подається в
окремому запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни
надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно з законом; калькуляції витрат, пов’язаних з наданням
таких послуг та строку виконання робіт.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають бути завірені належним чином.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї
інформації о 10.00 в Регіональному відділенні Фонду по Луганській області за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби Народів, 32а.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору інформатики, організаційно-документального забезпечення та роботи зі ЗМІ
Регіонального відділення Фонду по Луганській області не пізніше
ніж за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу (включно) за
адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби
Народів, 32а (кімн. 313).
Телефон для довідок (06452) 4-23-48.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Львівській області
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
12,0 м2 у будинку вантажної дільниці митного поста «РаваРуська».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Жовківський
р-н, с. Рата, вул. Гребінського, 28.
Балансоутримувач: ДФС України.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., Жовківський р-н, с. Рата, вул. Гребінського, 28.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.19
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Укртрансагент».
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 15А, ІV загальною площею 148,6 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Дрогобич,
пл. Театральна, 2.
Балансоутримувач: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору
оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Дрогобич, пл. Театральна, 2.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.19
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Мигаль Г. М.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення
площею 139,5 м2 на третьому поверсі будівлі літ. «Б-3» нового термінала «А».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Любінська, 168.
Балансоу тримувач: ДП «Міжнародний аеропорт «Львів»
ім. Д. Галицького».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Любінська, 168.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.19
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Торгова марка Піца Челентано».
Відповідно до листа Фонду від 15.06.2016 № 10-36-11307 та
доповнення до нього (лист Фонду від 14.02.19 № 10-59-2927) рекомендована максимальна ціна надання послуг з оцінки майна,
що склалася у ІI півріччі 2018 року та буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця: для № 1 – 2400,0 грн; для
№ 2, 3 – 3000,0 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 області (79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки відповідно до додатка 2
до Положення є: для № 1, 2, 3 – приміщення, частини будівель (адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість,
нерухомість для закладів громадського харчування тощо).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна
за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових
прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІ Положення.
Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ,
та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна (згідно з інформацією про подібні до об’єкта оцінки
об’єкти, ознаки подібності якого наведено в додатку 2 до Положення),
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках
2 – 5 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення або до відділу документального забезпечення та роботи з ДСК за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити
пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з
виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях)
по кожному об’єкту оцінки окремо. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в Регіональному відділенні Фонду по
Львівській області о 12.00 через 14 днів з дня опублікування цієї
інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3.
Документи приймаються Регіонального відділення Фонду по Львівській області не пізніше ніж за чотири робочих дні до дати проведення
конкурсу. Телефони для довідок: (032) 255-41-71, 261-62-04.

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

 1. Найменування об’єкта: ковбасний цех фабрики-кухні,
що перебуває на балансі ДП НАЕК «Енергоатом» по ВП «Южноукраїнська АЕС», за адресою: 55000, Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ,
Проммайданчик, 21а.
Відомості про об’єкт оцінки: нежитлова будівля загальною площею 3466,9 м2 складається із двох частин (триповерхова та двоповерхова).
 2. Найменування об’єкта: майстерня хімічного покриття з
службово-побутовим корпусом, що перебуває на балансі ДП НАЕК
«Енергоатом» по ВП «Южноукраїнська АЕС», за адресою: 55000, Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, Проммайданчик, 38.
Відомості про об’єкт оцінки: службово-побутовий корпус площею
2934,5 м2, склад площею 92,4 м2, охоронний пост площею 6,2 м2, навіс, замощення, огорожа, щогла освітлення.
 3. Найменування об’єкта: станція енергокомплекс, що перебуває на балансі ДП НАЕК «Енергоатом» по ВП «Южноукраїнська
АЕС», за адресою: 55000, Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ,
Гідрокомплекс, 18.
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відомості
приватизації

3 Нежитлове приміщення
адміністративної будівлі

65,5 Миколаївська обл., Снігурівське управ 31.03.19
смт Березнегувате, ління водного госпо
вул. Ілька Борщака дарства
(Піонерська), 34

 2. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості
для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди.
№
Пло Адреса об’єкта
Назва об’єкта оцінки
Балансоутримувач
з/п
ща, м2
оцінки
1 Гідротехнічні споруди рибо
– Миколаївська
ЗАТ «Цитатель»
господарських технологічних
обл., Казанків
водойм – ставка водопос
ський р-н
тачального № 8 площею 6,3
га, ставка виростного № 7а
площею 3,3 га, ставка літньоматочного № 7 площею 6,2 га

3 квітня 2019 року

Дата
оцінки
28.02.19

Залишко
ва вартість
об’єкта, грн

Дата оцінки

Вид вартості

Назва об’єкта оцінки, його місцезнаходження
та найменування балансоутримувача

Платник робіт
з оцінки

2 Частина приміщень господарських споруд палацовопаркового комплексу XVII – XVIII ст., пам’ятки архі
тектури національного значення (охоронний номер
663Н) загальною площею 91,4 м2 на першому поверсі
будівлі за адресою: вул. Замкова, 5, смт Вишнівець,
Збаразький р-н, Тернопільська обл., що перебу
ває на балансі Національного заповідника «Замки
Тернопілля»

1729389,44

31.03.19

Ринкова вартість

Визначення вартості об’єкта з метою укладення договору оренди
1 Частина приміщень палацу палацово-паркового комп
лексу XVII – XVIII ст., пам’ятки архітектури національ
ного значення (охоронний номер 663Н) загальною
площею 710,5 м2 (у тому числі 190,9 м2 – площа
спільного користування) за адресою: вул. Замкова, 5,
смт Вишнівець, Збаразький р-н, Тернопільська обл.,
що перебуває на балансі Національного заповідника
«Замки Тернопілля»

Комунальний
заклад «Ви
шнівецький
центр культу
ри і дозвілля»

Комунальний
заклад «Ви
шнівецький
центр культу
ри і дозвілля»

Визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
3 Частина площадки з асфальтним покриттям № 13
площею 700,0 м2 за адресою: вул. Текстильна, 30а,
м. Тернопіль, що перебуває на балансі Регіонального
офіса водних ресурсів у Тернопільській області
4 Частина площадки з асфальтним покриттям № 11
площею 330,0 м2, інвентарний номер 101000028,
реєстровий номер 05379205.40.ББФЕРЮ035 за адре
сою: вул. Текстильна, 30а, м. Тернопіль, що перебу
ває на балансі Регіонального офіса водних ресурсів у
Тернопільській області
5 Частина площадки із асфальтним покриттям № 11
площею 1000,0 м2 за адресою: вул. Текстильна, 30а,
м. Тернопіль, що перебуває на балансі Регіонального
офіса водних ресурсів у Тернопільській області

Фізична осо
ба – підпри
ємець Подво
рняк Петро
Дмитрович
Товариство з
обмеженою
відповідаль
ністю «САНА
ТА Т»
Товариство з
обмеженою
відповідаль
ністю «СТЕН»

Залишко
ва вартість
об’єкта, грн
33731,55

Фізична осо
ба – підпри
ємець Недо
шитко Роман
Михайлович

0,00

Вид вартості

Дата оцінки

31.03.19
Ринкова
вартість
Ринкова вартість

7 Частина нежитлових приміщень адміністративного бу
динку загальною площею 77,61 м2, а саме: поз. 1-9,
1-10, 1-11, 1-12, частина поз. 1-8 площею 12,96 м2
та частина поз. 1-4 площею 4,25 м2, інвентарний
номер 10310007-12, за адресою: вул. Олега Ольжича,
5а, м. Заліщики, Заліщицький р-н, Тернопільська
обл., що перебуває на балансі Заліщицької районної
державної адміністрації

30.04.19

6 Частина зовнішнього фасаду адміністративної будівлі
загальною площею 5,45 м2 за адресою: вул. Князя
Острозького, 14, м. Тернопіль, що перебуває на ба
лансі Департаменту агропромислового розвитку Тер
нопільської обласної державної адміністрації

Платник робіт
з оцінки

Територіаль
ний центр
соціального
обслуговуван
ня (надання
соціальних
послуг) За
ліщицького
району

Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Тернопільській області.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 (у
редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення), та з урахуванням умов цієї інформації.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за
напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією
1.1 в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації,
порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь
у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5
до Положення формами.
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності
за встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмова згода
керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл
на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (за потреби); інформація про претендента
(додаток 5 до Положення).
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності не менше
3 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них),
та наявність особистого досвіду у виконанні робіт з оцінки кожного
оцінювача, який буде залучений до виконання робіт з оцінки подібного майна, що підтверджується відповідними документами:
копією договору (копіями договорів) про надання послуг з оцінки
разом з копією акта приймання-передавання робіт з оцінки, копією висновку про вартість об’єкта оцінки, оригіналом або копією
рецензії, складеної рецензентом, що працює в органі приватизації, або оригіналом чи копією рецензії, складеної експертною
радою саморегулівної організації оцінювачів, завірених печаткою
претендента.
Очікувана найбільша ціна надання послуг, що буде розглядатися
конкурсною комісією під час обрання переможця з оцінки об’єктів
№ 1, 2, 7 – 2100,00 грн; об’єктів № 3, 4, 5, 6 – 2000,00 грн. У своїх
конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати
загальну вартість робіт з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом згідно із законодавством.
Строк виконання робіт з оцінки об’єктів № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки № 1, 2 є нерухоме майно –
окремі будівлі, приміщення, частини будівель пам’яток архітектури;
подібними до об’єктів оцінки № 3, 4, 5 – нерухоме майно – площадки,
майданчики з твердим покриттям; подібними до об’єкта оцінки № 6 –
нерухоме майно – конструктивні частини будівель (фасади, фасадні
стіни); подібними до об’єкта оцінки № 7 – нерухоме майно – окремі
будівлі, приміщення, частини будівель адміністративної, торговельноадміністративної та торговельної нерухомості.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по
кожному об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів,
що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності» та дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у Регіон альному відділенні Фонду
по Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (2-й поверх, зал засідань) о 10.00 через 14 днів після
дати опублікування цієї інформації.
Телефон для довідок (0352) 25-04-87.
Документи на участь в конкурсі подаються до Регіонального відділення Фонду по Тернопільській області за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 604 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: Регіо
нального відділення Фонду по Тернопільській області за адресою:
м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11. Телефон для довідок (0352) 25-04-87.
Електронна адреса замовника конкурсу: ternopil@spfu.gov.ua.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Харківській області
про оголошення конкурсів з відбору суб’єктів оціночної
діяльності
І. Об’єкти оренди.

№ Найменування об’єкта оцінки, площа, місце
з/п
знаходження, балансоутримувач

Дата
оцінки

Мета про
ведення
оцінки

1 Нежитлове приміщення – аудиторія № 16 на 13.04.19 Визначен
першому поверсі одноповерхової будівлі учбо
ня вартос
вого корпусу № 6, інв. № 1030032, загальною
ті об’єкта
площею 67,68 м2 за адресою: Харківська обл.,
з метою
Харківський р-н, с. Докучаєвське, учбове
продо
містечко ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, що пере
вження
буває на балансі Харківського національного
договору
аграрного університету імені В. В. Докучаєва,
оренди
00493764, тел. (057) 709-03-00

№ 14 (1242)

Очікувана найбільша
ціна надання послуг з
оцінки/грн

18,3 Миколаївська
Головне управління 31.03.19
обл., м. Баштанка, статистики у Микола
вул. Ювілейна, 89 ївській області

№
з/п

Назва об’єкта оцінки, його місцезнаходження
та найменування балансоутримувача

2700

2 Нежитлове вбудоване
приміщення першого по
верху двоповерхової ад
міністративної будівлі

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

№
з/п

Інформація про плат
ника

28.02.19

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ

Продовження таблиці

ТОВ «Драйв-Мастер»

2,0

31.03.19

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до сектору організаційно-документального та комунікаційного забезпечення Регіонального відділення Фонду по Миколаївській
області конкурсну документацію в запечатаному конверті, яка
складається із:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій
зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях – не
більше 5 днів), пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки, з
урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно з законом; підтвердних документів; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075, у редакції наказу Фонду від 16.01.2018
№ 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018
за № 198/31650) (далі – Положення).
Документи щодо досвіду (додаток 3 до Положення) повинні містити інформацію про виконання робіт з оцінки подібних до об’єкта
оцінки – нежитлові приміщення, гідротехнічні споруди.
На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо
якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я,
по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну
документацію.
До підтвердних документів належать: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення); інформація про претендента (додаток 5 до Положення).
Інформація про претендента містить: наявність сертифіката
суб’єкта оціночної діяльності; інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також яких він
залучає до надання послуг з оцінки та підписання звіту про оцінку
майна: кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів.
Відповідно до листа Фонду від 27.07.2018 № 10-59-15138 очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки на об’єкт нерухомого
майна, зокрема, декілька об’єктів нерухомого майна, що є одним
об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, технічні приміщення) – 2,5
тис. грн; гідротехнічні споруди – 10,0 тис. грн.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Миколаївській області.
Платник робіт з оцінки: орендар або потенційний орендар.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублікування цієї інформації за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова,
20, 6-й поверх, конференц-зал регіонального відділення.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті до
сектору організаційно-документального та комунікаційного забезпечення Регіонального відділення Фонду по Миколаївській області за
чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й поверх, кімн. 38.
Телефон робочої групи (0512) 47-04-11.

222471,77

1 Частина нежитлового
приміщення будівлі го
ловного офіса

160,9 м. Миколаїв,
Миколаївська філія
вул. Веселинів Концерну радіомов
ська, 59
лення радіозв’язку та
телебачення

1733,00

Філія «Дельталоцман» ДП «АМПУ»

Дата
оцінки

6 Нежитлові приміщення
складу

719,10

м. Миколаїв,
вул. Лягіна, 27

Балансоутримувач

м. Миколаїв,
Регіональне відділення 31.03.19
30,0; вул. Чкалова, 20 Фонду по Миколаїв
4,0
ській області

4733,00

Адреса об’єкта
оцінки

5 Нерухоме майно:
частина даху;
частина технічного поверху

31.03.19

Пло
ща, м2

«Одеське управління 31.03.19
військової торгівлі»
Концерну «Військторг
сервіс»

Ринкова вартість

Назва об’єкта оцінки

4 Нежитлові приміщення
40,7 Миколаївська
№ 11, 12, 13 в одноповерхо
обл., Возне
вій будівлі магазину
сенський р-н,
с. Мартинівське,
БОС-2, будівля
№ 11а

31.03.19
Ринкова
вартість

№
з/п

Адреса об’єкта
Дата
Балансоутримувач
оцінки
оцінки
м. Миколаїв,
Національний універ 28.02.19
вул. Кузнець
ситет кораблебуду
ка, 5
вання ім. адмірала
Макарова
Миколаївська
Управління Державної 28.02.19
обл., смт Арбу казначейської служби
зинка, пл. Цен України в Арбузинсько
тральна, 88
му районі Миколаїв
ської області

31.03.19

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

№
Пло
Назва об’єкта оцінки
з/п
ща, м2
2 Нежитлове приміщення пер 14,4
шого поверху триповерхової
будівлі Старого учбового
корпусу
3 Нежитлові приміщення ад
26,6
мінбудівлі

Ринкова вартість

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

Продовження таблиці

31.03.19
Ринкова
вартість

Відомості про об’єкт оцінки: одноповерхова нежитлова будівля із
силікатної цегли загальною площею 379,4 м2.
 4. Найменування об’єкта: склад балонів та карбіду кальцію,
що перебуває на балансі ДП НАЕК «Енергоатом» по ВП «Южноукраїнська АЕС», за адресою: 55000, Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ,
Проммайданчик, 31.
Відомості про об’єкт оцінки: одноповерхова нежитлова будівля із
силікатної цегли загальною площею 116,2 м2.
 5. Найменування об’єкта: майстерня вентзаготовок, що перебуває на балансі ДП НАЕК «Енергоатом» по ВП «Южноукраїнська
АЕС», за адресою: 55000, Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ,
Проммайданчик, 28.
Відомості про об’єкт оцінки: одноповерхова нежитлова будівля
частково із залізобетонних плит та рифлених листів загальною площею 442 м2.
 6. Найменування об’єкта: база будівельної дільниці № 6,
що перебуває на балансі ДП НАЕК «Енергоатом» по ВП «Южноукраїнська АЕС», за адресою: 55000, Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, Гідрокомплекс, 23.
Відомості про об’єкт оцінки: загальна площа 155,8 м2, у тому
числі: склад площею 46,8 м2, майстерня площею 32,1 м2, диспетчерська площею 51,1 м2, склад площею 25,4 м2, замощення площею 1835,6 м2.
 7. Найменування об’єкта: сховище зрідженого пропанбутану, що перебуває на балансі ДП НАЕК «Енергоатом» по ВП «Южноукраїнська АЕС», за адресою: 55000, Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, Проммайданчик, 32.
Відомості про об’єкт оцінки: одноповерхова нежитлова будівля з
червоної цегли загальною площею 20,5 м2.
 8. Найменування об’єкта: аргоно-киснева газофікаційна
станція, що перебуває на балансі ДП НАЕК «Енергоатом» по ВП «Южноукраїнська АЕС», за адресою: 55000, Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, Проммайданчик, 29.
Відомості про об’єкт оцінки: одноповерхова нежитлова будівля
з червоної цегли загальною площею 372 м2, у тому числі: ґанок, ємність для кисню, щогла освітлення, стовпи, огорожа, замощення.
Мета проведення оцінки – визначення стартової ціни об’єктів малої приватизації з метою продажу на аукціоні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.19.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до сектору організаційно-документального та комунікаційного забезпечення Регіонального відділення Фонду по Миколаївській
області конкурсну документацію в запечатаному конверті, яка
складається із:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій
зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях), пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки, з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно з законом; підтвердних документів; документів щодо практичного досвіду виконання робіт
з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта
оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна
(додаток 3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075,
у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650) (далі –
Положення).
Документи щодо практичного досвіду (додаток 3 до Положення)
повинні містити інформацію про виконання робіт з оцінки подібних
до об’єкта оцінки – окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за
призначенням, споруди.
На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо
якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я,
по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну
документацію.
До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності
за встановленою формою (додаток 4 до Положення); інформація про
претендента (додаток 5 до Положення).
Інформація про претендента містить: наявність сертифіката
суб’єкта оціночної діяльності; інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також яких він
залучає до надання послуг з оцінки та підписання звіту про оцінку
майна: кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів.
Відповідно до листа Фонду від 14.02.19 № 10-59-2927 очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки: окремо розташована будівля – 4,9 тис. грн; комплекс будівель та споруд – 7,0 тис. грн.
Замовник та платник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду
по Миколаївській області.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублікування цієї інформації за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова,
20, 6-й поверх, конференц-зал регіонального відділення.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті до
сектору організаційно-документального та комунікаційного забезпечення Регіонального відділення Фонду по Миколаївській області за
чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й поверх, кімн. 38.
Телефон робочої групи (0512) 47-04-11.

25

відомості
приватизації

7 Нежитлове приміщення – кімн. № 25 на
На дату Визначен
першому поверсі 4-поверхового навчально
укла ня вартос
го корпусу, інв. № 103289627, 103289628,
дення ті об’єкта
літ. «А-4», що є пам’яткою архітектури,
договору оренди
загальною площею 36,8 м2 за адресою:
на про з метою
м. Харків, просп. Московський, 45, що пере ведення передачі в
буває на балансі Харківського національного
неза оренду
технічного університету сільського госпо
лежної
дарства імені Петра Василенка, 00493741,
оцінки
тел. (057) 700-38-88
8 Нежитлові приміщення підвалу
п’ятиповерхового громадського будинку
(інв. № 73076, літ. «В-п») загальною площею
93,3 м2 за адресою: м. Харків, вул. Цілино
градська, 36, що перебувають на балансі
Харківського національного університету
радіоелектроніки, 2071197, тел.: 702-10-16,
702-18-07

11.04.19 Визначен
ня вартос
ті об’єкта
з метою
продо
вження
договору
оренди

9 Частина нежитлового приміщення підвалу
11.04.19 Визначен
п’ятиповерхового громадського будинку
ня вартос
гуртожитку № 4 (інв. № 73076, літ. «В-п»)
ті об’єкта
2
загальною площею 66,3 м за адресою:
з метою
м. Харків, вул. Цілиноградська, 36, що пере
продо
буває на балансі Харківського національного
вження
університету радіоелектроніки, 2071197, тел.:
договору
702-10-16, 702-18-07
оренди

2700
2200

На дату
укла
дення
договору
на про
ведення
неза
лежної
оцінки

Визначен
ня вартос
ті об’єкта
оренди
з метою
передачі в
оренду

14 Частина покрівлі 5-поверхового учбово29.04.19 Визначен
лабораторного корпусу (інв. № 10310003, літ.
ня вартос
«А-5») загальною площею 3,0 м2 за адресою:
ті об’єкта
м. Харків, просп. Науки, 4, що перебуває
з метою
на балансі Харківського національного медич
продо
ного університету, 01896866
вження
договору
оренди

№ 14 (1242)

3200

13 Нежитлові приміщення 12-поверхової будівлі
Центру науково-технічної та економічної
інформації, загальною площею 639,0 м2, а
саме: у підвалі: кімн. № 0-1, 0-2, 0-18, 0-19,
0-20, 0-21, 0-22, 0-23 площею 420,0 м2 та на
1-му поверсі: кімн. № 1-34, 1-35, 1-36 пло
щею 219,0 м2 за адресою: м. Харків, просп.
Гагаріна, 4

2200

Визначен
ня вартос
ті об’єкта
оренди
з метою
передачі в
оренду

Визначен
ня вартос
ті об’єкта
оренди
з метою
передачі в
оренду

29.04.19 Визначен
ня вартос
ті об’єкта
з метою
продо
вження
договору
оренди

14 000
2200

ФОП Здесенко А. М.

№
з/п

Замовником оцінки щодо зазначених об’єктів оренди виступає
Регіональне відділення Фонду по Харківській області.
ІІ. Об’єкти, що повертаються в державну власність.
 1. Найменування 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 незалежної оцінки: незалежна оцінка вартості
об’єкта 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.
Розмір земельної ділянки(ділянок), усього: 0,06 га.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Харківська обл.,
смт Золочів, вул. Центральна (колишня Комсомольська), 27.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): для будівництва
і обслуговування багатоквартирного житлового будинку.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): державна.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
13.06.2017.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки: 8 160 грн.
Строк виконання робіт: 10 календарних днів.
Замовником та платником оцінки виступає Регіональне відділення
Фонду по Харківській області.
 2. Найменування об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – 16-квартирний житловий будинок.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Харківська обл., Краснокутський р-н, с. Костянтинівка.
Мета проведення незалежної оцінки: незалежна оцінка об’єкта
незавершеного будівництва – 16-квартирний житловий будинок та
розміру збитків, завданих об’єкту незавершеного будівництва – 16квартирному житловому будинку за час володіння ним ФОП Штученко М. В.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
12.10.2018.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки: 4 490 грн.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів.
Замовник та платник оцінки: Регіональне відділення Фонду по
Харківській області.
По кожному об’єкту оцінки окремо претенденти на участь у
конкурсах подають до Регіонального відділення Фонду по Харківській області конкурсну документацію в запечатаному конверті, яка складається із:
підтвердних документів (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом
Фонду від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, зі змінами, внесеними наказом Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення);
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, щодо ціни
надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент
згідно із законом, а також строку виконання робіт (у календарних
днях); документів щодо практичного досвіду виконання робіт з
оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта
оціночної діяльності або оцінювачів, які будуть залучені: копії договору (копії договорів) про надання послуг з оцінки разом з копією
акта приймання-передавання робіт з оцінки, копією висновку про
вартість об’єкта оцінки, оригіналом або копією рецензії, складеної
рецензентом, що працює в органі приватизації, або оригіналом чи
копією рецензії, складеної експертною радою саморегулівної організації оцінювачів.
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
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів,
що відповідають об’єкту оцінки.
Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як практичний досвід, буде використовуватись додаток
2 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності
(пункт 2 розділу II Положення).
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній
одиниці виміру – календарних днях. Строк виконання робіт повинен
становити не більше 5 днів для об’єктів оренди нерухомого майна
(після отримання в повному обсязі необхідної документації та інформації про об’єкт оцінки).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по
кожному об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів,

Найменування об’єкта оцінки, площа,
місцезнаходження, балансоутримувач

1 Частина нежитлового приміщення холу
третього поверху триповерхової будівлі
навчального корпусу (інв. № 001031023,
літ. «Б-3») загальною площею 30,0 м2 за
адресою: м. Харків, вул. Валентинівська
(Блюхера), 4, що перебуває на балансі
Національного фармацевтичного універ
ситету, 2010936, тел.: (057) 706-35-81,
714-2542
2 Нежитлові приміщення: кімн. № 2 у
підвалі площею 2,3 м2, кімн. № 7, 10,
11, 13, 31, 44 на першому поверсі
6-поверхової нежитлової будівлі, інв.
№ 1, пам’ятка архітектури, загальною
площею 110,1 м2 за адресою: м. Хар
ків, вул. Сумська, 1, що перебувають
на балансі Державної установи «Дер
жавний інститут праці та соціальноекономічних досліджень», 00190325,
тел. (057) 731-18-90
3 Нежитлові приміщення: кімн. № 42,
43,44, 45, 46, 47, 48, 49 на другому по
версі, площею 81,1 м2 та кімн. № 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43 на третьому поверсі
площею 91,8 м2 6-поверхової нежитлової
будівлі, інв. № 1, пам’ятка архітектури,
загальною площею 172,9 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Сумська, 1, що пере
бувають на балансі Державної установи
«Державний інститут праці та соціальноекономічних досліджень», 00190325,
тел. (057) 731-18-90

Дата оцінки

Мета про
ведення
оцінки

29.04.19

Визначен
ня вартості
об’єкта з
метою про
довження
договору
оренди

На дату
укладення
договору на
проведення
незалежної
оцінки

Визначен
ня вартості
об’єкта
оренди
з метою
передачі в
оренду

На дату
укладення
договору на
проведення
незалежної
оцінки

Визначен
ня вартості
об’єкта
оренди
з метою
передачі в
оренду

Інформація
про платника

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Харківській області
про оголошення конкурсів з відбору суб’єктів оціночної
діяльності на об’єкти оренди

ФОП Литвиненко С. А.

На дату
укла
дення
договору
на про
ведення
неза
лежної
оцінки

Очікувана
найбільша
ціна надан
ня послуг з
оцінки/грн
2200

2700

ТОВ «АРСУ»

15 Нежитлові приміщення, будівлі загальною
площею 2210,27 м2, а саме: складські при
міщення площею 215,49 м2; будинок-вагон
площею 36,6 м2; будинок АБК з пральнею
площею 117,78 м2; будинок одноповерховий
площею 19,07 м2; будинок одноповерховий
площею 23,21 м2; будинок одноповерховий
площею 58,3 м2; будинок одноповерховий
площею 20,7 м2; будинок одноповерховий
площею 20,7 м2; будинок одноповерховий
площею 20,0 м2; будинок одноповерховий
площею 22,05 м2; будинок одноповерховий
площею 92,97 м2; будівля двоповерхова пло
щею 34,25 м2; будівля двоповерхова площею
34,25 м2; будівля медпункту двоповерхова
площею 31,39 м2; сторожка площею 31,85 м2;
сторожка площею 6,2 м2; літня кухня площею
30,74 м2; будівля туалету площею 18,43 м2;
будівля рятувальної станції, площею 89,1 м2;
будівля господарчої споруди площею 79,45 м2;
будинок вагон площею 36,6 м2; будівля насо
сної площею 8,27 м2; кіоск площею 14,5 м2;
кіоск площею 14,5 м2; кіоск площею 14,5 м2;
кіоск площею 14,5 м2; будівля автогаража пло
щею 66,7 м2; склад пально-мастильних матері
алів площею 19,55 м2; будівля їдальні площею
724,17 м2; будівля сторожа площею 44,66 м2;
навіс тіньової площею 34,3 м2; складські при
міщення площею 215,49 м2 за адресою: Харків
ська обл., Боровський р-н, с. Пескі-Радівська
с/р, вул. Перемоги, 260, що перебувають
на балансі ДП «Артемвугілля», 32270533
16 Частина покрівлі 4-поверхового учбового
корпусу (інв. № 10310006) загальною площею
17,8 м2 за адресою: м. Харків, вул. Трінкле
ра, 12, що перебуває на балансі Харківсько
го національного медичного університету,
01896866

Мета про
ведення
оцінки

що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності» та дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у Регіональному відділенні Фонду по
Харківській області за адресою: м. Харків, майдан Театральний, 1, 5-й поверх об 11.00 через 14 днів після опублікування
цієї інформації. Телефон для довідок (057) 700-77-19.
Документи на участь у конкурсі подаються до Регіонального відділення Фонду по Харківській області за адресою: м. Харків, Театральний майдан, 1, 1-й поверх до 16.00 за чотири робочих дні до
оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

2700

ТОВ «АРСУ»

Дата
оцінки

Очікувана найбільша
ціна надання послуг з
оцінки/грн

№ Найменування об’єкта оцінки, площа, місце
з/п
знаходження, балансоутримувач

Інформація про плат
ника

Продовження таблиці

ПрАТ «ВФ Україна»

Очікувана найбільша
ціна надання послуг з
оцінки/грн
2200
2200
2200
2200
2200

Харківська міська гро
мадська організація
«Перлина»
ФОП Колот В.В.

На дату
укла
дення
договору
на про
ведення
неза
лежної
оцінки

ТОВ «Науково-виробниче
підприємство «ТОМ ЛЮКС»

12 Нежитлові приміщення – кімн. № 1-21,
№ 1-22, № 1-23 на 1-му повер
сі 5-поверхового гуртожитку № 4, інв.
№ 10132000003, літ. «Г-5», загальною пло
щею 53,8 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Пушкінська, 79, що перебувають на
балансі Національного технічного універси
тету «Харківський політехнічний інститут»,
02071180, тел. (057) 707-66-00

ПрАТ «ВФ Україна»

11 Нежитлові приміщення – кімн. № 28, 29, 30,
На дату Визначен
31, 34 та частина кімн. № 33 площею 25,9 м2
укла ня вартос
на 1-му поверсі одноповерхової будівлі їдальні, дення ті об’єкта
прибудованої до 5-поверхового гуртожитку
договору оренди
№ 8, інв. № 101320009, літ. «С-5», загаль
на про з метою
2
ною площею 106,1 м за адресою: м. Харків,
ведення передачі в
вул. Шевченка, 233а, що перебувають на ба
неза оренду
лансі Харківського національного університету
лежної
міського господарства імені О. М. Бекетова,
оцінки
02071151, тел. (057) 706-15-37

ТОВ «Універ Плюс»

10 Нежитлове приміщення – кімн. № 26 на
На дату Визначен
другому поверсі 3-поверхового інженерно
укла ня вартос
го корпусу, літ. «А-3», загальною площею
дення ті об’єкта
225,7 м2 за адресою: м. Харків, вул. Весніна, договору оренди
12, що перебуває на балансі Державного під на про з метою
приємства «Український державний науково- ведення передачі в
дослідний вуглехімічний інститут (УХІН)»,
неза оренду
00190443, тел. (057) 700-69-06
лежної
оцінки

2200

29.04.19 Визначен
ня вартос
ті об’єкта
з метою
продо
вження
договору
оренди

2200

6 Частина покрівлі 6-поверхової нежитлової бу
дівлі (інв. № 10310001, літ. «А-6») загальною
площею 4,0 м2 за адресою: м. Харків, просп.
Московський, 75, що перебуває на балансі
Харківського регіонального інституту дер
жавного управління Національної академії
державного управління при Президентові
України, 23322597, тел. 732-31-98

2200

19.04.19 Визначен
ня вартос
ті об’єкта
з метою
продо
вження
договору
оренди

2700

5 Частина холу на 9-му поверсі 11-поверхо
вої будівлі учбово-лабораторного корпусу
(інв. № 10310016, літ. А-11, реєстровий
номер ЄРОДВ 01896872.1.ААААЛБ074),
загальною площею 6,3 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Амосова, 58, що перебуває
на балансі Харківської медичної академії
післядипломної освіти, 01896872,
тел. 711-35-56, 711-80-35

ФОП Фомін О. С.

01.04.19 Визначен
ня вартос
ті об’єкта
з метою
продо
вження
договору
оренди

ТОВ «НВФ «Біо-техно
лоджі»

4 Нежитлове приміщення – кімн. № 29
в одноповерховій будівлі котельні (інв.
№ 10350002, літ. за техпаспортом «Б-1»)
загальною площею 77,5 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Пирогова, 8, що перебуває
на балансі Державного закладу охорони
здоров’я «Обласна туберкульозна лікарня
№ 3», тел.: 93-30-28, 95-47-52

ФОП Герасимов Ю. Ю.

12.03.19 Визначен
ня вартос
ті об’єкта
з метою
продо
вження
договору
оренди

ПрАТ «ВФ Україна»

3 Частина коридору на 1-му поверсі
5-поверхової будівлі учбового корпусу теа
трального відділення (інв. № 35957, пам’ятка
архітектури) загальною площею 2,0 м2 за
адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, 79,
що перебуває на балансі Харківського на
ціонального університету мистецтв ім. І. П.
Котляревського, 2214350, тел.: 731-10-95,
731-23-16

ФОП Ріяко І. Т.

2 Нежитлове приміщення (кімн. № 84) третього 11.03.19 Визначен
поверху головного корпусу загальною площею
ня вартос
18,1 м2 за адресою: м. Харків, вул. Полтав
ті об’єкта
ський шлях, 188а, що перебуває на балансі
з метою
Державного університету телекомунікацій
продо
(ідентифікаційний код 38855349), тел.: (057)
вження
719-65-10, 717-68-68
договору
оренди

ФОП Клімова Н. П.

Мета про
ведення
оцінки

ФОП Клімова Н. П.

Дата
оцінки

ФОП Сергіна А. О.

№ Найменування об’єкта оцінки, площа, місце
з/п
знаходження, балансоутримувач

Інформація про плат
ника

Продовження таблиці

Замовником оцінки щодо зазначених об’єктів оренди виступає
Регіональне відділення Фонду по Харківській області.
По кожному об’єкту оцінки окремо претенденти на участь у
конкурсах подають до Регіонального відділення Фонду по Харківській області конкурсну документацію в запечатаному конверті, яка складається із:
підтвердних документів (відповідно до Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190, зі змінами, внесеними наказом
Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 20.02.2018 № 198/31650 (далі – Положення); конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, щодо ціни надання послуг
з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, з
урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом, а
також строку виконання робіт (у календарних днях); документів щодо
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою
інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності або оцінювачів, які будуть залучені: копії договору (копії договорів) про надання
послуг з оцінки разом з копією акта приймання-передавання робіт з
оцінки, копією висновку про вартість об’єкта оцінки, оригіналом або
копією рецензії, складеної рецензентом, що працює в органі приватизації, або оригіналом чи копією рецензії, складеної експертною
радою саморегулівної організації оцінювачів.
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 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією
в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості) 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).
Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як практичний досвід, буде використовуватись додаток
2 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності
(пункт 2 розділу II Положення).
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній
одиниці виміру – календарних днях. Строк виконання робіт повинен
становити не більше 5 днів для об’єктів оренди нерухомого майна
(після отримання в повному обсязі необхідної документації та інформації про об’єкт оцінки).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по
кожному об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів,
що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності» та дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у Регіональному відділенні Фонду по
Харківській області за адресою: м. Харків, майдан Театральний, 1, 5-й поверх об 11.00 через 14 днів після опублікування
цієї інформації. Телефон для довідок (057) 700-77-19.
Документи на участь у конкурсі подаються до Регіонального відділення Фонду по Харківській області за адресою: м. Харків, Театральний майдан, 1, 1-й поверх до 16.00 за чотири робочих дні до
оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

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

 Назва об’єкта оцінки № 1: приміщення площею 15,0 м2 на
другому поверсі адміністративної будівлі.
Балансоутримувач – Регіональний офіс водних ресурсів у Хмельницькій області.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Соборна, 29, м. Хмельницький.
Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору
оренди.
Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16;
khmelnytskyi@spfu.gov.ua.
Дата оцінки – 31.03.19.
Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по Хмельницькій області.
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Особа-платник робіт з оцінки – ФОП Штогрин Андрій Дмитрович.
Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є приміщення, частини будівель (адміністративна нерухомість).
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2,0 тис. грн.
 Назва об’єкта оцінки № 2: приміщення площею 15,3 м2 в
одноповерховій будівлі прохідної.
Балансоутримувач – Подільський державний аграрно-технічний
університет.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Шевченка, 13, м. Кам’янецьПодільський, Хмельницька обл.
Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору
оренди.
Телефон та електронн а адреса замовника конкурсу: (0382)
79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua.
Дата оцінки – 31.03.19.
Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по Хмельницькій області.
Особа-платник робіт з оцінки – ФОП Федоров Олег Анатолійович.
Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є
приміщення, частини будівель (адміністративна нерухомість, нерухомість комплексного використання (об’єкти, які поєднують два та
більше видів функціонального призначення).
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2,3 тис. грн.
 Назва об’єкта оцінки № 3: нежитлові приміщення загальною
площею 82,3 м2 у підвалі гуртожитку.
Балансоу тримувач – Подільський спеціальний навчальнореабілітаційний соціально-економічний коледж.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Годованця, 13, м. Кам’янецьПодільський, Хмельницька обл.
Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди.
Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16;
khmelnytskyi@spfu.gov.ua.
Дата оцінки – 31.03.19.
Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по Хмельницькій області.
Особа-платник робіт з оцінки – ФОП Дзізінська Людмила Петрівна.
Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є
приміщення, частини будівель (адміністративна нерухомість, нерухомість комплексного використання (об’єкти, які поєднують два та
більше видів функціонального призначення).
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2,3 тис. грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015
№ 2075 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів СОД, якими передбачено провадження
практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів
у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1
«Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у т. ч.
земельних ділянок, та майнових прав на них».
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію, оформлену відповідно до п. 5 Розділу 2
Положення, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 4 до Положення), інформація про претендента
(додаток 5 до Положення); 2) документи щодо практичного досвіду
виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток
3 до Положення); 3) конкурсна пропозиція претендента подається в
окремому запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни
надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно з законом, калькуляцію витрат, пов’язаних з наданням
таких послуг, а також строк 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 сектору управління персоналом, організаційно-документального, інформаційного забезпечення та роботи зі ЗМІ Регіонального відділення Фонду по Хмельницькій області (каб. № 1) за чотири робочих дні до оголошеної дати
проведення конкурсів (включно).
Конкурси відбудуться через 14 днів після опублікування інформації о 10.00 в Регіональному відділенні Фонду по Хмельницькій області за адресою: вул. Соборна, 75, м. Хмельницький, 29013.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Черкаській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки
1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна. Замовник робіт з оцінки: Регіональне
відділення Фонду по Черкаській області.
 1.1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення
нежитлової будівлі загальною площею 59,7 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДФСУ, майно
якої перебуває в оперативному управлінні (користуванні) Головного
управління Державної фіскальної служби у Черкаській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 345, м. Черкаси.
Платник робіт з оцінки: ФОП Заїченко С. М.
Дата оцінки: 31.03.19.
 1.2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення головного
учбового корпусу на першому поверсі чотириповерхової будівлі площею 1,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський
інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля національного
університету цивільного захисту України.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Онопрієнка, 8, м. Черкаси.
Платник робіт з оцінки: ТОВ «Маклаут-Інвест».
Дата оцінки: 31.03.19.
 1.3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення першого поверху адмінбудівлі загальною площею 59,1 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління статистики у Черкаській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Новоселівська,1 м. Золотоноша.
Платник робіт з оцінки: ФОП Загребельна В. В.
Дата оцінки: 31.03.19.
 1.4. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення на першому
поверсі адмінбудівлі загальною площею 45,73 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління
Державної казначейської служби України у Городищенському районі Черкаської області
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Городище, Черкаська обл.
Платник робіт з оцінки: депутат Галушко В. М.
Дата оцінки: 31.03.19.
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 1.5. Назва об’єкта оцінки: частина адміністративної будівлі

загальною площею 88,0 м2 (з них корисного використання –
81,6 м2, загального користування – 6,4 м2).
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДФСУ, майно
якої перебуває в оперативному управлінні (користуванні) Головного
управління Державної фіскальної служби у Черкаській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Б. Хмельницького, 25,
м. Чигирин, Черкаська обл.
Платник робіт з оцінки: Виконавчий комітет Чигиринської міської ради.
Дата оцінки: 31.03.19.
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 на другому поверсі
чотириповерхової адмінбудівлі площею 31,8 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський
національний університет імені Б. Хмельницького.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси.
Платник робіт з оцінки: ФОП Трусов В. Е.
Дата оцінки: 31.03.19.
 2.2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення
першого поверху двоповерхової цегляної адмінбудівлі загальною площею 42,6 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління статистики у Черкаській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Новоселівська, 1, м. Золотоноша.
Платник робіт з оцінки: ФОП Чіпа П. М.
Дата оцінки: 31.03.19.
 2.3. Назва об’єкта оцінки: частина приміщень на п’ятому поверсі п’ятиповерхової будівлі загальною площею 63,9 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне
підприємство «Черкаський державний науково-дослідний інститут
техніко-економічної інформації в хімічній промисловості».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси.
Платник робіт з оцінки: ГО «ІТ-ПЕРСПЕКТИВА».
Дата оцінки: 31.03.19.
 2.4. Назва об’єкта оцінки: одноповерхова будівля гаража на
три бокси площею 324,3 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Черкаське будівельно-монтажне управління».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Байди Вишневецького,
145, м. Черкаси.
Платник робіт з оцінки: ТОВ «Транс – Радогаст».
Дата оцінки: 31.03.19.
 2.5. Назва об’єкта оцінки: частина приміщень другого поверху адміністративної будівлі загальною площею 83,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління статистики у Черкаській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. О. Дашковича, 39, м. Черкаси.
Платник робіт з оцінки: ПП «Офіс Техніка».
Дата оцінки: 31.03.19.
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 регіон ального 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 ФДМУ від 17.04.2018 № 10-59-7687
«Щодо формування показників очікуваної найбільшої ціни надання
послуг з оцінки об’єктів оцінки у І кварталі 2018 року» та згідно з пунктом 5,7 розділу ІІI Положення про конкурсний відбір СОД комісією
не будуть розглядатися конкурсні пропозиції, що перевищують ціни
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки за групами об’єктів: об’єкт нерухомого майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна, що є
одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні
приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв), – 3000 грн.
Для визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки, будуть використовуватись ознаки подібності, наведені в додатку 2 до Положення.
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній
одиниці виміру – календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті
(розмір конверта не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки
до Регіонального відділення Фонду по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000. Email: cherkasy@
spfu.gov.ua.
Останній день подання заяв – 11 квітня 2019 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 17 квітня 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.

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

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
21,7 м2 першого поверху чотириповерхової будівлі гуртожитку № 1.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Прилуки,
вул. Київська, 180.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Прилуцький
агротехнічний коледж.
Платник робіт з оцінки: ФОП Михайліченко Н. М.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2300,00 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: приміщення адміністративного, торговельноадміністративного, торговельного призначення та приміщення закладів громадського харчування.
Дата оцінки: 31.03.19.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею
107,81 м2 на першому поверсі триповерхової будівлі.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернігівський
професійний ліцей залізничного транспорту.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 4а.
Платник робіт з оцінки: Чернігівський обласний педагогічний ліцей
для обдарованої сільської молоді Чернігівської обласної ради.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2300,00 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: приміщення адміністративного, торговельноадміністративного, торговельного призначення та приміщення закладів громадського харчування.
Дата оцінки: 30.04.19.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
23,99 м2 першого поверху будівлі гуртожитку.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний
професійно-технічний навчальний заклад «Ічнянський професійний
аграрний ліцей».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Ічня,
вул. Воскресінська, 23.
Платник робіт з оцінки: ФОП Куник Ю. Ю.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2300,00 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: приміщення адміністративного, торговельноадміністративного, торговельного призначення та приміщення закладів громадського харчування.
Дата оцінки: 30.04.19.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по Чернігівській області (14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43).
Телефон замовника конкурсу (0462) 672-818. Електронна адреса
замовника конкурсу: ocenka_74@spfu.gov.ua.
Мета проведення оцінки: визначення відновної вартості для цілей оренди.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015
№ 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190, в редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47 (далі –
Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів,
що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників конкурсу, передбачених пунктом 12 розділу ІІ Положення.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у ІІ розділі Положення та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про
претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Строк виконання робіт не може перевищувати 5 календарних днів
від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна.
Конкурс відбудеться у Регіональному відділенні Фонду по
Чернігівській області о 15.00 через 14 днів після опублікування
цієї інформації за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43.
Конкурсна документація подається до загального відділу Регіо
нального відділення Фонду по Чернігівській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 320, тел. для довідок
(0462) 67-28-18.

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по м. Києву про повторне
оголошення конкурсів з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені для проведення незалежної
оцінки об’єктів приватизації
І. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
здійснення приватизації об’єкта державної власності шляхом викупу. Замовник та платник робіт з оцінки: Регіональне відділення
Фонду по м. Києву.
 1. Об’єкт оцінки: нежитлові приміщення окремо розташованої будівлі їдальні загальною площею 1063,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Київ, вул. Васильківська,
34, літера Т.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Орієнтовна дата оцінки: 30.04.19.
Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни
послуги з оцінки, що перевищують 6 800,00 грн.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
здійснення приватизації об’єкта державної власності шляхом продажу на аукціоні з умовами. Замовник та платник робіт з оцінки: Регіо
нальне відділення Фонду по м. Києву.
 2. Об’єкт оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – спецгараж на 50 автомобілів.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Київ, вул. Охтирська, 5 – 17.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: 30,0 тис. грн (за договором купівліпродажу) станом на 27.08.1997.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Орієнтовна дата оцінки: 30.04.19.
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Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни
послуги з оцінки, що перевищують 9 500,00 грн.
Конкурси відбудуться 17 квітня 2019 року об 11.00 в Регіо
нальному відділенні Фонду по м. Києву за адресою: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г.
Документи приймаються до 12.30 11 квітня 2019 року за адресою:
м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108.
Конкурсна документація претендента подається в запечатаному
конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті,
на кожний об’єкт оцінки окремо. Претенденти, які подали документи
на конкурсний відбір СОД в одному конверті на всі об’єкти, до участі
в конкурсному відборі допущені не будуть.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, який відбудеться 17 квітня 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 чинного сертифіката суб’єкта 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.
Для визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки, будуть використовуватись ознаки подібності, наведені в додатку 2 до Положення.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, телефон для довідок 281-00-32.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по м. Києву про оголошення
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені для проведення незалежної оцінки об’єктів оренди

 1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової

вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Орієнтовна
дата оцінки
№
Балансо
Платник робіт з Очікувана най
Площа, м2
з/п
утримувач
оцінки об’єкта
більша ціна
надання послуг
з оцінки/грн
1 Нежитлове
54,3
м. Київ,
ДП «Чайка» ДП «Житомирський
31.03.19
приміщення
вул. Гармат
лікеро-горілчаний
5000
на, 38а
завод»
Назва
об’єкта
оцінки

Адреса
об’єкта
оцінки

Продовження таблиці

Орієнтовна
дата оцінки
№
Балансо
Платник робіт з Очікувана най
Площа, м2
з/п
утримувач
оцінки об’єкта
більша ціна
надання послуг
з оцінки/грн
2 Нежитлові
696,09 м. Київ,
НТУУ «КПІ
КПНЗ «Київська
31.03.19
приміщення
вул. Панаса ім. І. Сікор Мала академія наук
6500
Мирного, 19 ського»
учнівської молоді»
Назва
об’єкта
оцінки

Адреса
об’єкта
оцінки

 2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
№
з/п

Назва
об’єкта
оцінки

Пло
ща, м2

Адреса
об’єкта
оцінки

1 Нежитлове
приміщення

79,0

2 Нежитлове
приміщення

222,0 м. Київ,
Національний авіа ТОВ «Київвул. Миколи ційний університет БерлінГолего, 7а
Сервіс»

31.03.19

3 Нежитлове
приміщення

48,9

4 Частина
даху та
технічного
поверху

30,0
(у т. ч.
15,0 та
15,0)

м. Київ,
вул. Ніжин
ська, 29в

Орієнтовна
дата оцінки
Платник ро
Балансоутримувач біт з оцінки Очікувана най
більша ціна
об’єкта
надання послуг
з оцінки/грн
Національний авіа ПП «Байрок»
31.03.19
ційний університет
5000

6500

м. Київ,
вул. Є. Хар
ченка, 4

Бортницьке між
ФОП Яцун
районне управління Г. М.
водного господар
ства ім. Гаркуші
М. А.

28.02.19

м. Київ,
вул. Преоб
раженська,
25

ДП «Державний
ПрАТ «ВФ
проектний інститут Україна»
«Діпроверф»

28.02.19

4000

4500

5 Нежитлове
приміщення

20,26 м. Київ,
ДЗ «ВКМРКЦ МОЗ ТОВ «Медич
вул. Миколи України»
ний центр
Амосова, 8
«М.Т.К.»

28.02.19

6 Частина
даху

11,0

ТОВ «лайф
селл»

28.02.19

7 Нежитлові
приміщення

44,43 м. Київ,
вул. Ю. Іл
лєнка (Мель
никова), 63

ТОВ «Ви
давничий дім
«АРТЕК»

28.02.19

8 Нежитлове
приміщення

18,0

м. Київ,
Національний авіа ТОВ «Павути
вул. Гармат ційний університет на. НЕТ»
на, 53

31.03.19

9 Нежитлове
приміщення

20,2

м. Київ,
Головне управління ГО «Всеукра
вул. Еспла регіональної ста їнська орга
надна, 4 – 6 тистики
нізація «Інте
лектуальна
Україна»

31.01.19

10 Нежитлове
приміщення

178,4 м. Київ,
вул. Берди
чівська, 1

11 Части
на даху,
технічного
поверху та
підвалу

45,4 м. Київ,
ДП «Центр оцінки
(в т. вул. Є. Свер та інформації»
ч. 2,0, стюка, 15
19,0 та
24,4)

м. Київ,
КНУ ім. Т. Шев
просп. Акаде ченка
міка Глушко
ва, 6
Національне ви
давництво дитячої
літератури «Ве
селка»

4500

4500

Центральний госпі ТОВ «Стаміл»
таль МВС України
ПрАТ «Київ
стар»

4500

4000

4500

28.02.19
6000
28.02.19
4500

Продовження таблиці

№
з/п

Назва
об’єкта
оцінки

12 Частина не
житлового
приміщення
13 Нежитлове
приміщення

Пло
ща, м2

8,0

Адреса
об’єкта
оцінки

Орієнтовна
дата оцінки
Платник ро
Балансоутримувач біт з оцінки Очікувана най
більша ціна
об’єкта
надання послуг
з оцінки/грн
Київський технікум ФОП Хлань
28.02.19
електронних при В. А.
4000
ладів

м. Київ,
вул. Іоан
на Павла II
(П. Лумум
би), 17
12,38 м. Київ,
ДП «ДІПРОМІСТО» АТ «Райф
бульв. Л. Ук
файзен Банк
раїнки, 26
Аваль»

31.03.19
4500

Конкурси відбудуться 17 квітня 2019 року о 15.00 в Регіо
нальному відділенні Фонду по м. Києву за адресою: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г.
Документи приймаються до 12.30 11 квітня 2019 року за адресою:
м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108.
Строк виконання робіт – до 5 календарних днів.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсна документація претендента подається в запечатаному
конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті,
на кожний об’єкт оцінки окремо. Претенденти, які подали документи
на конкурсний відбір СОД в одному конверті на всі об’єкти, до участі
в конкурсному відборі допущені не будуть.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, який відбудеться 17 квітня 2019 року»,
а також зазначити назву об’єкта оцінки та найменування суб’єкта
оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення).
До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на
підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими
передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною спеціалізацією в
межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсу) передбачені пунктом 12 розділу ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання
містяться у Положенні, зокрема у пунктах 5, 6 розділу ІІ та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по м.
Києву.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлові приміщення,
частини приміщень є: нерухоме майно, ознаки подібності якого наведені у пункті 4 додатку 2 до Положення.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – частина даху, технічного поверху та підвалу є: нерухоме майно для встановлення антеннофідерних 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

№ 14 (1242)

Визначення
вартості об’єкта
оренди для
погодження
розрахунку
орендної плати
(за заявою від
сторонньої ор
ганізації)

12 Частина холу (за технічним паспортом № 6) на
1-му поверсі Університетського стоматологічного
центру ХНМУ загальною площею 2,0 м2 за адре
сою: м. Харків, просп. Перемоги, 51, що перебу
ває на балансі Харківського національного медич
ного університету, 01896866, тел. (057) 707-73-80,
факс (057) 700-41-32

Визначення
вартості об’єкта
оренди для
погодження
розрахунку
орендної плати
(за заявою від
сторонньої ор
ганізації)

13 Нежитлові приміщення – кабінет № 4 площею
16,2 м2, кабінет № 5 площею 65,0 м2, кабінет
№ 6 площею 21,8 м2 на 1-му поверсі трипо
верхового прибудованого корпусу «В» літ. «Г-3»
та частина холу площею 8,0 м2 на 1-му поверсі
семиповерхової будівлі (корпус «Б») літ. «А-7» за
гальною площею 111,0 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Текстильна, 4, що перебувають на балансі
Харківського національного медичного універси
тету, 01896866, тел. (057) 707-73-80, факс (057)
700-41-32

Визначення
вартості об’єкта
оренди для
погодження
розрахунку
орендної плати
(за заявою від
сторонньої ор
ганізації)

ФОП
Сорокі
на І. М.

ТОВ «Пів
нічно-схід
на консал
тингова
група»

ТОВ «Пів
нічно-схід
на консал
тингова
група»

ТОВ «Пів
нічно-схід
на консал
тингова
група»

ТОВ «Пів
нічно-схід
на консал
тингова
група»

Визначення
вартості об’єкта
з метою продо
вження догово
ру оренди

Визначення
вартості об’єкта
оренди з ме
тою передачі в
оренду
Визначення
вартості об’єкта
оренди з ме
тою передачі в
оренду

Визначення
вартості об’єкта
з метою продо
вження догово
ру оренди

3 квітня 2019 року

Вартість робіт, грн/
строк виконання,
календарних днів

Вартість робіт, грн/
строк виконання,
календарних днів

ТОВ «Кон
станта»

Визначення
вартості об’єкта
з метою продо
вження догово
ру оренди

2000/4

11 Частина фойє (за технічним паспортом № IV) на
1-му поверсі учбового корпусу анатомії ХНМУ
загальною площею 1,0 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Сумська, 39, що перебуває на балансі Хар
ківського національного медичного університе
ту, 01896866, тел. (057) 707-73-80, факс (057)
700-41-32

ФОП Блі
нов І. П.

ТОВ «Пів
нічно-схід
на консал
тингова
група»

Визначення
вартості об’єкта
оренди з ме
тою передачі в
оренду

2600/4

Визначення
вартості об’єкта
оренди для
погодження
розрахунку
орендної плати
(за заявою від
сторонньої ор
ганізації)

Визначення
вартості об’єкта
оренди з ме
тою передачі в
оренду

2180/3

10 Частина холу (за технічним паспортом № 2) на
1-му поверсі учбово-лабораторного корпусу ХНМУ
загальною площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків,
просп. Науки, 4, що перебуває на балансі Хар
ківського національного медичного університе
ту, 01896866, тел. (057) 707-73-80, факс (057)
700-41-32

14 Нежитлові приміщення – частина кімн. № 7 пло
(1) щею 18,02 м2 та частина коридору № 1 площею
5,77 м2 на 2-му поверсі 2- поверхового комбінату
побутового обслуговування, інв. № 1030033, за
гальною площею 23,79 м2 за адресою: учбове міс
течко ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, сел. Докучаєвське,
Харківська обл., що перебувають на балансі Харків
ського національного аграрного університету імені
В. В. Докучаєва, 00493764, тел. (057) 709-03-00
15 Нежитлові приміщення – частина кімн. № 7 пло
(2) щею 18,02 м2 та частина коридору № 1 площею
5,77 м2 на 2-му поверсі 2- поверхового комбінату
побутового обслуговування, інв. № 1030033, за
гальною площею 23,79 м2 за адресою: учбове міс
течко ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, сел. Докучаєвське,
Харківська обл., що перебувають на балансі Харків
ського національного аграрного університету імені
В. В. Докучаєва, 00493764, тел. (057) 709-03-00
16 Нежитлове приміщення – кімн. № 17 на 2-му по
(3) версі адміністративного корпусу загальною площею
38,9 м2 за адресою: м. Харків, вул. Кирпичова, 2,
що перебувають на балансі Національного техніч
ного університету «Харківський політехнічний інсти
тут», 02071180, тел. 707-66-01
17 Нежитлове приміщення (за техпаспортом кімн.
(4) № 44) на першому поверсі 9-поверхової будівлі
гуртожитку № 12 (літ. за техпаспортом «А-9-10»)
загальною площею 47,4 м2 за адресою: м. Харків,
пров. Електроінструментальний, 6б, що перебуває
на балансі Студентського містечка Національного
аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковсько
го «ХАІ», 23912896, тел. 788-46-86
18 Нежитлове приміщення – кімн. № 44 (за техпас
(5) портом) на 1-му поверсі 9-поверхового гуртожит
ку № 1 для студентів, інв. № 10310037, літ. «А-9»,
загальною площею 11,9 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Переможна, 23, що перебуває на балансі
Харківської державної академії фізичної культури,
02928261, тел. (057) 705-23-01
19 Нежитлові приміщення – кімн. № 8, 9, 11, 12,
(6) 13, 38, 39, 40, 71 на 1-му поверсі 2-поверхового
учбово-адміністративного корпусу, інв.
№ 10310002, літ. «А-2», загальною площею
179,3 м2 за адресою: м. Харків, вул. Івана Ками
шева, 16/12, що перебувають на балансі ДНЗ
«Регіональний центр професійної освіти будівель
них технологій Харківської області», 25462474,
тел. (050) 365-10-47
20 Нежитлове приміщення 13-го поверху –
(7) 21,8 м2 та частина даху 11,5 м2 13-поверхового
лабораторно-конструкторського корпусу загаль
ною площею 33,3 м2 за адресою: м. Харків,
просп. Гагаріна, 168, що перебувають на балансі
Державного підприємства науково-дослідного
проектного інституту «Союз», 14309830,
тел. 52-70-15

Мета проведен
ня оцінки

2000/4

Визначення
вартості об’єкта
з метою продо
вження догово
ру оренди

ТОВ «Пів
нічно-схід
на консал
тингова
група»

ФОП Блі
нов І. П.

Найменування об’єкта оцінки, площа, місце
знаходження, балансоутримувач

2100/4

7 Нежитлові приміщення кімн. № 30 (№ 113 згідно з
планом) та № 33 (№ 114 згідно з планом) 1-го по
верху 5-поверхової будівлі головного навчального
корпусу (інв. № 58545, літ. «А-5») загальною пло
щею 123,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Яросла
ва Мудрого, 25, що перебувають на балансі Хар
ківського національного автомобільно-дорожнього
університету, 2071168, тел. 700-38-66

Визначення
вартості об’єкта
оренди для
погодження
розрахунку
орендної плати
(за заявою від
сторонньої ор
ганізації)

№
з/п

2200/4

Визначення
вартості об’єкта
з метою продо
вження догово
ру оренди

ТОВ
«Оціночна
компанія
Аргумент»

9 Частина вестибуля (за технічним паспортом
№ 2) на 1-му поверсі площею 2,0 м2 та частина
вестибуля (за технічним паспортом № 1) на 2-му
поверсі площею 3,0 м2 головного учбового кор
пусу ХНМУ загальною площею 5,0 м2 за адресою:
м. Харків, просп. Науки, 4, що перебувають
на балансі Харківського національного медичного
університету, 01896866, тел. (057) 707-73-80,
факс (057) 700-41-32

ПФ
Агентство
«Схід»

ФОП
Дрозд Ю. О.

Продовження таблиці

2000/4

6 Нежитлові приміщення на першому поверсі
п’ятиповерхової громадської будівлі гуртожит
ку (інв. № 70331, літ. «А-5») загальною площею
44,2 м2 за адресою: м. Харків, вул. Бакуліна, 10,
що перебуває на балансі Харківського національ
ного університету радіоелектроніки, 02071197,
тел.: 702-10-14, 702-10-16

Визначення
вартості об’єкта
з метою продо
вження догово
ру оренди

2150/5

Визначення
вартості об’єкта
з метою продо
вження догово
ру оренди

8 Частина коридору на першому поверсі
4-поверхової будівлі учбового корпусу технікуму
загальною площею 4,0 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Котельниківська, 3, що перебуває на балан
сі Харківського державного автомобільнодорожнього коледжу, 3450749,
тел. (057) 337-84-07

Пере
можець
конкурсу

2000/5

5 Нежитлові приміщення на 1-му поверсі учбово
го корпусу № 2 (літ. «А-7») загальною площею
274,3 м2 за адресою: м. Харків, майдан Конститу
ції, 11/13, що перебувають на балансі Харківсько
го національного університету мистецтв ім. І. П.
Котляревського, 2214350, тел. (057) 731-10-95

Мета проведен
ня оцінки

1500/4

Визначення
вартості об’єкта
оренди з ме
тою передачі в
оренду

Найменування об’єкта оцінки, площа, місце
знаходження, балансоутримувач

1500/4

4 Нежитлове приміщення – частина кімн. № 2
(хол згідно з техпаспортом) на 1-му поверсі
4-поверхового лекційно-учбового корпусу, інв.
№ 101330023, літ. «А1-4», загальною площею
1,0 м2 за адресою: м. Харків, пров. Інженерний,
1/3, що перебуває на балансі Харківського націо
нального економічного університету імені Семена
Кузнеця, 02071211, тел. (057) 702-03-04

№
з/п

2182/5

Визначення
вартості об’єкта
оренди з ме
тою передачі в
оренду

Продовження таблиці

2400/4

3 Нежитлові приміщення – кімн. № 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 на першому по
версі 3- поверхової виробничої будівлі «Корпус
2А», інв. № 99002А, загальною площею 388,47 м2
за адресою: м. Харків, вул. Рудика, 8, що пере
буває на балансі ДНВП «Об’єднання Комунар»,
14308730, тел. (057) 707-01-72, 702-99-82

2600/5

Визначення
вартості об’єкта
оренди з ме
тою передачі в
оренду

2100/4

2 Нежитлові приміщення – кім. № 17, 18, 19, 20
на 2-му поверсі 2-поверхової майстерні учбового
корпусу № 2, інв. № 110310005, літ. «З-2» за
гальною площею 86,7 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Владислава Зубенка, 37, що перебуває на ба
лансі ДПТНЗ «ЦПТО № 3 м. Харкова», Є 02547910,
тел. (057) 264-77-75

2200/4

Визначення
вартості об’єкта
з метою продо
вження догово
ру оренди

Пере
можець
конкурсу

1800/5

1 Нежитлові приміщення технічного поверху –
6,0 м2 та частина даху – 80,00 м2 5-поверхової бу
дівлі готельно-побутового комплексу «Сіверський
Донець» загальною площею 86,0 м2 за адресою:
Харківська обл., м. Чугуїв, вул. Харківська, 2, буд.
155а, що перебуває на балансі ДП «Чугуївський
авіаційний ремонтний завод», 08305644

2200/3

Мета проведен
ня оцінки

2000/4

Найменування об’єкта оцінки, площа, місце
знаходження, балансоутримувач

2400/4

№
з/п

Вартість робіт, грн/
строк виконання,
календарних днів

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
на об’єкти оренди, які відбулися 31.01.2019

Пере
можець
конкурсу
ТОВ
«Юри
дична
компанія
«Консу
лат»

ТОВ
«Оціночна
компанія
Аргумент»

ФОП
Сорокін
С. В.

ТОВ «Пів
нічно-схід
на консал
тингова
група»

ТОВ
«Оціночна
компанія
Аргумент»

ТОВ «Пів
нічно-схід
на консал
тингова
група»

ТОВ «Пів
нічно-схід
на консал
тингова
група»



28

відомості
приватизації

23 Частина приміщень в мансардному поверсі
(10) (кімн. 198) – 18,2 м2, майданчик покрів
лі на даху – 10 м2 5-поверхової будівлі,
яка є пам’яткою архітектури, загальною
площею 28,2 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Сумська, 1, 190325, тел. (057) 715-18-55

Визначення
вартості об’єкта
з метою продо
вження догово
ру оренди

24 Нежитлове приміщення 10,8 м2 – на технічному
(11) поверсі та 6,0 м2 – майданчик покрівлі на даху
11-поверхової будівлі інженерно-лабораторного
корпусу літ. «А-11» загальною площею 16,8 м2
за адресою: м. Харків, Гімназійна (Червоношкіль
на) набережна, 2, що перебуває на балансі ДПВ
ТА НДІ «УКРЕНЕРГОМЕРЕЖПРОЕКТ», 114092,
тел. (057) 732-52-61

Визначення
вартості об’єкта
з метою продо
вження догово
ру оренди

25 Нежитлове приміщення – кімн. № 2 на третьому
(12) поверсі триповерхового стендового корпусу (інв.
№ 35801) загальною площею 35,0 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Весніна, 7, що перебуває на ба
лансі Державного підприємства «Український дер
жавний науково-дослідний вуглехімічний інститут
(УХІН)», 190443, тел. 704-13-18

Визначення
вартості об’єкта
з метою продо
вження догово
ру оренди

26 Частина коридорів 2-го поверху площею 6,0 м2 (хі
(13) мічна сторона), площею 6,0 м2 (фізична сторона),
4-го поверху площею 8,0 м2, 5-го поверху площею
8,0 м2, 7-го поверху 8,0 м2 14-поверхової частини
різноповерхової (8-14-поверхів) будівлі головного
навчального корпусу (інв. № 103100012, пам’ятка
архітектури) загальною площею 36,0 м2 за адре
сою: м. Харків, пл. Свободи, 4, що перебуває
на балансі Харківського національного університе
ту ім. В. Н. Каразіна, 02071205, тел.: 705-12-47,
707-52-31

Визначення
вартості об’єкта
з метою продо
вження догово
ру оренди

27 Нежитлові приміщення – кімн. № 49, 50 та
(14) 1/2 № 48 на другому поверсі 11-поверхового
інженерно-лабораторного корпусу (інв. № 82166,
літ. А-11) загальною площею 17,3 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Гімназійна набережна, 2, що пере
буває на балансі ДПВ ТА НДІ «УКРЕНЕРГОМЕ
РЕЖПРОЕКТ», 00114092, тел. 732-52-61

Визначення
вартості об’єкта
з метою продо
вження догово
ру оренди

2200/4

Визначення
вартості об’єкта
з метою продо
вження догово
ру оренди

ТОВ «Кон
станта»
2182/5

22 Напівпідвальне приміщення – 18 м2 на цоколь
(9) ному поверсі та 10 м2 на димовій трубі в 5-по
верховій будівлі гуртожитку загальною площею
28,0 м2 за адресою: м. Харків, просп. Любові
Малої (просп. Постишева), 4а, що перебувають
на балансі Харківський державний політехнічний
коледж, 1393119, тел. (057) 777-09-11

ФОП Мок
ров О. П.

2000/4

Визначення
вартості об’єкта
з метою продо
вження догово
ру оренди

ТОВ «Пів
нічно-схід
на консал
тингова
група»

2000/4

21 Приміщення у підвальному приміщенні адмі
(8) ністративної будівлі (літ. «А-5», інв. № 75839),
загальною площею 37,3 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Сумська, 60, що перебувають на балансі ДП
«Державний інститут по проектуванню підпри
ємств коксохімічної промисловості», 00188334,
тел. 714-64-17

Пере
можець
конкурсу

ТОВ «Пів
нічно-схід
на консал
тингова
група»

2000/4

Мета проведен
ня оцінки

ТОВ «Пів
нічно-схід
на консал
тингова
група»

1800/4

Найменування об’єкта оцінки, площа, місце
знаходження, балансоутримувач

2100/4

№
з/п

Вартість робіт, грн/
строк виконання,
календарних днів

Продовження таблиці

ТОВ
«Юридич
на компа
нія «Кон
сулат»

ТОВ
«Оціночна
компанія
Аргумент»

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної
діяльності на об’єкти оренди, які відбулися 14.02.2019
№
з/п
1

2

3

4

5

6

Вартість
робіт, грн/
Пере
Найменування об’єкту оцінки, площа, місце
Мета прове строк вико
можець
знаходження, балансоутримувач
дення оцінки нання, ка
конкурсу
лендарних
днів
Нежитлові приміщення на 1-му поверсі
Визначен
1950/4
ПП «Ра
5-поверхової будівлі учбового корпусу загальною ня вартості
дикал»
2
площею 16,8 м за адресою: м. Харків, вул. Ал об’єкта з
чевських, 48б, що перебуває на балансі Харків метою продо
ського національного університету будівництва вження дого
та архітектури, 02071174, тел. 700-02-50
вору оренди
Нежитлові приміщення на першому повер
Визначен
2100/4
ФОП Мо
сі одноповерхової будівлі адміністративного
ня вартості
нохоно
корпусу (інв. № 010010003, літ. «Б») загальною об’єкта з
ва Т. Г.
площею 78,5 м2 за адресою: Харківська обл.,
метою продо
м. Куп’янськ, вул. 1 Травня, 47, що перебувають вження дого
на балансі Куп’янського професійного аграрного вору оренди
ліцею, 22682520
Нежитлові приміщення, вбудовані в одноповер Визначен
2100/4
ПП «Ра
хову будівлю господарського корпусу, загальною ня вартості
дикал»
2
площею 317,2 м за адресою: м. Харків, бульв. об’єкта з
Івана Каркача, 26а, що перебувають на балан
метою продо
сі Центру професійно-технічної освіти № 1,
вження дого
25456391
вору оренди
Нежитлове приміщення – частина кімн. № 1
Визначен
1725/3
ФОП Мо
у вестибулі на першому поверсі 3-поверхової
ня вартості
нохоно
будівлі учбового корпусу (моторобудівель
об’єкта орен
ва Т. Г.
ний корпус), інв. № 101310032, реєстровий
ди з метою
№ 02066769.1.АААККЖ474, літ. «Л-1-3», за
передачі в
гальною площею 5,0 м2 за адресою: м. Харків, оренду
вул. Чкалова, 17, що перебуває на балансі Наці
онального аерокосмічного університету ім. М. Є.
Жуковського «Харківський авіаційний інститут»,
02066769, тел. (057) 788-46-49
Нежитлове приміщення – частина кімн. № 3
Визначен
2180/3
ФОП
у вестибулі на першому поверсі 5-поверхової
ня вартості
Сорокін
будівлі учбового корпусу (радіотехнічний
об’єкта орен
С. В.
корпус), інв. № 101310033, реєстровий
ди з метою
№ 02066769.1.АААККЖ500, літ. «Н-2-5», загаль передачі в
ною площею 5,0 м2 за адресою: м. Харків,
оренду
вул. Чкалова, 17, що перебуває на балансі
Національного аерокосмічного університету
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний
інститут», 02066769, тел. (057) 788-46-49
Нежитлові приміщення: кімн. № 1-25, 1-27,
Визначен
2182/5
ТОВ
1-28, 1-30, 1-32, 1-33 площею 97,6 м2, місця за ня вартості
«Констан
гального користування та підсобні приміщення – об’єкта орен
та»
кімн. № 1-36, 1-31, 1-26, 1-29 площею 12,6 м2 ди з метою
на першому поверсі 2-поверхової будівлі учбово- передачі в
виробничих майстерень, кімн. № 1-38 площею оренду
33,6 м2 на першому поверсі у будівлі прибудови
до двоповерхової будівлі учбово-виробничих
майстерень, літ. в техпаспорті «В-2», інв.
№ 1031004; кімн. № 1-8, 1-11, 1-12, 1-15, 1-21
площею 105,8 м2, місця загального користуван
ня та підсобні приміщення кімн. № 1-13, 1-14,
1-16 площею 24,7 м2, приміщення підвалу кімн.
№ 0-1, 0-2 площею 114,8 м2 одноповерхової
виробничої будівлі, літ. « Д-1», інв. № 10310005;
нежитлове приміщення кімн. № 1-3 одноповер
хової будівлі гаража площею 27,5 м2 літ. «Д–1»,
інв. № 10310006, загальною площею 416,6 м2 за
адресою м. Харків, вул. Морозова, 20а, що пе
ребуває на балансі Державного навчального
закладу «Регіональний механіко-технологічний
центр професійної освіти Харківської області»,
02547783, тел. (057) 52-10-31

3 квітня 2019 року

Вартість
робіт, грн/
Пере
№ Найменування об’єкту оцінки, площа, місце
Мета прове строк вико
можець
з/п
знаходження, балансоутримувач
дення оцінки нання, ка
конкурсу
лендарних
днів
7 Нежитлове приміщення – частина приміщення Визначен
2500/5
ФОП Блі
комбінату побутового обслуговування на 1-му
ня вартості
нов І. П.
поверсі 2-поверхової будівлі загальною площею об’єкта з
2
44,0 м за адресою: Харківська обл., Харківський метою продо
р-н, cел. Докучаєвське, учбове містечко ХНАУ
вження дого
ім. В. В. Докучаєва, що перебуває на балансі
вору оренди
Харківського національного аграрного універси
тету ім. В. В. Докучаєва, 00493764, тел. 93-71-46

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
державної власності, що відбулися 07.02.2019
1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки об’єкта державної власності малої
приватизації шляхом продажу на аукціоні – окреме майно – погріб
літера «В-1» загальною площею 39,1 м2 за адресою: Хмельницька
обл., Летичівський р-н, смт Летичів, вул. Автопарківська, 8 визнано
ФОП Лісову Тетяну Вікторівну. Вартість надання послуг з оцінки –
3000,00 грн (без урахування ПДВ), строк надання послуг з оцінки –
10 календарних днів.
2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки об’єкта державної власності малої
приватизації шляхом продажу на аукціоні – окреме майно – погріб
літера «Б-1» загальною площею 39,7 м2 за адресою: Хмельницька
обл., Летичівський р-н, смт Летичів, вул. Автопарківська, 8, визнано
ФОП Лісову Тетяну Вікторівну. Вартість надання послуг з оцінки –
3000,00 грн (без урахування ПДВ), строк надання послуг з оцінки –
10 календарних днів.
3. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки об’єкта державної власності малої
приватизації шляхом продажу на аукціоні – окреме майно – погріб
загальною площею 35,4 м2 за адресою: Хмельницька обл., Старосинявський р-н, смт Стара Синява, вул. Ватутіна, 95, визнано ТОВ
«Поділля – Експерт». Вартість надання послуг з оцінки – 3000,00 грн
(без урахування ПДВ), строк надання послуг з оцінки – 9 календарних днів.
4. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою укладення договору оренди – приміщення загальною площею 18,58 м2 (у т. ч.
площа загального користування – 4,08 м2) в одноповерховій адміністративній будівлі, що обліковується на балансі Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області та розташована за
адресою: вул. Грушевського, 96, смт Стара Синява, Хмельницька
обл., визнано ФОП Трубача Андрія Степановича. Вартість надання
послуг з оцінки – 2500,00 грн (без урахування ПДВ), строк надання
послуг з оцінки – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені для проведення незалежної оцінки об’єктів,
що відбулися 30.01.2019
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: будинок охорони (літ. А-1) – 11,1 м2, будинок № 1 (літ. Б-1) – 16,1 м2, будинок № 5 (літ. В-1) – 16,1 м2, будинок № 8 (літ. Г-1) – 76,7 м2, будинок № 6, 7 (літ. г) – 19,0 м2, будинок
№ 4 (літ. Д-1) – 16,2 м2, будинок № 3 (літ. Е-1) – 16,1 м2, будинок № 2
(літ. З-1) – 16,3 м2, навіс (літ. К) – 33,3 м2, альтанка (літ. Л) – 4,9, навіс
(літ. М) – 71,1 м2, гараж (літ. Ж) – 22,1 м2, огорожа № 1-2 – 166,97 м,
зливна яма № 3 – 1,5 м2, свердловина № 4 на глибину (від 4-16 м).
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Златодар». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Набережна, 88, с. Коробівка, Золотоніський р-н, Черкаська обл. Платник
робіт з оцінки: ТОВ «ЕЛІТ ПАРТНЕР ЛІДЕР». Дата оцінки: 30.11.2018.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ТБ «Універсальна». Термін виконання роботи – 2 календарних дні,
вартість послуг – 4500,00 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
оренди, що відбулися 30.01.2019
Переможцями конкурсів визнано (мета проведення оцінки – визначення відновної вартості для цілей оренди):
ПП «КБ-Експерт» по об’єкту – нежитлові приміщення площею
66,2 м2 одноповерхової адмінбудівлі, що перебуває на балансі Державного підприємства «Олімпійський навчально-спортивний центр
«Чернігів», за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 61 (вартість робіт
з оцінки – 1070 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання
договору про надання послуг з оцінки майна);
ПП «Центр Нерухомості Чернігів» по об’єкту – частина нежитлового приміщення площею 14,87 м2 на другому поверсі триповерхової будівлі учбового корпусу, що перебуває на балансі Прилуцького
агротехнічного коледжу та перебуває за адресою: Чернігівська обл.,
м. Прилуки, вул. Київська, 178 (вартість робіт з оцінки – 1930 грн,
строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
ПП «Десна Експерт-М» по об’єкту – нежитлові приміщення адмінбудівлі площею 10,6 м2, що перебуває на балансі Управління
Державної казначейської служби України у Корюківському районі
Чернігівської області, за адресою: 15300, Чернігівська обл., м. Корюківка, вул. Зарічна, 10/1 (вартість робіт з оцінки – 1930 грн, строк –
5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг
з оцінки майна);
ПП «ЕФ «Експерт-Плюс» по об’єкту – нежитлові приміщення площею 29,2 м2 першого поверху двоповерхової адмінбудівлі, що перебуває на балансі Управління Державної казначейської служби України у Ріпкинському районі Чернігівської області, за адресою: 15000,
Чернігівська обл., смт Ріпки, вул. Святомиколаївська, 104 (вартість
робіт з оцінки – 1900 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
ФОП Волченкова О. С. по об’єкту – нежитлове приміщення автогаража площею 63,9 м2 навчально-виробничої дільниці «Деснянка»,
що обліковується на балансі Чернігівського національного технологічного університету, за адресою: Чернігівська обл., Чернігівський
р-н, с. Деснянка (вартість робіт з оцінки – 1900 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з
оцінки майна);
ПП «Центр Нерухомості Чернігів» по об’єкту – частина нежитлового приміщення площею 6,61 м2 першого поверху триповерхової
будівлі учбового корпусу, що перебуває на балансі Прилуцького
агротехнічного коледжу, за адресою: Чернігівська обл., м. Прилуки,
вул. Київська, 178 (вартість робіт з оцінки – 1930 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з
оцінки майна).

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по м. КИЄВУ про підсумки
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди,
що відбулися 06.02.2019
Пло
ща, м2

1 Нежитлове
приміщення

18,5

м. Київ, просп.
ФОП Рябчен
Космонавта Ко
ко О. М.
марова, 1, корпус
№8

2

3400

2 Окремо роз
ташована
будівля

39,5

м. Київ, вул. По ТОВ «Сарос»
літехнічна, 37, біля
корпусу № 20

2

4460

3 Нежитлове
приміщен
ня – частина
пам’ятки архі
тектури

26,3

м. Київ, вул. Лавр ТОВ «Українські
ська, 9, корпус
інноваційні кон
№ 30
сультанти»

2

4400

4 Нежитлове
приміщення

35,6

м. Київ, просп.
Перемоги, 50

2

3400

2

4100

5 Частина даху
та технічного
поверху

Адреса об’єкта
оцінки

СОД – пере
можець

Термін вико Вартість
нання, кален виконання
дарних днів робіт, грн

№ Назва об’єкта
з/п
оцінки

ФОП Острик
Т. В.

19,0 м. Київ, вул. На ПП «Фірма
(в т. ч. родного Ополчен «Конкрет»
12,0 та ня, 5а, корпус № 1
7,0)

6 Нежитлове
приміщення

67,4

м. Київ, вул. Бот
кіна, 1, корпус
№ 28

ДП «Київський
аукціонний
центр» ПАТ ДАК
«Національна
мережа аукці
онних центрів»

2

3600

7 Нежитлове
приміщення

128,8

м. Київ, вул. Він
ницька, 14/39

ФОП Чебаков
О. І.

2

4000

8 Нежитлове
приміщення

42,7

м. Київ, вул. Мель ТОВ «Аналітич
никова, 46 (літ.
но – консал
«А»)
тинговий центр
«Епрайзер»

2

4350

9 Нежитлове
приміщен
ня – об’єкт
культурної
спадщини

34,1

м. Київ, вул. Хре ТОВ «Українські
щатик, 34 (літ. «А») інноваційні кон
сультанти»

2

3900

10 Частина стіни
нежитлового
приміщення

3,0

м. Київ, вул. А. Пе ФОП Острик
трицького, 12
Т. В.

2

3900

11 Нежитлове
приміщення

74,97

м. Київ, вул. Він
ницька, 14/39

ТОВ «ЕкспертІнжиніринг
Сервіс»

2

4300

12 Нежитлове
приміщення

41,9

м. Київ, вул. Ва
сильківська, 1,
корпус № 6

ФОП Рябченко
О. М.

2

3800

13 Нежитлові
приміщення

335,2

м. Київ, вул. Ва
сильківська, 1,
корпус № 6

ТОВ «Сарос»

2

5450

14 Нежитлове
приміщення

61,7

м. Київ, просп.
ФОП Острик
Космонавта Ко
Т. В.
марова, 1, корпус
№ 4а

2

3400

15 Частина не
житлового
приміщення

2,0

м. Київ, вул. Мель ФОП Рябченко
никова, 81б
О. М.

2

2950

16 Нежитлові
приміщення

153,5

м. Київ, вул. Ака ФОП Чебаков
деміка Заболотно О. І.
го, 21 (літ. «Є»)

2

3800

17 Нежитлове
приміщення

85,3

м. Київ, вул. С.
ФОП Острик
Петлюри, 15, кор Т. В.
пус «А»

2

3400

18 Частина стіни
нежитлового
приміщен
ня – об’єкт
культурної
спадщини

4,32

м. Київ, пл. Контр ФОП Острик
актова, 4, корпус Т. В.
№3

2

3400

19 Нежитлове
приміщення

43,65

м. Київ, вул. Пре ФОП Рябченко
ображенська
О. М.
(І. Клименка), 25

2

2950

20 Частина не
житлового
приміщення

4,0

м. Київ, вул. Осві ПП «Фірма
ти, 7, гуртожиток «Конкрет»
№5

2

3200

21 Частина не
житлового
приміщення

2,0

м. Київ, вул. Во
линська, 11/14,
гуртожиток № 2

ТОВ
«Аналітичноконсалтинговий
центр «Епрай
зер»

2

3400

8,0
м. Київ, вул. Тур
(в т. ч. генєвська, 71
3,0 та
5,0)

ТОВ «Українські
інноваційні кон
сультанти»

2

3600

ФОП Острик
Т. В.

2

3300

22 Частина даху
та технічного
поверху
23 Частина не
житлового
приміщен
ня – об’єкт
культурної
спадщини

6,0

м. Київ, бульв. Т.
Шевченка, 14

24 Частина не
житлового
приміщення

2,0

м. Київ, просп.
ФОП Рябченко
Валерія Лобанов О. М.
ського, 10, гурто
житок № 8

2

2900

25 Нежитлове
приміщення

17,0

м. Київ, просп.
ТОВ «Українські
Соборності
інноваційні кон
(Возз’єднання), 5в сультанти»

2

2800

26 Частина не
житлового
приміщення

9,0

м. Київ, вул. Лейп ТОВ «Сарос»
цизька, 16, гурто
житок № 7

2

2800

27 Нежитлові
приміщення

21,0

м. Київ, вул. Фро ТОВ «Українські
лівська, 6/8
інноваційні кон
сультанти»

2

2800

28 Нежитлове
приміщення

26,8

м. Київ, вул. Ва
сильківська, 1,
корпус № 6

2

2750

29 Частина не
житлового
приміщення

2,0

м. Київ, вул. Виш ТОВ «Українські
городська, 85а
інноваційні кон
сультанти»

2

2800

30 Частина не
житлового
приміщення

1,0

м. Київ, вул. Героїв ТОВ «Українські
Оборони, 6
інноваційні кон
сультанти»

2

2800

9,5 (в т. м. Київ, пров. Хо ТОВ «Українські
ч. 2,0 та ревий, 1 та м. Київ, інноваційні кон
7,5) вул. Межигір
сультанти»
ська, 8

2

3600

31 Частина даху
та технічного
поверху

ТОВ «Сарос»

№ 14 (1242)

29

відомості
приватизації

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 20.02.2019
Адреса об’єкта
оцінки

СОД – перемо
жець

Термін вико Вартість
нання, кален виконання
дарних днів робіт, грн

№ Назва об’єкта
з/п
оцінки

Пло
ща, м2

1 Частина не
житлового при
міщення

4,0

м. Київ, просп. ТОВ «Укрспец
Валерія Лоба експерт»
новського, 3

2

3120

2 Частина не
житлового при
міщення

6,0

м. Київ,
вул. Желябо
ва, 4

ТОВ «Укрспец
експерт»

2

3120

3 Частина не
житлового при
міщення

2,60

м. Київ,
вул. Сім’ї Со
сніних, 15а

ТОВ «Фінансова
будівельна компа
нія «Фіско»

2

2950

4 Частина не
житлового при
міщення

6,0

м. Київ,
вул. Желябо
ва, 8

ТОВ «Укрспец
експерт»

2

3120

5 Частина не
житлового при
міщення

3,0

м. Київ,
вул. Дегтярів
ська, 49

ТОВ «Укрспец
експерт»

2

3120

6 Нежитлові при 1300,83 м. Київ,
міщення
вул. Виборзь
ка, 86

ТОВ «Укрспец
експерт»

2

5810

7 Нежитлове
приміщення

43,2

м. Київ, просп. ТОВ «Консалтин
Валерія Лоба гова група «А.Р.Т.
новського, 51 ФІНАНС»

2

3400

8 Нежитлове
приміщення

41,0

м. Київ,
вул. Нагір
на, 22

ТОВ «Консалтин
гова група «А.Р.Т.
ФІНАНС»

2

3500

9 Частина не
житлового при
міщення

3,0

м. Київ,
ТОВ «Консалтин
вул. Б. Хмель гова група «А.Р.Т.
ницького, 4
ФІНАНС»

2

3000

10 Нежитлове
приміщення

18,0

м. Київ,
ТОВ «Аналітичновул. Бердичів консалтинговий
ська, 1
центр «Епрайзер»

2

3900

11 Нежитлова
будівля

777,4

м. Київ,
ТОВ «Укрспец
вул. Салтикова- експерт»
Щедріна, 2

2

5550

12 Нежитлові при
міщення

212,5

м. Київ,
ТОВ «Укрспец
вул. С. Петлю експерт»
ри, 15

2

4700

13 Нежитлове
приміщен
ня – частина
пам’ятки архі
тектури

272,2

м. Київ,
ПП «Гарантвул. Б. Хмель Експерт»
ницького, 46

2

4500

14 Частина не
житлового при
міщення

16,0

м. Київ, просп. ТОВ «Укрспец
Космонавта
експерт»
Комарова, 1,
корпус № 8а

2

3280

15 Частина не
житлового при
міщення

1,0

м. Київ,
ТОВ «Консалтин
вул. Феодосій гова група «А.Р.Т.
ська, 8/13
ФІНАНС»

2

2800

16 Нежитлові при
міщення

36,0

м. Київ,
вул. Гармат
на, 10

ТОВ «Консалтин
гова група «А.Р.Т.
ФІНАНС»

2

2800

143,46 м. Київ,
вул. Василь
ківська, 36

ТОВ «Консалтин
гова група «А.Р.Т.
ФІНАНС»

2

3500

ТОВ «Консалтин
гова група «А.Р.Т.
ФІНАНС»

2

2900

17 Нежитлові при
міщення
18 Нежитлове
приміщення

16,5

м. Київ,
вул. П. Май
бороди, 19

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по ВІнницЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
державної власності, що відбувся 13.02.2019
За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця Нікіфоренко Галину Арсентіївну щодо визначення вартості об’єкта
оренди – нежитлових вбудованих приміщень (№ 1 – № 4 у прим. № 4
за даними БТІ) загальною площею 58,4 м2 в одноповерховій будівлі
кафе-пекарні (літ. А), що перебувають на балансі науково-дослідного
господарства «Агрономічне» Вінницького національного аграрного
університету, за адресою: 23227, Вінницька обл., Вінницький р-н,
с. Агрономічне, вул. Мічуріна, 14, з метою продовження строку дії
договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних
дні. Вартість надання послуг з оцінки – 2095 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця Попову Аліну Аркадіївну щодо визначення вартості об’єкта оренди –
нежитлових вбудованих приміщень: на 1-му поверсі – 13,8 м2 (част.
№ 41) та на 2-му поверсі – 84,6 м2 (№ 57 – 21,1 м2, № 59 – 49,4 м2,
№ 61 – 14,1 м2) загальною площею 98,4 м2 2-4-поверхового навчального корпусу (літ. А), що перебувають на балансі державного професійно-технічного навчального закладу «Вінницький центр
професійно-технічної освіти технологій та дизайну», за адресою:
21021, м. Вінниця, вул. В. Порика, 25, з метою продовження строку
дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних
дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1800 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця Шумську Оксану Іванівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень: на 1-му поверсі – 588,7 м2 (№ 1 –
№ 12); на 2-му поверсі – 54,6 м2 (№ 13 – № 16) загальною площею
643,3 м2 спортзалу (літ. Г), що перебувають на балансі Головного
управління Національної поліції у Вінницькій області, за адресою:
22200, Вінницька обл., Погребищенський р-н, м. Погребище, вул. Б.
Хмельницького, 81г, з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг
з оцінки – 2430 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності,
якого буде залучено до проведення незалежної оцінки
державного майна, що відбувся 07.02.2019
Переможцем конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки:
частина котельні з димовими трубами «К-1» площею 94,2 м2 за
адресою: 45313, Іваничівський р-н, с. Будятичі, вул. Івана Франка (вул.
Жовтнева), 14, що обліковується на балансі Державного навчального
закладу «Нововолинський центр професійно-технічної освіти», визнано ТОВ «Волинь-експерт», мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення
договору оренди, ціна виконання робіт з оцінки – 2145,00 грн, строк
виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;
частина адміністративної будівлі «А-9» площею 14,7 м2 за адресою: 43025, м. Луцьк, вул. Шопена, 12, що обліковується на балансі
Головного управління статистики у Волинській області, визнано ТОВ
«Атлант» ЛТД, мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди,
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ціна виконання робіт з оцінки – 2080,00 грн, строк виконання робіт з
оцінки – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, що відбулися 31.01.2019
Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення площею
114,6 м2 четвертого поверху навчального корпусу № 3 за адресою:
Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Добровольського, б. 1, що перебувають на балансі Державного вищого навчального закладу
«Донбаський державний педагогічний університет» (код за ЄДРПОУ
38177113). Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з
метою укладення договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП
Гапотченко А. М., вартість послуг з оцінки – 2200 грн, строк виконання – 2 календарних дні.
Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею 113,8 м2 підвалу будівлі (реєстровий номер 00194317.28.АААДЕЖ556) за адресою: Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Європейська, 13, що перебуває на балансі ВАТ «Укрцинк», код за
ЄДРПОУ 00194317. Мета проведення оцінки: визначення вартості
об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою
продовження договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП Гапотченко А. М., вартість послуг з оцінки – 2200 грн, строк виконання – 2 календарних дні.
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) за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, просп. Луніна, 99, що перебуває
на балансі ДП «Маріупольський морський торговельний порт» (код
за ЄДРПОУ 01125755). Мета проведення оцінки: визначення вартості
майна з метою укладення договору оренди. Переможець конкурсу –
ФОП Гундарева А. О., вартість послуг з оцінки – 2200 грн, строк виконання – 2 календарних дні.
Назва об’єкта оцінки: розмір збитків, що призвели до завдання
майнової шкоди державі за встановленим фактом нестачі основних
засобів цілісного майнового комплексу ДП «Добропіллявугілля»,
переданого в оренду ТОВ «ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ» за договором оренди від 22.12.2010 б/н. Мета проведення оцінки: визначення розміру збитків. Переможець конкурсу – ФОП Оніщенко
В. М., вартість послуг з оцінки – 3000 грн, строк виконання – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, що відбулися 07.02.2019
Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 673,9 м2 третього поверху будівлі їдальні за адресою:
Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Добровольського, б. 2, що перебувають на балансі Військової частини 3035 Східного оперативнотериторіального об’єднання Національної гвардії України (код за
ЄДРПОУ 23313902). Мета проведення оцінки: визначення вартості
об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Переможець конкурсу – ТОВ «Інжиніринговий центр «ЕКСКОН», вартість послуг з оцінки – 3100 грн, строк
виконання – 2 календарних дні.
Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 2,0 м2 коридору першого поверху будівлі адмініст
ративно-побутового комбінату за адресою: Донецька обл., Покровський р-н, м. Родинське, вул. Шахтарської Слави, б/н, що перебуває
на балансі ВП «Шахта «Родинська» ДП «Мирноградвугілля» (код за
ЄДРПОУ 33504980). Мета проведення оцінки: визначення вартості
майна з метою укладення договору оренди. У зв’язку з тим, що на
участь у конкурсі надійшла одна заява, конкурс визнано таким,
що не відбувся.
Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 49,1 м2 та частина коридору площею 6,7 м2 першого
поверху будівлі лікарні за адресою: Донецька обл., м. Краматорськ,
вул. Шадринська, б. 33, що перебувають на балансі Краматорської
міської державної лікарні ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ
00694267). Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з
метою укладення договору оренди. Переможець конкурсу – ТОВ «Інжиніринговий центр «ЕКСКОН», вартість послуг з оцінки – 2500 грн,
строк виконання – 2 календарних дні.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів, що відбувся 07.02.2019
1. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею
14,0 м2 (у т. ч. 1,2 м2 – площа загального користування). Балансо
утримувач: Філія «Одеське управління військової торгівлі» Концерну «Військторгсервіс». Адреса: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, мікрорайон Всебратське-2, 62. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській
області. Платник – ФОП Гулак Т. В. Переможець – ФОП Воротеляк
Е. Е. Вартість послуг – 2 400,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
2. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею
36,34 м2 (у т. ч. 4,74 м2 – площа загального користування). Балансо
утримувач: ДП «ДДПІ «Дніпроцивільпроект». Адреса: м. Кривий
Ріг, вул. Пушкіна, 4. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – Регіо
нальне відділення Фонду по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «ЛІДЕРАЛЬЯНС». Переможець – ФОП Щур С. Ф. Вартість послуг – 2 400,00 грн, строк надання послуг (у календарних
днях) – 3.
3. Назва об’єкта: нежитлова будівля площею 39,04 м2. Балансо
утримувач: Головне управління статистики у Дніпропетровській області. Адреса: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Добролюбова, 9а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Штепа В.
М. Дата оцінки 23.12.2018. Переможець – ФОП Данильченко В. В.
Вартість послуг – 3 000,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
4. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею
156,4 м2. Балансоутримувач: ДПТНЗ «Дніпровський центр професійної освіти». Адреса: м. Дніпро, вул. В’ячеслава Липинського
(Ширшова), 16. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – Регіональне
відділення Фонду по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ
«Автошкола Кочкова». Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О. Вартість послуг – 1 900,00 грн, строк надання послуг (у календарних
днях) – 3.
5. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 2847,5 м2. Балансоутримувач: ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ». Адреса:
м. Дніпро, вул. П. Калнишевського, 27к. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській області.
Платник – ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ». Дата оцінки – 10.12.2018. Переможець – ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та
архітектури». Вартість послуг – 3 000,00 грн, строк надання послуг
(у календарних днях) – 5.
6. Назва об’єкта: розмір збитків, нанесених державі внаслідок незбереження групи інвентарних об’єктів у складі: 5 житлових будинків
(інв. № 55, 56, 57, 59, 62), сарай № 1 та № 7 до житлових будинків
(№ 305, № 305), вбиральня № 1 та № 3 (інв. № 313, 315), 2 каналізації
(інв. № 228, 229), 2 свердловини артезіанські (інв. № 26, 27), зовнішня тепломережа (інв. № 29), водопровід (інв. № 28), зовнішній водо-

провід (інв. № 13), газопровід (інв. № 30), газопровід магістральний
(інв. № 31), зовнішній газопровід (інв. № 13), 3 лінії електропередач
(інв. № 24, 35, 47), зовнішня електромережа (інв. № 9), артскважина (інв. № 11), пожежне водоймище (інв. № 12), 2 пожежні водойми
(№ 36, 35). Балансоутримувач: ТОВ «Павлоградконоплепром» (юридична та фактична адреса товариства: 51400, Дніпропетровська обл.,
м. Павлоград, вул. Дніпровська, 1). Мета оцінки – визначення розміру збитків, нанесених державі внаслідок незбереження державного
майна. Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській області. Дата оцінки – 01.10.2018. Очікувана найбільша
ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 6,591 тис. грн. Подібні
до об’єкта оцінки об’єкти: збитки, нанесені державі (за подібністю
об’єкта пошкодження, розкрадання, нестачі, знищення, псування –
будівлі, інженерні мережі). Конкурс не відбувся відповідно до п. 8
розділу ІІІ Положення.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбувся 07.02.2019
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для здійснення незалежної оцінки майна визнано:
Приватна фірма «ЮрЕкс «Юридична консультація та майнова
експертиза» по об’єкту: нежитлові приміщення площею 46,3 м2 в адміністративній будівлі, що перебувають на балансі Головного управління статистики у Житомирській області, за адресою: Житомирська
обл., м. Бердичів, вул. Європейська, 19/10 (вартість виконання –
1795,00 грн, строк виконання – 3 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати з метою продовження дії договору оренди;
Приватне підприємство «Україна-Експерт-Центр» по об’єкту: нежитлове приміщення площею 12,5 м2 в адмінбудинку (літ. А-1), що перебуває на балансі Головного управління Держпродспоживслужби в
Житомирській області, за адресою: Житомирська обл., смт Романів,
вул. Суворова, 5 (вартість виконання – 1620,00 грн, строк виконання – 3 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
продовження дії договору оренди;
Житомирська товарна агропромислова біржа по об’єкту: частина
нежитлового приміщення площею 3,0 м2 у будівлі головного корпусу
університету – навчальний корпус № 1, що перебуває на балансі Житомирського державного технологічного університету, за адресою:
м. Житомир, вул. Чуднівська, 103 (вартість виконання – 1400,00 грн,
строк виконання – 2 календарних дні); мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
з метою продовження дії договору оренди;
Фізична особа – підприємець Лапкіна Тетяна Василівна по об’єкту:
нежитлова будівля площею 106,0 м2 (літ. А2), що перебуває на балансі
Управління державної казначейської служби України у Баранівському
районі, за адресою: Житомирська обл., м. Баранівка, вул. Соборна,
24 (вартість виконання – 1680,00 грн, строк виконання – 3 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження дії
договору оренди;
Фізична особа – підприємець Селюк Михайло Олексійович по
об’єкту: нежитлове приміщення гаража (літ. А) площею 27,4 м2,
що перебуває на балансі Малинської районної державної адміністрації, за адресою: Житомирська обл., м. Малин, пл. Соборна, 8а
(вартість виконання – 1750,00 грн, строк виконання – 3 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження дії
договору оренди.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, що відбувся 14.02.2019
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для здійснення незалежної оцінки майна визнано:
Приватна фірма «ЮрЕкс «Юридична консультація та майнова
експертиза» по об’єкту малої приватизації: окреме майно – нежитлові приміщення магазину та складу за адресою: Житомирська обл.,
Попільнянський р-н, с-ще Корнинське, вул. Слави, 1 (вартість виконання – 3950,00 грн, строк виконання – 9 календарних днів); мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для
приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами;
Приватне підприємство «Експерт-Сервіс-Консалт» по об’єкту малої приватизації: окреме майно – приміщення магазину за адресою:
Житомирська обл., м. Баранівка, вул. Звягельська, 118 (вартість виконання – 2995,00 грн, строк виконання – 10 календарних днів); мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для
приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами;
Фізична особа – підприємець Музичук Петро Олександрович по
об’єкту малої приватизації: окреме майно – приміщення їдальні за
адресою: Житомирська обл., м. Баранівка, вул. Звягельська, 118 (вартість виконання – 3900,00 грн, строк виконання – 9 календарних днів);
мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності для проведення незалежної оцінки майна,
що відбувся 07.02.2019
Для проведення незалежної оцінки складу матеріального (літ. В)
загальною площею 464,2 м2, місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., м. Виноградів, вул. Франка І., 100, з метою продовження договору оренди, переможцем визнано суб’єкта оціночної
діяльності – ФОП Шастун С. Г. на таких умовах: вартість послуг з
оцінки – 2000 грн, термін виконання – 5 днів.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності для проведення незалежної оцінки майна,
що відбувся 14.02.2019
Для проведення незалежної оцінки вбудованих нежитлових приміщень автолабораторії площею 384,3 м2 (літ. Ж), місцезнаходження
об’єкта оцінки: Закарпатська обл., Великоберезнянський р-н, смт Великий Березний, вул. Короленка, 10, з метою укладення договору
оренди, переможцем визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП
Кіян Т. П. на таких умовах: вартість послуг з оцінки – 2291 грн, термін
виконання – 5 днів.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбувся 14.02.2019
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
переможцями визнано:
1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Южтрансінвест»
на виконання робіт з оцінки об’єкта малої приватизації – окремого
майна у складі: будівлі клубу, інв. № 10001, літ. А, площею 164,4 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Вільнянський р-н,
с. Петро-Свистунове, вул. Зачиняєва, 25. Балансоутримувач об’єкта
оцінки: ТОВ «Агрофірма «Жовтневий», код за ЄДРПОУ 00849103. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
з метою приватизації шляхом продажу на електронному аукціоні.
Вартість виконання робіт з оцінки – 4500 грн, строк виконання робіт
з оцінки – 10 календарних днів від дати підписання договору.
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2. Приватне підприємство «Дніпротех і Ко» на виконання робіт
об’єктів приватизації:
об’єкта малої приватизації – нерухомого майна у складі: будівлі виробничої літ. А площею 827,5 м2; будівлі мийки літ. Б площею 39,0 м2;
будівлі майстерні літ. З площею 74,9 м2; будівлі складу літ. П площею
12,0 м2; будівлі складу літ. Р площею 15,4 м2; будівлі складу літ. С площею 18,7 м2; будівлі майстерні літ. М площею 12,5 м2; будівлі гаража
літ. О площею 52,8 м2; будівлі гаража літ. У площею 45,2 м2; навісу літ.
Ш; воріт № 1, 3, 6, 7, 8, 9; замощення I; майданчиків під обладнання, 2;
оглядової ями, 4; вапнякової ями, 5; паркану, 11; будівлі складу літ. Н,
Т, Ч, Ю, Я. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Космодем’янської Зої, 4. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою приватизації
шляхом продажу на електронному аукціоні. Вартість виконання робіт
з оцінки – 7400 грн, строк виконання робіт з оцінки – 15 календарних
днів від дати підписання договору;
об’єкта малої приватизації – окремого майна у складі: будівлі клубу літ. А, інв. № 10002, площею 246,3 м2. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Дніпровка вул. Паторжинського, 76. Балансоутримувач об’єкта оцінки: ТОВ «Агрофірма
«Жовтневий», код за ЄДРПОУ 00849103. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою приватизації
шляхом продажу на електронному аукціоні. Вартість виконання робіт
з оцінки – 4400 грн, строк виконання робіт з оцінки – 15 календарних
днів від дати підписання договору.
3. Товариство з обмеженою відповідальністю «Атлант плюс 2018»
на виконання робіт об’єкта малої приватизації – нерухомого майна у
складі: складу літ. А, площею 513,2 м2; складу літ. Б площею 143,6 м2;
складу літ. В площею 391,8 м2; замощення І; навісу літ. Е; вбиральні
літ. Л. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Північне шосе, 45. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта з метою приватизації шляхом
продажу на електронному аукціоні. Вартість виконання робіт з оцінки – 5500 грн, строк виконання робіт з оцінки – 10 календарних днів
від дати підписання договору.
4. Товариство з обмеженою відповідальністю «Національна
експертно-правова група» на виконання робіт об’єкта малої приватизації: нерухомого майна у складі: складу цементу літ. Л площею
187,7 м2; навісу літ. Л1. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, 77а. Балансоутримувач
об’єкта оцінки: ТОВ «МК – ПРОФІ», код за ЄДРПОУ 32340982. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на електронному
аукціоні. Вартість виконання робіт з оцінки – 3500 грн, строк виконання робіт з оцінки –10 календарних днів від дати підписання
договору.
IНФОРМАЦIЯ
Регіонального вiддiлення Фонду по КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної
діяльності для проведення незалежної оцінки майна,
що відбулися 15.02.2019
Переможцями конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
визнано:
фізичну особу – підприємця Таран Олену Анатоліївну для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – нежитлові приміщення
гаражів площею 559,5 м2 за адресою: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Єгорова, 77а, що перебувають на балансі Головного
управління Національної поліції в Кіровоградській області, з метою
розрахунку орендної плати, вартість робіт – 1 985,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 днів;
товариство з обмеженою відповідальністю «Кіровоградський
аукціонний центр» для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – будинок-бокс для автокранів площею 180,0 м2 за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), с-ще Гірниче,
вул. Лінія 5, буд. 26, що перебуває на балансі Пошуково-зйомочної
експедиції № 46 КП «Кіровгеологія», з метою розрахунку орендної
плати, вартість робіт – 1 795,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 3 дні.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки збитків, що відбувся 14.02.2019
Найменування об’єкта оцінки: група окремих індивідуально визначених інвентарних об’єктів: ємкість (інв. № 03060436), фільтр-прес
ФП-4-4400 (інв. № 21060062), що обліковуються на балансі ВАТ «Лисичанський завод ГТВ», за адресою: Луганська обл., м. Лисичанськ,
вул. Незалежності, 128. Переможець конкурсу – ФОП Сорокіна І. М.
на таких умовах: вартість послуги – 1200 грн, термін виконання роботи – 4 дні.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності від 13.02.2019
Нежитлові приміщення загальною площею 28,6 м2 на першому
поверсі будівлі. м. Львів, вул. Хуторівка, 2. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Смокорівська Р. П. Термін виконання робіт – 2 к/д.
Вартість робіт – 1190 грн.
Вбудоване нежитлове приміщення гаража загальною площею
65,6 м2. Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Оброшино, вул. Шевченка, 6. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець
конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Савицький Д. К. Термін
виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 827 грн.
Будівля корівника (літ. «Б») загальною площею 1073,3 м2. Львівська обл., Жовківський р-н, м. Дубляни, вул. Садова, 31. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт
оціночної діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є. Термін виконання
робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 830 грн.
Окреме майно – група інвентарних об’єктів у складі: радіостанція «Карат» 2 шт. (інв. № 1151,1152), електростанція (інв. № 2021),
радіомір «Бета» (інв. № 2073). Львівська обл., Самбірський р-н,
с. Новосілки-Гостинні, вул. Нова,12. Мета оцінки – визначення ринкової вартості для цілей приватизації (аукціон). Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Інвестиційна група «Захід».
Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1600 грн.
Окреме майно – група інвентарних об’єктів у складі: водонапірна
башта, будівля артезіанської свердловини 20,2 м2. Львівська обл.,
м. Золочів, вул. Львівська, 50. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості для цілей приватизації (аукціон). Переможець конкурсу –
суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Інвестиційна група «Захід». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2200 грн.
Гараж літ. «Г-1» площею 17,0 м2. Львівська обл., м. Дрогобич,
вул. 22 Січня, 40. Мета оцінки – визначення ринкової вартості для
цілей приватизації (аукціон). Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Войтенко Н. Б. Термін виконання робіт – 2 к /д.
Вартість робіт – 1828 грн.
Нежитлові приміщення № 384, 385, 386, 387, 388, 389 загальною
площею 144,3 м2. м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 71. Мета оцінки –
визначення ринкової вартості для цілей приватизації шляхом викупу.
Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «ГалСвіт». Термін виконання робіт – 2 к /д. Вартість робіт – 2660 грн.
Об’єкт незавершеного будівництва – головний виробничий корпус. Львівська обл., Самбірський р-н, с. Рудня, вул. Торгова, 3. Мета
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оцінки – визначення ринкової вартості для приватизації на аукціоні
під розбирання. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «ЕкспертМаш». Термін виконання робіт – 3 к /д. Вартість
робіт – 3050 грн.
Об’єкт незавершеного будівництва – очисні споруди. м. Львів,
вул. Персенківка, 19. Мета оцінки – визначення ринкової вартості для
цілей приватизації (аукціон). Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Західна українська консалтингова компанія».
Термін виконання робіт – 3 к /д. Вартість робіт – 3900 грн.
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 07.02.2019
Переможцями конкурсу визнані:
ТОВ «Оціночна компанія «Аспект» на об’єкт оренди:
нежитлове приміщення площею 24,0 м2 першого поверху одноповерхової будівлі, що перебуває на балансі Миколаївської філії ДП
«Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут
НДІпроектреконструкція», за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів,
61. Вартість робіт – 2400 грн без врахування ПДВ, строк виконання
робіт – 4 к/дні.
ТОВ «Миколаївська оціночна компанія» на об’єкти оренди:
нежитлові приміщення першого поверху № 8, 12, 13 площею
62,3 м2; нежитлові приміщення другого поверху № 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39 площею 130,0 м2, що перебувають на балансі ДП «Миколаївський морський торговельний порт», за адресою: м. Миколаїв,
вул. Заводська, 23/25. Вартість робіт – 2300 грн без врахування ПДВ,
строк виконання робіт – 2 календарних дні;
нежитлові приміщення з № 1 до № 12, № 20, I, з № 76 до № 104, II,
IV, V площею 851,7 м2, що перебувають на балансі ДП «Миколаївський
морський торговельний порт», за адресою: м. Миколаїв, вул. Заводська, 23/26. Вартість робіт – 2400 грн без врахування ПДВ, строк виконання робіт – 2 к/дні.
ФОП Васильєва Т. О. на об’єкт оренди:
приміщення № 18, 20, 21, 28, 30, 31, 32, 33, 34 площею 67,4 м2
в двоповерховій нежитловій будівлі, що перебуває на балансі Філії
«Одеське управління військової торгівлі «Концерну «ВІЙСЬКТОРГСЕРВІС», за адресою: Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. Дем’яна
Коротченка, 17а. Вартість робіт – 2500 грн без врахування ПДВ, строк
виконання робіт – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбувся 07.02.2019
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для надання послуг з оцінки об’єктів:
нежитлове приміщення будівлі складу-контори РММ площею
45,79 м2 та піднавіс для с/г машин площею 270,1 м2 за адресами:
Рівненська обл., Рокитнівський р-н, смт Рокитне, вул. І. Франка, 10а
та Рівненська обл., Рокитнівський р-н, смт Рокитне, вул. І. Франка, 10
Д-1 з метою укладення договору оренди державного майна – визнано
ТзОВ «ЦТБ Рівне-Експо. Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2800 грн;
нежитлове приміщення площею 127,9 м2, бетонне вимощення
площею 153,0 м2 та відстійна яма об’ємом 10 м3 за адресою: Рівненська обл., м. Вараш, будівельна база № 1 та № 2 промислової зони,
48а, з метою укладення договору оренди державного майна – визнано Рівненську товарну біржу. Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 4450 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Сумській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбувся 13.02.2019
1. У зв’язку з тим, що на участь у конкурсі з проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлового приміщення площею 17,7 м2 за
адресою: Сумська обл., м. Конотоп, вул. Братів Лузанів, 48 (балансо
утримувач – Конотопське управління Державної казначейської служби України Сумської області) з метою продовження дії договору оренди надійшла заява тільки від одного претендента, конкурс вважається
таким, що не відбувся.
2. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта –
нежитлові приміщення загальною площею 103,8 м2 за адресою: Сумська обл., м. Глухів, вул. Пушкіна, 6 (балансоутримувач – Глухівський
агротехнічний інститут ім. С. А. Ковпака Сумського національного
аграрного університету) з метою продовження дії договору оренди
визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Маслій А. Ф. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг
з оцінки – 1260,00 грн.
3. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки
об’єкта – нежитлова будівля загальною площею 143,9 м2 за адресою: м. Суми, вул. 20 років Перемоги, 5 (балансоутримувач – Східна
філія Концерну «Військторгсервіс») з метою передачі в оренду визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Даниленко О. І. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг
з оцінки – 1995,00 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Сумській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбувся 20.02.2019
1. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки
об’єкта – нежитлові приміщення загальною площею 72,2 м2 за адресою: м. Суми, вул. Першотравнева, 29 (балансоутримувач – Департамент агропромислового комплексу Сумської обласної державної
адміністрації) з метою передачі в оренду визнано суб’єкта оціночної
діяльності – ТОВ «КОНСАЛТ-С». Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1030,00 грн.
2. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки
об’єкта – нежитлові приміщення загальною площею 58,6 м2 будівліпам’ятки архітектури та містобудування місцевого значення «Банк
М. А. Терещенка» за адресою: Сумська обл., м. Глухів, вул. Шевченка, 10 (балансоутримувач – Національний заповідник «Глухів») з метою передачі в оренду визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП
Даниленко О. І. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні.
Вартість надання послуг з оцінки – 1260,00 грн.
3. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки
об’єкта – нежитлові приміщення загальною площею 39,0 м2 за адресою: Сумська обл., м. Лебедин, вул. Тараса Шевченка, 26 (балансо
утримувач – Лебединське управління Державної казначейської служби України у Сумській області) з метою продовження дії договору
оренди визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Педченко А. М.
Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання
послуг з оцінки – 1600,00 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся 07.02.2019
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: частина площадки з
бетонно-щебеневим покриттям № 3 площею 115,0 м2 за адресою:

вул. Текстильна, 30а, м. Тернопіль, що перебуває на балансі Регіо
нального офіса водних ресурсів у Тернопільській області, визнано
ТОВ «Орієнтир-Реформа». Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 1800 гривень,
строк виконання робіт – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбувся 14.02.2019
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки об’єкта: об’єкт малої приватизації – окреме майно – нежитлова будівля – адміністративний
будинок загальною площею 195,9 м2 за адресою: 47600, Тернопільська обл., Козівський р-н, смт Козова, вул. Грушевського, 19,
що перебуває на балансі Головного управління статистики у Тернопільській області (код за ЄДРПОУ 02362374), визнано ТзОВ фірма
«Гудвіл». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
майна з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Вартість
виконання робіт з оцінки – 4000 гривень, строк виконання робіт –
10 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки об’єкта: частина приміщення
першого поверху площею 110,0 м2 будинку діагностики та огляду
транспорту за адресою: вул. Стрийська, 3, с. Підгородне, Тернопільський р-н, Тернопільська обл., що перебуває на балансі Регіо
нального сервісного центру МВС в Тернопільській області, визнано Тернопільське обласне комунальне підприємство «Експерт».
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для
розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість
виконання робіт з оцінки – 1850 гривень, строк виконання робіт –
5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду в ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ,
АРК та м. СЕВАСТОСТОПОЛІ про підсумки конкурсу з
відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до
проведення оцінки державного майна, що відбувся 11.02.2019
Вбудоване нежитлове приміщення площею 6,6 м2 в одноповерховій будівлі колишнього магазину порту, що перебуває на балансі ДП
«Херсонський морський торговельний порт», за адресою: м. Херсон,
просп. Ушакова, 4, переможець конкурсу – ПФ «Експрес – Оцінка».
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди.
Вартість робіт – 2100 грн. Строк виконання робіт – 3 дні.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені для проведення незалежної оцінки об’єктів,
що відбулися 13.02.2019
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 даху робочої башти елеватора
площею 13,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Державне підприємство «Златодар». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: вул. Шевченка, 47, м. Золотоноша, Черкаська обл. Платник
робіт з оцінки: ТОВ «лайфселл». Дата оцінки: 31.01.2019. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано КТ «АЕО
«Фатум-М». Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість
послуг – 1800,00 грн.
1.2. Назва об’єкта оцінки: частина будівлі контори літ. А 1 площею
142,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаська філія Концерну «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: вул. Шевченка, 137, м. Золотоноша, Черкаська обл. Платник
робіт з оцінки: ФОП Сидоренко В. П. Дата оцінки: 31.01.2019. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано
ФОП Ярюхіна З. Д. Термін виконання роботи – 2 календарних днів,
вартість послуг – 950,00 грн.
1.3. Назва об’єкта оцінки: приміщення гаража літ. Б площею
743,5 м2 та приміщення прохідної літ. А-1 площею 18,8 м2. Най
менування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаська філія Концерну «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул.
Європейська, 65а, м. Умань, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки:
ТОВ «Медіа Т». Дата оцінки: 31.01.2019. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ТОВ «Контакт-Сервіс».
Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг –
1050,00 грн.
2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Черкаській області.
2.1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщень шостого поверху будівлі загальною площею 41,6 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: ДП «Науково-дослідний інститут «Акорд». Місце
знаходження об’єкта оцінки: вул. Одеська, 8, м. Черкаси. Платник
робіт з оцінки: ПП «Фотоніка Плюс». Дата оцінки: 31.12.2018. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано
ФОП Драник Г. В. Термін виконання роботи – 2 календарних дні,
вартість послуг – 870,00 грн.
2.2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на другому поверсі адмінбудівлі площею 22,5 м2. Найменування балансо
утримувача об’єкта оцінки: Черкаський національний університет
імені Б. Хмельницького. Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв.
Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Литвиненко Т. В. Дата оцінки: 31.01.2019. Переможцем конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін виконання
роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 850,00 грн.
2.3. Назва об’єкта оцінки: частина приміщень першого поверху
чотириповерхової цегляної будівлі площею 31,64 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 Стороженко Н. П. Дата оцінки: 31.01.2019. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності визнано ПП «Дисконт». Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 1000,00 грн.
2.4. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення вестибуля на третьому поверсі гуртожитку № 1 площею 1,0 м2 за адресою: вул. Вербовецького, 58, м. Черкаси; частина приміщення вестибуля на другому
поверсі гуртожитку № 2 площею 1,0 м2 за адресою: вул. Чехова, 42,
м. Черкаси; частина приміщення вестибуля на третьому поверсі гуртожитку № 2 площею 1,0 м2 за адресою: вул. Чехова, 42, м. Черкаси;
частина приміщення вестибуля на четвертому поверсі гуртожитку № 2
площею 1,0 м2 за адресою: вул. Чехова, 42, м. Черкаси; частина приміщення вестибуля на п’ятому поверсі гуртожитку № 2 площею 1,0 м2
за адресою: вул. Чехова, 42, м. Черкаси; частина приміщення вестибуля на шостому поверсі гуртожитку № 2 площею 1,0 м2 за адресою:
вул. Чехова, 42, м. Черкаси; частина приміщення вестибуля на сьомому поверсі гуртожитку № 2 площею 1,0 м2 за адресою: вул. Чехова,
42, м. Черкаси; частина приміщення вестибуля на восьмому поверсі
гуртожитку № 2 площею 1,0 м2 за адресою: вул. Чехова, 42, м. Черкаси; частина приміщення вестибуля на дев’ятому поверсі гуртожитку
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№ 2 площею 1,0 м2 за адресою: вул. Чехова, 42, м. Черкаси; частина

приміщення вестибуля на першому поверсі гуртожитку № 3 площею
1,0 м2 за адресою: вул. Смілянська, 97/1, м. Черкаси; частина даху
гуртожитку № 4 площею 1,0 м2 за адресою: бульв. Шевченка, 333,
м. Черкаси. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський державний технологічний університет. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 333, м. Черкаси; вул.Смілянська,
97/1, м. Черкаси; вул. Чехова, 42, м. Черкаси; вул. Вербовецького,
58, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Маклаут-Інвест». Дата
оцінки: 31.12.2018. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП Горопацька М. В. Термін виконання
роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 4229,00 грн.
2.5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 113,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Черкаське державне комерційне житлово-побутове підприємство
«Житлосервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Нечуя Левицького, 32/1, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Гегельська О. О.
Дата оцінки: 31.01.2019. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності визнано ФОП Гребченко М. П. Термін виконання
роботи –2 календарних дні, вартість послуг – 680,00 грн.
2.6. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення першого поверху площею 3,00 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Виробничий підрозділ «Знам’янське територіальне
управління» Філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» ПАТ «Укрзалізниця». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: вул. Героїв Чорнобиля, 62, м. Городище, Черкаська
область. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Євротранстелеком». Дата оцінки: 31.01.2019. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності визнано ПП «Дисконт». Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 1200,00 грн.
3. Мета проведення незалежної оцінки – продаж на аукціоні з
умовами.
3.1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації державної
власності незавершеного будівництва – 68-квартирний житловий
будинок. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: відсутній. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 19723, Черкаська обл., Золотоніський р-н, с. Піщане, вул. Шеремета Руслана, 100г. Платник
робіт з оцінки: Регіонального відділення Фонду по Черкаській області.
Дата оцінки: 31.01.2019. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності визнано ФОП Савченко О. В. Термін виконання
роботи – 3 календарних дні, вартість послуг – 4500,00 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Чернівецькій області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для надання послуг з оцінки майна від 07.02.2019
Конкурсною комісією Регіонального відділення Фонду по Чернівецькій області переможцем конкурсу визнано ФОП – Читайло
Валентину Василівну на об’єкт незавершеного будівництва – школу
(60323, Чернівецька обл., Новоселицький р-н, с. Слобода, вул. О. Кобилянської, 6). Мета проведення оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні. Вартість та строк виконання робіт: 9500,0 (дев’ять
тисяч п’ятсот) гривень та 20 (двадцять) календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
оренди, що відбулися 06.02.2019
Переможцями конкурсів визнано (мета проведення оцінки – визначення відновної вартості для цілей оренди):
ТОВ «Пеком» по об’єкту – нежитлове приміщення (буфету) площею
62,54 м2 на першому поверсі будівлі навчального корпусу, що перебуває на балансі Чернігівського промислово-економічного коледжу
Київського національного університету технологій та дизайну, за
адресою: м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 64 (вартість робіт з оцінки –
2100 грн, строк –5 календарних днів від дати підписання договору
про надання послуг з оцінки майна);
ПП «Десна-Експерт-М» по об’єкту – нежитлові приміщення площею 115,0 м2 на першому поверсі адмінбудівлі, що перебувають на
балансі Головного управління статистики у Чернігівській області, за
адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Богуна, 8 (вартість робіт
з оцінки – 1930 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання
договору про надання послуг з оцінки майна);
ПП «ЕФ «Експерт-Плюс» по об’єкту – нежитлове приміщення
площею 25,5 м2 на першому поверсі адмінбудівлі, що перебуває
на балансі Головного управління статистики у Чернігівській області,
за адресою: Чернігівська обл., м. Мена, вул. Чернігівський Шлях, 7
(вартість робіт з оцінки – 1900 грн, строк – 5 календарних днів від дати
підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
ФОП Волченкова О. С. по об’єкту – приміщення площею 44,8 м2
одноповерхової будівлі, прибудованої до дев’ятиповерхового житлового будинку, що не увійшли до статутного капіталу ВАТ «Чернігівавтодеталь» та перебуває на балансі Філії Чернігівська дирекція АТ
«Укрпошта», за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 257 (вартість робіт
з оцінки – 1900 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання
договору про надання послуг з оцінки майна);
ТОВ ЕКФ «Десна-Експерт» по об’єкту – нежитлові приміщення
площею 45,96 м2 на першому та другому поверсі будівлі навчального
корпусу № 2, що перебуває на балансі ДНЗ «Ніжинський професійний
аграрний ліцей Чернігівської області», за адресою: Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Незалежності, 42 (вартість робіт з оцінки – 1935 грн,
строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
ПП «Аксіома» по об’єкту – приміщення гаражів площею 68,8 м2,
що перебуває на балансі Чернігівське міжрайонне управління водного господарства, що перебуває на балансі Чернігівського міжрайонного управління водного господарства, за адресою: м. Чернігів,
просп. Миру, 233 (вартість робіт з оцінки – 1935 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з
оцінки майна).
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбулися та мали відбутися 06.02.2019
Переможцем конкурсу визнано (мета проведення оцінки – приватизація об’єктів шляхом продажу на аукціоні) ТОВ «Центр нерухомості» по об’єкту – об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво 2-ї черги теплиці за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин,
вул. Носівський шлях, 25 (вартість виконання робіт з оцінки – 4300 грн,
строк – 10 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна).
У зв’язку з відсутністю заяв про участь не відбувся конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності по об’єкту – об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво цегельного заводу (Чернігівська
обл., смт Варва, вул. Зарічна, 80).
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по м. Києву про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єкта приватизації, що відбувся 13.02.2019
Переможець конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності на
право проведення незалежної оцінки для здійснення приватизації
об’єкта державної власності шляхом продажу на аукціоні з умовами – об’єкт незавершеного будівництва – енергоцех за адресою:
м. Київ, вул. Виборзька – ТОВ «ГЕО ФІНАНС ГРУП». Вартість робіт –
8600,00 грн, строк виконання робіт – 7 календарних днів.
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ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по м. КИЄВУ
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, яких буде залучено до проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди, що відбулися 13.02.2019
№ Назва об’єкта
Площа, м2
з/п
оцінки

Адреса об’єкта
оцінки

Термін вико Вартість
СОД – пе
нання, кален виконання
реможець
дарних днів робіт, грн

1 Частина не
житлового
приміщення

2,0

м. Київ, вул. М.
Бойчука (Кікві
дзе), 42

ПП «РАДИ
КАЛ»

4

2800

2 Нежитлове
приміщення

34,3

м. Київ, вул. П.
Майбороди, 17

ПП «ДУАНТ»

2

3150

3 Нежитлове
приміщення

100,0

м. Київ, просп. Кос ФОП Щас
монавта Комарова, лива Н. З.
1, корпус № 4

2

3500

4 Частина не
житлового
приміщення

2,0

м. Київ, вул. Друж ФОП Чеба
ківська, 6а
ков О. І.

2

3330

5 Частина не
житлового
приміщення

5,0

м. Київ, вул. Пиро ПП «РАДИ
гова, 9
КАЛ»

4

2800

6 Нежитлове
приміщення

69,2

м. Київ, вул. Полі ФОП Чеба
технічна, 41, корпус ков О. І.
№ 18

2

4000

7 Нежитлове
приміщення

52,1

м. Київ, вул. Є. Мі ФОП Щас
рошниченко, 10
лива Н. З.

2

4050

8 Нежитлове
приміщення

54,4

м. Київ,
вул. ДовнарЗапольського, 10а

ПП «ДУАНТ»

2

3800

9 Нежитлове
приміщення

507,33

м. Київ,
вул. ДовнарЗапольського, 10а

ПП «ДУАНТ»

2

4400

10 Частина даху
та технічного
поверху

17,0
м. Київ, вул. Доро ФОП Чеба
(в т. ч. 6,0 гожицька, 9
ков О. І.
та 11,0)

2

3200

11 Частина даху
та технічного
поверху

15,0
м. Київ, вул. Межи ФОП Чеба
(в т. ч. 6,0 гірська, 8
ков О. І.
та 9,0)

2

3200

12 Частина даху
8,0
м. Київ, вул. Мос
та надбудова (в т. ч. 3,0 ковська, 8
та 5,0)

ФОП Щас
лива Н. З.

2

3230

13 Частина даху
та технічного
поверху

ФОП Щас
лива Н. З.

2

3230

8,48
м. Київ, вул. Іллін
(в т. ч. 2,0 ська, 9
та 6,48)

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по ВІнницЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів державної власності, що відбувся 20.02.2019
За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця – Прокопенко Світлану Михайлівну щодо визначення вартості об’єкта
державної власності малої приватизації, соціально-культурного
призначення – їдальні-магазину з обладнанням (7 одиниць), розташованого за адресою: Вінницька обл., Козятинський р-н, с. Садове,
вул. Центральна, 6, що перебуває на зберіганні ТОВ «Агромир і Ко»,
код за ЄДРПОУ 5527692, з метою приватизації шляхом продажу на
аукціоні з умовами. Строк надання послуг з оцінки – 14 календарних
днів. Вартість надання послуг з оцінки – 3990 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «ЦЕБ «Капітал-Інвест» щодо
визначення вартості об’єкта державної власності малої приватизації,
окремого майна – будівлі лазні площею 47,91 м2, що не увійшла до статутного капіталу ВСАТ «Комсомольське», код за ЄДРПОУ 05527692,
розташована за адресою: 22133, Вінницька обл., Козятинський р-н,
с. Садове, вул. Бригадна, 7, що перебуває на зберіганні ТОВ «Агромир
і Ко», код за ЄДРПОУ 05527692, з метою приватизації шляхом продажу
на аукціоні з умовами. Строк надання послуг з оцінки – 12 календарних
днів. Вартість надання послуг з оцінки – 3000 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця Петричко Людмилу Віталіївну щодо визначення вартості об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна – одноповерхової адміністративної будівлі АТЦ площею 63,2 м2, що перебуває на
позабалансовому рахунку ТзОВ «Юзефо-Миколаївська АПК», код за
ЄДРПОУ 31187853, розташована за адресою: 22162, Вінницька обл.,
Козятинський р-н, с. Широка Гребля, вул. Заводська, 4а, з метою
приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами. Строк надання послуг з оцінки – 10 календарних днів. Вартість надання послуг з
оцінки – 2750 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця Нікіфоренко Галину Арсентіївну щодо визначення вартості об’єкта
державної власності малої приватизації, окремого майна – будівлі
лазні загальною площею 138,9 м2, яка під час приватизації не увійшла до статутного капіталу САТ «Уладівське», код за ЄДРПОУ
00385649, розташована за адресою: 22325, Вінницька обл., Літин
ський р-н, с. Журавне, вул. В. Василевської, 44, з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами. Строк надання
послуг з оцінки – 10 календарних днів. Вартість надання послуг з
оцінки – 2800 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця Шумську
Оксану Іванівну щодо визначення вартості об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна – нежитлового вбудованого приміщення № 58 площею 25,3 м2 на 1-му поверсі 2-поверхової
адміністративної будівлі, що не увійшло до статутного капіталу ЗАТ
«Вінницький кущовий інформаційно-обчислювальний центр», код за
ЄДРПОУ 5521867, за адресою: 21100 м. Вінниця, вул. Хмельницьке
шосе, 23, з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість
надання послуг з оцінки – 1000 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця Рабець
Олену Миколаївну щодо визначення вартості об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна – будівлі лазні загальною
площею 149,6 м2, яка під час приватизації не увійшла до статутного капіталу КСП «Красне», код за ЄДРПОУ 00495154, розташована
за адресою: 23204, Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Махнівка,
вул. Фестивальна, 29, з метою приватизації, шляхом продажу на
аукціоні з умовами. Строк надання послуг з оцінки – 10 календарних
днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2400 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Земля і право» щодо визначення вартості об’єкта державної власності малої приватизації, окремого
майна – нежитлових будівель: корівника літ. «Е» загальною площею
949,8 м2, вагової літ. «І» загальною площею 18,7 м2, вбиральні літ.
«О» загальною площею 6,8 м2, склад-комора літ. «Р», «Р1», «Р2», «Р3»
загальною площею 436,1 м2, які не увійшли до статутного капіталу
СВАТ «Колибабинське», код за ЄДРПОУ 0118397, та перебувають на
зберіганні АПНВП «Візит», код за ЄДРПОУ 02129063, розташовані за
адресою: 22072, Вінницька обл., Хмільницький р-н, с. Колибабинці,
вул. Колгоспна, 1а, з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами. Строк надання послуг з оцінки – 14 календарних днів.
Вартість надання послуг з оцінки – 4150 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця Козюру Ларису Валентинівну щодо визначення вартості об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна – будівлі лазні з прибудованою котельнею площею 261,3 м2, що не увійшла до

статутного капіталу ВАТ «Красносільський цукровий завод», код за
ЄДРПОУ 37513894, яка розташована за адресою: 24421, Вінницька
обл., Бершадський р-н, с. Красносілка, вул. Заводська, 10а, з метою
приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами. Строк надання послуг з оцінки – 12 календарних днів. Вартість надання послуг з
оцінки – 3950 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця Остренюк Людмилу Василівну щодо визначення вартості об’єкта державної
власності малої приватизації, окремого майна – будівлі прохідної загальною площею 114,1 м2, яка розташована за адресою: м. Вінниця,
вул. Гонти, 30, що перебуває на балансі ПрАТ «Будмаш», з метою
приватизації шляхом викупу. Строк надання послуг з оцінки – 12 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2100 грн.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по ВІнницЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
державної власності, що відбувся 22.02.2019
За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця – Петричко Людмилу Віталіївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень: на 1-му поверсі – 158,1 м2
(№ 98 (144,6 м2), № 99 (13,5 м2); на 2-му поверсі – 824,2 м2 (част.
№ 2-256,7 м2, част. № 3-74,0 м2, № 4-33,5 м2, № 5-16,8 м2, № 6-1,5 м2,
№ 7-15,9 м2, № 8-11,6 м2, № 9-18,7 м2, № 10-1,2 м2, № 11-2,5 м2,
№ 12-92,3 м2, № 13-13,2 м2, № 14-17,7 м2, № 15-66,3 м2, № 1623,8 м2, № 17-40,5 м2, № 18-17,6 м2, № 19-1,7 м2, № 21-5,4 м2,
№ 22-6,1 м2, № 23-12,0 м2, № 24-1,5 м2, № 25 – 6,8 м2, № 26-12,5 м2,
№ 26-12,5 м2, № 27-11,1 м2, № 28-27,2 м2, № 29-7,5 м2, № 30-5,4 м2,
№ 31-17,2 м2, № 32-3,0 м2, № 33-3,0 м2) загальною площею 982,3 м2,
будівлі їдальні (літ. А) та перебувають на балансі Вінницького національного технічного університету, за адресою: м. Вінниця, вул. Воїнів
Інтернаціоналістів, 5а, з метою укладення договору оренди. Строк
надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1980 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця Остренюк Людмилу Василівну щодо визначення вартості об’єкта оренди –
будівлі їдальні (літ. № 1) площею 746,2 м2, з ґанком, що не увійшла до
статутного (складеного) капіталу ВАТ «Південьзахідшляхбуд», що перебуває на позабалансовому рахунку ПАТ «Південьзахідшляхбуд», за
адресою: м. Вінниця, вул. Промислова, 7а, з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів.
Вартість надання послуг з оцінки – 2100 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ фірму «Медінтеграція» ЛТД
щодо визначення вартості об’єкта оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення технічного поверху площею 13,51 м2; частини
даху площею 40,0 м2 12-поверхової адміністративної будівлі (літ. А),
що перебувають на балансі Головного управління статистики у Він
ницькій області, за адресою: 21000, м. Вінниця, вул. Хмельницьке
шосе, 15, з метою продовження строку дії договору оренди. Строк
надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1980 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Земля і право» щодо визначення вартості об’єкта оренди – вбудованих приміщень (№ 5 – № 8)
загальною площею 36,8 м2 на 1-му поверсі адміністративної будівлі
(літ. А), що перебувають на балансі Головного управління статистики
у Вінницькій області, за адресою: 22000, Вінницька обл., Хмільницький р-н, м. Хмільник, вул. Пушкіна, 17, з метою продовження строку
дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних
дні. Вартість надання послуг з оцінки – 2250 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця Попову Аліну Аркадіївну щодо визначення вартості об’єкта оренди –
нежитлових вбудованих приміщень част. № 2 (2,9 м2), № 8 (12,1 м2)
загальною площею 15,0 м2 на 11-му поверсі адміністративної будівлі
(літ. А), що перебувають на балансі Головного управління статистики у Вінницькій області, за адресою: 21000, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 15, з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг
з оцінки – 1800 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів, що відбувся 21.02.2019
1. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею
143,6 м2 та майданчик перед входом до будівлі площею 14,0 м2. Балансоутримувач: Філія «Одеське управління військової торгівлі» Концерну «Військторгсервіс». Адреса: Дніпропетровська обл., м. Кривий
Ріг, мікрорайон Всебратське-2, 62. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник –
Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській області. Платник –
ФОП Житник І. М. Переможець – ФОП Щур С. Ф. Вартість послуг – 2
300,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
2. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею
30,4 м2 (у т. ч. 4,0 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач: ДП «Криворізький державний цирк». Адреса: м. Кривий
Ріг, вул. Віталія Матусевича, 10. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській області.
Платник – ФОП Тьоплий А. С. Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е.
Вартість послуг – 2 300,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
3. Назва об’єкта: асфальтований майданчик площею 106,0 м2. Балансоутримувач: ДПТНЗ «Дніпровський центр професійно-технічної
освіти туристичного сервісу». Адреса: м. Дніпро, узвіз Крутогірний,
19. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Замовник – Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «АЛЛО». Переможець –
ФОП Філічкіна І. М. Вартість послуг – 1 900,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
4. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею
632,7 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровське обласне відділення
(філія) комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти
і науки України. Адреса: м. Дніпро, вул. Марата, 2. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській області. Платник – КПНЗ «Комплексна дитячо-юнацька
спортивна школа з боксу та єдиноборств» ДМР. Переможець – ТОВ
«Експерт-Сервіс». Вартість послуг – 1 900,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
5. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною
площею 16,0 м2 (у т. ч. 1,6 м2 – площа загального користування).
Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби
України у Дніпровському районі Дніпропетровської області. Адреса:
Дніпропетровська обл., смт Слобожанське, вул. Теплична, 2. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській області. Платник – Адвокат Міронов Віктор Олександрович. Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О. Вартість послуг – 1 900,00
грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
6. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 65,4 м2. Балансоутримувач: ДП «НВО Павлоградський хімічний
завод». Адреса: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Сташкова, 12б. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Замовник – Регіональне відділення
Фонду по Дніпропетровській області. Платник – ППФ «ВК-Стрелец».
Конкурс не відбувся відповідно до п. 8 розділу ІІІ Положення.
7. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною
площею 46,98 м2 (у т. ч. 7,83 м2 – площа загального користування).
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Балансоутримувач: ДП «Виробничо-будівельне об’єднання». Адреса: 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 області. Платник – ФОП Кобилянська М. Ю. Переможець – ТОВ «Авто Маркет». Вартість послуг – 2 100,00 грн, строк
надання послуг (у календарних днях) – 4.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбулись 21.02.2019
Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення площею
43,4 м2 з ґанком площею 4,2 м2, що складають 1/4 частину житлового будинку, за адресою: Донецька обл., м. Добропілля, вул. Миру, б.
32, що перебувають на балансі Виробничого підрозділу «Лиманське
територіальне управління» філії «Центр будівельно-монтажних робіт
та експлуатації будівель і споруд» АТ «Укрзалізниця» (код за ЄДРПОУ
41149437). Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з
метою укладення договору оренди. Переможець конкурсу – ТОВ
«САБО-МАКРО», вартість послуг з оцінки – 2300 грн, строк виконання – 5 календарних днів.
Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 316,5 м2 учбового корпусу (реєстровий номер
35498822.1.ЯРХСЖП492) за адресою: Донецька обл., м. Краматорськ, бульв. Машинобудівників, 32, що перебувають на балансі
Державної освітньої установи «Інститут підвищення кваліфікації та
перепідготовки кадрів», код за ЄДРПОУ 35498822. Мета проведення
оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру
орендної плати з метою продовження договору оренди. Переможець
конкурсу – ТОВ «ЛЮКС-ЕКСПЕРТ», вартість послуг з оцінки – 2800
грн, строк виконання – 2 календарних дні.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбувся 21.02.2019
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для здійснення незалежної оцінки майна визнано:
Фізична особа – підприємець Селюк Михайло Олексійович по
об’єкту: нежитлове приміщення площею 10,9 м2 на 1-му поверсі адміністративної будівлі (літ. А), що перебуває на балансі Управління
державної казначейської служби України у Ємільчинському районі у
Житомирській області, за адресою: Житомирська обл., смт Ємільчине, вул. Соборна, 45 (вартість виконання – 1750,00 грн, строк виконання – 3 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди;
Фізична особа – підприємець Шанін Василь Михайлович по
об’єкту: частина нежитлового приміщення (фойє) площею 3,0 м2
будівлі навчально-адміністративного корпусу № 1, що перебуває
на балансі Будівельного коледжу Житомирського національного агроекологічного університету, за адресою: м. Житомир, вул. С. Бандери,
6 (вартість виконання – 1550,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження дії
договору оренди;

Приватне підприємство «Україна-Експерт-Центр» по об’єкту:
нежитлове приміщення площею 17,8 м2 на 8-му поверсі адміністративної будівлі (літ. А), що перебуває на балансі Головного управління
статистики у Житомирській області, за адресою: м. Житомир, вул. М.
Сціборського, 6а (вартість виконання – 1440,00 грн, строк виконання – 3 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
продовження дії договору оренди;
Приватне підприємство «Бюро незалежних оцінок» по об’єкту:
нежитлове приміщення площею 55,5 м2 на 1-му поверсі адміністративної будівлі, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Житомирській області, за адресою: м. Житомир, вул. М.
Сціборського, 6а (вартість виконання – 1500,00 грн, строк виконання – 3 календарних дня); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди;
Фізична особа – підприємець Лапкіна Тетяна Василівна по
об’єкту: частина нежитлового приміщення площею 3,0 м2 будівлі
гуртожитку № 5, що перебуває на балансі Житомирського агротехнічного коледжу, за адресою: м. Житомир, пров. Учбовий, 21
(вартість виконання – 1500,00 грн, строк виконання – 3 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження дії
договору оренди;
Приватне підприємство «Експерт-Сервіс-Консалт» по об’єкту: нежитлове приміщення площею 32,2 м2 будівлі магазину (літ. А), що перебуває на балансі Державної організації «Комбінат «Рекорд», за
адресою: м. Житомир, вул. Вільський шлях, 269 (вартість виконання –
1590,00 грн, строк виконання – 4 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди;
Фізична особа – підприємець Музичук Петро Олександрович по
об’єкту: нежитлове приміщення площею 13,6 м2 в будівлі (літ. А-2),
що перебуває на балансі Державної установи «Житомирський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України», за адресою: Житомирська обл., смт Ружин, вул. О. Бурди, 53
(вартість виконання – 1600,00 грн, строк виконання – 3 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди;
Житомирська товарна агропромислова біржа по об’єкту: нежитлові приміщення площею 68,8 м2 в будівлі (літ. В-1), що перебувають на
балансі Державної установи «Житомирський обласний лабораторний
центр Міністерства охорони здоров’я України», за адресою: Житомирська обл., смт Ружин, вул. Стадіонна, 1а (вартість виконання –
1600,00 грн, строк виконання – 3 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності для проведення незалежної оцінки майна,
що відбувся 21.02.2019
Для проведення незалежної оцінки вбудованого приміщення (поз.
3) площею 12,3 м2 першого поверху адмінбудинку літ. А, місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., м. Іршава, вул. Шевчен-

ка, 40, з метою укладення договору оренди, переможцем визнано
суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Експерт – Центр» на таких умовах:
вартість послуг з оцінки – 2300 грн, термін виконання – 5 днів.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбувся 21.02.2019
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
переможцем визнано:
1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Атлант плюс 2018»
на виконання робіт з оцінки збитків, що призвели до завдання майнової шкоди державі, а саме: будівлі котельної (інв. № 91007), будівлі
котельної ПТВМ (інв. № 91001), мазутосховища (інв. № 91008), які
не увійшли до статутного капіталу господарського товариства (ПрАТ
«Завод «Південгідромаш») у процесі приватизації та перебувають
на балансі ТОВ «ПРОММЕТ ГРУП». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Мелітопольське шосе, 77.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення розміру збитків,
що призвели до завдання майнової шкоди державі, в результаті пошкодження державного майна. Вартість виконання робіт з оцінки –
8 400 грн, строк виконання робіт з оцінки – 15 календарних днів від
дати підписання договору.
2. Приватне підприємство «Дніпротех і Ко» на виконання робіт з
оцінки збитків, що призвели до завдання майнової шкоди державі, а
саме: технічної будівлі ПРЦ, літ. А (інв. № і230000-1016300007), технічної будівлі ПРЦ, літ. К (інв. № і230000-1016300005), складу ПММ,
літ. М (інв. № і230000-1016300006), які не увійшли до статутного
капіталу господарського товариства ВАТ «Укртелеком» (правонаступник – ПАТ «Укртелеком») та перебувають на балансі Запорізької
філії АТ «Укртелеком». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька
обл., Запорізький р-н, с. Кушугум, вул. Історична, 11. Мета проведення незалежної оцінки: визначення розміру збитків, що призвели
до завдання майнової шкоди державі, в результаті пошкодження
державного майна. Вартість виконання робіт з оцінки – 8 500 грн,
строк виконання робіт з оцінки – 15 календарних днів від дати підписання договору.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ
ОБЛАСТІ про підсумки конкурсу з відбору суб’єкта
оціночної діяльності для проведення незалежної
оцінки об’єкта оренди, що відбувся 13.02.2019
№
з/п

Назва об’єкта оцінки, мета проведення оцінки

1 Приміщення кладової загальною площею 11,14 м2
на першому поверсі будівлі головного корпусу,
що обліковується на балансі Івано-Франківського
вищого професійного училища сервісного об
слуговування техніки, за адресою: м. ІваноФранківськ, вул. П. Дорошенка, 28г. Дата оцінки:
31.01.2019. Мета проведення незалежної оцінки –
визначення ринкової вартості об’єкта оренди для
продовження договору оренди

Найменування/ПІБ Вартість Строк
суб’єкта оціночної виконан виконан
діяльності – пере ня робіт, ня робіт
можця конкурсу
грн
(дні)
ТзОВ «ЕКА-Захід»

1 540

4

прийнято рішення про приватизацію
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішень
про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області від 27.03.2019 № 212 прийнято
рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні з умовами
об’єкта малої приватизації, окремого майна – приміщення колишнього клубу загальною площею 237,6 м2 з обладнанням, що не
увійшло до статутного капіталу ВАТ «Жмеринське АТП 10570»,
код за ЄДРПОУ 5460901, за адресою: 23100, Вінницька область,
м. Жмеринка, вул. Асмолова, 50, що перебуває на зберіганні ТОВ
«Альба-Трікс», код за ЄДРПОУ 33553089.






 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Вінницькій області від 29.03.2019 № 225 прийнято рішення про приватизацію шляхом викупу ПрАТ «Могилів-Подільський
кар’єр», код за ЄДРПОУ 05466814, об’єкта малої приватизації, окремого майна – будівлі клубу-їдальні літ. «А», веранди літ. «а», веранди
літ. «а2» загальною площею 116,6 м2 за адресою: Вінницька обл.,
Могилів-Подільський р-н, с. Озаринці, вул. Набережна, 39, що не
увійшла до статутного капіталу ВАТ «Могилів-Подільський кар’єр»,
код за ЄДРПОУ 05466814 та перебуває на балансі ПрАТ «МогилівПодільський кар’єр», код за ЄДРПОУ 05466814.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Львівській області
про внесення змін до наказу про прийняття
рішення про приватизацію
Наказом Регіонального відділення Фонду по Львівській області
від 27.03.2019 № 00508 внесено зміни до пунктів 1, 2 наказу Регіо
нального відділення Фонду по Львівській області від 17.01.2019
№ 00072 «Про прийняття рішення про приватизацію об’єкта малої
приватизації державної власності – окремого майна» в частині назви об’єкта приватизації: окреме майно – нежитлові приміщення
№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 загальною площею 144,3 м2 (господарська будівля «А2-1») за адресою: м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 71,
що перебуває на балансі Державного підприємства Державний
інститут проектування міст «Містопроект».

!





Сумській областях від 29.03.2019 № 07 внесено зміни до наказу від
23.01.2019 № 35 «Про приватизацію об’єкта державної власності малої приватизації об’єкта незавершеного будівництва», а саме: об’єкта
державної власності малої приватизації об’єкта незавершеного будівництва – мікроцентр, що розташований за адресою: Полтавська
обл., Глобинський р-н, с. Сіренки, пров. Чкалова, 2а та перебуває на
балансі ТОВ ІПК «Полтавазернопродукт» (код ЄДРПОУ 31059651),
шляхом продажу на аукціоні без умов.




 Наказом Регіонального відділення Фонду по Полтавській та

ІНФОРМАЦІЯ
про внесення змін до наказу
про прийняття рішення
про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду по ІваноФранківській області від 26.03.2019 № 73 внесено зміни до наказу
регіонального відділення від 12.12.2018 № 388 «Про прийняття
рішення про приватизацію бази відпочинку загальною площею
237,6 м2» а саме: спосіб приватизації «продаж на аукціоні з умовами» змінено на «продаж на аукціоні без умов».

тел./факс (044) 200-35-81



 Наказом Регіонального відділення Фонду по Полтавській та



ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

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

ІНФОРМАЦІЯ
про внесення змін до наказів про прийняття
рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях від 28.03.2019 № 06 внесено зміни до наказу від
23.01.2019 № 34 «Про приватизацію об’єкта державної власності малої приватизації окремого майна», а саме: об’єкта державної
власності малої приватизації окремого майна – нежитлової будівлі,
що розташована за адресою: Полтавська обл., Козельщинський р-н,
с. Лутовинівка, вул. Короленка, 74-В та перебуває на балансі ТОВ
«Агропромислове об’єднання Цукровик Полтавщини» (код ЄДРПОУ
360811110), шляхом продажу на аукціоні без умов.

Сумській областях від 29.03.2019 № 08 внесено зміни до наказу від
23.01.2019 № 30 «Про приватизацію об’єкта державної власності малої приватизації об’єкта незавершеного будівництва», а саме: об’єкта
державної власності незавершеного будівництва – спортивний комплекс, що розташований за адресою: Полтавська обл., Миргородський
р-н, с. Петрівці, вул. Центральна, 1-А та перебуває на балансі ТОВ
Агрофірма «Миргородська», (код за ЄДРПОУ 0036805165), шляхом
продажу на аукціоні з умовами.

рівненська ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення
про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській області від 02.04.2019 № 159 прийнято
рішення про приватизацію об’єкта державної власності, окремого
майна – Бази дільниці № 11, у складі: виробничо-побутового корпусу А-ІІ загальною площею 498,4 м2; промислової будівлі Б-1 загальною площею 65,8 м2; складу В-1 загальною площею 396,4 м2;
навісу Г-1 загальною площею 206,8 м2; виробничого майданчика І
(замощення) загальною площею 1124,0 м2, огорожі (№ 1, № 1’, № 3,
№ 4) – 109,4 пог. м; воріт з хвірткою (№ 2) – 5,4 пог. м за адресою:
34354, Рівненська обл., Володимирецький р-н, с. Стара Рафалівка,
вул. Приміська, 2, що перебуває на балансі ВП «Рівненська АЕС» ДП
«НАЕК «Енергоатом», код ЄДРПОУ 24584661, шляхом продажу на
електронному аукціоні з умовами.

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

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішень про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській області від 27.03.2019 № 589 прийнято
рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні з умовами
об’єкта малої приватизації окремого майна – підземного складу
готової продукції з інженерною інфраструктурою загальною площею 18306,8 м2 за адресою: Харківська обл., Валківський р-н,
смт Ков’яги, вул. Заводська, 9а.






 Наказом Регіонального відділення Фонду державного

майна України по Харківській області від 27.03.2019 № 590 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні
з умовами об’єкта малої приватизації окремого майна – залізничної колії від станції Куряж, інв. № 163, реєстровий номер:
05471230.1.АААЖБЖ415, місцезнаходження: Харківська обл.,
Дергачівський р-н, с. Подвірки. Балансоутримувач: ПрАТ «Харківська ТЕЦ-5», код за ЄДРПОУ 05471230.

Херсонська область, АРК
та м. Севастополь
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішень про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
в Херсонській області, АРК та м. Севастополі від 29.03.2018 № 176
прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації
державної власності – гараж, що перебуває на балансі Управління Державної казначейської служби України у Каховському районі Херсонської області та розташований за адресою: Херсонська
область, м. Каховка, гаражне товариство «Сигнал», гараж 553,
шляхом продажу на аукціоні без умов.






 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна

в Херсонській області, АРК та м. Севастополі від 29.03.2018 № 177
прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації
державної власності – гараж, що перебуває на балансі Управління Державної казначейської служби України у Каховському районі Херсонської області та розташований за адресою: Херсонська
область, м. Каховка, гаражне товариство «Аеропорт», гараж 478,
шляхом продажу на аукціоні без умов.

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Хмельницькій області від 28.03.2019 № 121 прийнято
рішення про приватизацію об’єкта державної власності малої приватизації – єдиний майновий комплекс – структурний підрозділ
ДП «Хмельницький завод залізобетонних конструкцій та виробів»,
що розташований за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький
р-н, с-ще Богданівці, вул. Заводська, 1/2Б та перебуває в управлінні Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Хмельницькій області.
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