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мала приватизація
результати продажу об’єктів малої приватизації

Запорізька область
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єктів
малої приватизації
1. Об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва житловий
будинок № 14, розташований за адресою: Запорізька область, Вільнянський р-н,
с. Матвіївка, вул. Побєди, 88, повернений за рішенням суду у державну власність,
приватизовано фізичною особою Марковським Максимом Сергійовичем, якого визнано переможцем електронного аукціону. Ціна, за якою придбано об’єкт, – 1 290,01
грн (одна тисяча двісті дев’яносто гривень 01 коп.), у т. ч. ПДВ – 215,00 грн (двісті
п’ятнадцять гривень 00 коп.).
2. Об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва, житловий
будинок № 15, розташований за адресою: Запорізька область, Вільнянський р-н,
с. Матвіївка, вул. Побєди, 86, повернений за рішенням суду у державну власність,
приватизовано фізичною особою Марковським Максимом Сергійовичем, якого визнано переможцем електронного аукціону. Ціна, за якою придбано об’єкт, – 2 478,04
грн (дві тисячі чотириста сімдесят вісім гривень 04 коп.), у т. ч. ПДВ – 413,01 грн
(чотириста тринадцять гривень 01 коп.).
3. Об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва, житловий
будинок № 11, розташований за адресою: Запорізька область, Вільнянський р-н,
с. Матвіївка, вул. Побєди, 94, повернені за рішенням суду у державну власність,
приватизовано фізичною особою Партатусом Олександром Степановичем, якого визнано переможцем електронного аукціону. Ціна, за якою придбано об’єкт,
становить 7 634,72 грн (сім тисяч шістсот тридцять чотири гривні 72 коп.), у т. ч.
ПДВ – 1 272,45 грн (одна тисяча двісті сімдесят дві гривні 45 коп.).
4. Об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва, житловий
будинок № 12, розташований за адресою: Запорізька область, Вільнянський р-н,
с. Матвіївка, вул. Побєди, 92, повернений за рішенням суду у державну власність,
приватизовано фізичною особою Марковським Максимом Сергійовичем, якого визнано переможцем електронного аукціону. Ціна, за якою придбано об’єкт,
10 200,00 грн (десять тисяч двісті гривень 00 коп.), у т. ч. ПДВ – 1 700,00 грн (одна
тисяча сімсот гривень 00 коп.).
5. Об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва, житловий
будинок № 13, розташований за адресою: Запорізька область, Вільнянський р-н,
с. Матвіївка, вул. Побєди, 90, повернений за рішенням суду у державну власність,
приватизовано фізичною особою Лялько Кирилом Валерійовичем, якого визнано
переможцем електронного аукціону. Ціна, за якою придбано об’єкт, 4 764,00 грн
(чотири тисячі сімсот шістдесят чотири гривні 00 коп.), у т. ч. ПДВ – 794,00 грн (сімсот дев’яносто чотири гривні 00 коп.).

Миколаївська область
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта
малої приватизації
Об’єкт незавершеного будівництва – «Автомобільна стоянка №2», розташований за адресою: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, вул. 300-річчя Костянтинівки, 1А, що перебуває на балансі ДП НАЕК «Енергоатом» по ВП «Южно-Українська
АЕС» (ЄДРПОУ 24584661), приватизовано шляхом продажу на електронному
аукціоні з умовами фізичною особою – громадянином України Шаріфулліним М. А.
за 799 560,00 грн (сімсот дев’яносто дев’ять тисяч п’ятсот шістдесят гривень
00 коп.), у т. ч. ПДВ – 133 260,00 грн (сто тридцять три тисячі двісті шістдесят
гривень 00 коп.).

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта
малої приватизації
Об’єкт малої приватизації, окреме майно – нежитлова будівля літ. «А-1» загальною площею 91,0 м2 за адресою: м. Харків, пров. Осипенко, 12 приватизовано шляхом продажу на аукціоні з умовами фізичною особою – Левченком М. М.
за ціною 279813,32 грн (двісті сімдесят дев’ять тисяч вісімсот тринадцять гривень
32 коп.), у тому числі ПДВ – 46635,55 грн (сорок шість тисяч шістсот тридцять п’ять
гривень 55 коп.).

Херсонська область
та м. Севастополь
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єктів малої приватизації
державної власності
1. Об’єкт малої приватизації – одноповерхова будівля лабораторії (літ. Г) загальною площею 161,8 м2, розташована за адресою: Херсонська область, м. Олешки,
вул. Центральна (Пролетарська), 20, приватизовано шляхом викупу покупцем, який
єдиний подав заяву на участь в електронному аукціоні з умовами, – ТОВ «Компанія
Креатив Імоті» (код ЄДПРОУ 41818092) за 333 158,65 грн (триста тридцять три тисячі сто п’ятдесят вісім гривень 65 коп.), у тому числі ПДВ – 55 526,44 грн (п’ятдесят
п’ять тисяч п’ятсот двадцять шість гривень 44 коп.).
2. Об’єкт малої приватизації – одноповерхова будівля лабораторії (літ. Г) загальною площею 161,8 м2, розташована за адресою: Херсонська область, м. Олешки,
вул. Центральна (Пролетарська), 20, приватизовано шляхом викупу покупцем, який
єдиний подав заяву на участь в електронному аукціоні з умовами, – ТОВ «Компанія
Креатив Імоті» (код ЄДПРОУ 41818092) за 333 158,65 грн (триста тридцять три тисячі сто п’ятдесят вісім гривень 65 коп.), у тому числі ПДВ – 55 526,44 грн (п’ятдесят
п’ять тисяч п’ятсот двадцять шість гривень 44 копійки).

України

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта
малої приватизації
1. Об’єкт державної власності – незавершене будівництво – лазня (19645, Черкаська обл., Черкаський район, с. Думанці, вул. Благовісна, 89а) приватизовано
шляхом викупу фізичною особою – підприємцем Федоренком Анатолієм Петровичем, який єдиний подав заяву на участь в електронному аукціоні зі зниженням
стартової ціни, за 5 350,80 грн (п’ять тисяч триста п’ятдесят гривень 80 коп.), у тому
числі ПДВ – 891,80 грн (вісімсот дев’яносто одна гривня 80 коп.).
2. Об’єкт державної власності – окреме майно – нежитлове приміщення автозаправної станції (літ. А) загальною площею 35,8 м2 (20600, Черкаська обл., м. Шпола, вул. Соборна, 138) приватизовано шляхом викупу юридичною особою – Товариством з обмеженою відповідальністю «ГОЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ» (код за ЄДРПОУ
39189072), яке єдине подало заяву на участь в електронному аукціоні зі зниженням
стартової ціни, за 139 620,00 грн (сто тридцять дев’ять тисяч шістсот двадцять гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ – 23 270,00 грн.
3. Об’єкт державної власності – окреме майно – приміщення адміністративної
будівлі (літ. А-2) загальною площею 495,5 м2; убиральня (літ. Б) (19801, Черкаська обл., смт Драбів, вул. Центральна, 83а) приватизовано на електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій юридичній особі – ТОВ «ЛЕКС НАВІГАТОР» (код за ЄДРПОУ
40856598) за 258 662,40 грн (двісті п’ятдесят вісім тисяч шістсот шістдесят дві
гривні 40 коп.), у тому числі ПДВ – 43 110,40 грн (сорок три тисячі сто десять
гривень 40 коп.).

продаж об’єктів малої приватизації

Вінницька область
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду по Вінницькій області про проведення
продажу на аукціоні об’єкта малої приватизації – окремого майна –
будівлі лазні загальною площею 138,9 м2
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: будівля лазні загальною площею 138,9 м2, що не
увійшла до статутного капіталу САТ «Уладівське», код ЄДРПОУ
00385649.
Місцезнаходження об’єкта: 22325, Вінницька область, Літинський район, с. Журавне, вул. В. Василевської, 44.
Балансоутримувач (найменування, місцезнаходження, контактні дані): балансо
утримувач відсутній.
Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля лазні площею 138,9 м2, 1967 року
забудови, за призначенням не використовується та не експлуатується. Право державної власності зареєстровано 15.02.2018, номер запису 24915581.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: земельна ділянка розташована за адресою: 22325, Вінницька область, Літинський
район, с. Журавне, вул. В. Василевської, 44. Інформація про кадастровий номер,
площу, цільове призначення земельної ділянки, наявність обтяжень: відсутня. Земельна ділянка окремо не виділена.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 21.05.2019. Час проведення аукціону
встановлюється електронною торговою системою відповідно до вимог Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із
зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом
покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій
встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація будівлі лазні загальною площею 138,9 м2 здійснюється відповідно
до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»,
Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432.
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Покупець будівлі лазні загальною площею 138,9 м2 має відповідати
вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта без урахування ПДВ:
аукціону з умовами – 10 140,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 5 070,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 5 070,00 грн.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 1 014,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 507,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 507,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню Фонду по Вінницькій області витрати на проведення незалежної
оцінки об’єкта приватизації в сумі 2 800 грн в місячний строк з дати
нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
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:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Вінницькій області.
Рахунок № 37187006000498 (для перерахування реєстраційного
внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт).
Банк одержувача: ГУДКСУ у Вінницькій області.
МФО 802015
Код ЄДРПОУ 13327990
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Вінницькій області
Рахунок № 37312072000391 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 13327990
в іноземній валюті:
Одержувач: –
Адреса: –
Рахунок: –
Банк одержувача: –
Адреса: –
МФО –
Код ЄДРПОУ: –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: –
Address:–
Account: –
Bank of receiver: –
Address:–
MFO –
SWIFT: –
Code YeDRPOU: –
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00
за місцезнаходженням об’єкта: 22325, Вінницька область, Літинський
район, с. Журавне, вул. В. Василевської, 44.
ПІБ контактної особи на об’єкті: голова Журавненської сільської
ради Чернявський Анатолій Віталійович, тел. (04347) 3-16-74.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Вінницькій області, м. Вінниця,
вул. Гоголя, 10, веб-сайт: http://www.spfu.gov.ua/.
Контактна особа: провідний спеціаліст відділу приватизації державного майна Лукашук Вікторія Василівна, телефони для довідок
(0432) 67-27-46, тел./факс.(0432) 56-24-65.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду
по Вінницькій області від 05.04.2019 № 245.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2019-01-04-000011-1.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 101,40 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 50,70 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 50,70 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду по Вінницькій області
про проведення продажу на аукціоні об’єкта малої
приватизації – окремого майна – будівлі лазні
загальною площею 149,6 м2
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: будівля лазні загальною площею 149,6 м2,
що не увійшла до статутного капіталу КСП «Красне»,
код ЄДРПОУ 00495154.
Місцезнаходження об’єкта: 23204, Вінницька область, Вінницький
район, с. Махнівка, вул. Фестивальна, 29.
Балансоутримувач (найменування його місцезнаходження, контактні дані): балансоутримувач відсутній.
Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля лазні загальною
площею 149,6 м2, 1968 року забудови, за призначенням не використовується та не експлуатується. Право державної власності зареєстровано 24.10.2018, номер запису 28534788.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: земельна ділянка розташована за адресою: 23204, Він
ницька область, Вінницький район, с. Махнівка, вул. Фестивальна,
29. Інформація про кадастровий номер, площу, цільове призначення
земельної ділянки, наявність обтяжень: відсутня. Земельна ділянка
окремо не виділена.
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2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 21.05.2019. Час проведення
аукціону встановлюється електронною торговою системою відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів для продажу
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня
2018 року № 432 (зі змінами).
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон
ною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація будівлі лазні загальною площею 149,6 м2 здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432.
Покупець будівлі лазні загальною площею 149,6 м2 має відповідати
вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта без урахування ПДВ:
аукціону з умовами – 10 771,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 5 385,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 5 385,50 грн.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 1 077,10 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 538,55 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 538,55 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню Фонду по Вінницькій області витрати на проведення незалежної
оцінки об’єкта приватизації в сумі 2 400 грн у місячний строк з дати
нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
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:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Вінницькій області
Рахунок № 37187006000498 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Вінницькій області
МФО 802015
Код ЄДРПОУ 13327990
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Вінницькій області
Рахунок № 37312072000391 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 13327990
в іноземній валюті:
Одержувач: –
Адреса: –
Рахунок: –
Банк одержувача: –
Адреса: –
МФО –
Код ЄДРПОУ: –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: –
Address:–
Account: –
Bank of receiver: –
Address:–
MFO –
SWIFT: –
Code YeDRPOU: –
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00
за місцезнаходженням об’єкта: 23204, Вінницька область, Вінницький
район, с. Махнівка, вул.Фестивальна, 29.
ПІБ контактної особи на об’єкті: секретар Пултівецької сільської
ради Бабич Анжела Анатоліївна, тел.(0432) 58-67-31.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Вінницькій області, м. Вінниця,
вул. Гоголя, 10, веб-сайт: http://www.spfu.gov.ua/.
Контактна особа: провідний спеціаліст відділу приватизації державного майна Лукашук Вікторія Василівна, телефони для довідок
(0432) 67-27-46, тел./факс.(0432) 56-24-65.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду
по Вінницькій області від 05.04.2019 № 244.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2019-01-04-000016-1.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 107,71 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 53,86 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 53,86 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду по Вінницькій області
про проведення продажу на аукціоні об’єкта малої
приватизації – окремого майна – будівлі лазні
з прибудованою котельнею площею 261,3 м2
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: будівлі лазні з прибудованою котельнею
загальною площею 261,3 м2, що не увійшла до статутного
капіталу ВАТ «Красносільський цукровий завод», код за ЄДРПОУ
37513894. Місцезнаходження об’єкта: 24421, Вінницька обл.,
Бершадський р-н, с. Красносілка, вул. Заводська, 10а.
Балансоутримувач: (найменування його місцезнаходження, контактні дані) балансоутримувач відсутній.
Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля лазні з прибудованою котельнею площею 261,3 м2, рік побудови до 1980, технічний
стан задовільний за призначенням не використовується та не експлуатується. Право державної власності зареєстровано 19.12.2018,
номер запису 29548349.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: земельна ділянка розташована за адресою: 24421, Він
ницька обл., Бершадський р-н, с. Красносілка, вул. Заводська, 10А.
Інформація про кадастровий номер, площу, цільове призначення
земельної ділянки, наявність обтяжень відсутня. Земельна ділянка
окремо не виділена.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 21.05.2019. Час проведення
аукціону встановлюється електронною торговою системою відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів для продажу
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня
2018 року № 432 (зі змінами).
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон
ною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація будівлі лазні з прибудованою котельнею загальною площею 261,3 м2, здійснюється відповідно до вимог Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна»,
Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів
малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня
2018 року № 432.
Покупець будівлі лазні з прибудованою котельнею загальною площею 261,3 м2 має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта без урахування ПДВ:
аукціону з умовами – 51999,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 25999,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 25999,50 грн.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 5199,90 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 2599,95 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 2599,95 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню
Фонду по Вінницькій області витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації в сумі 3950,00 грн у місячний строк з дати
нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
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:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Вінницькій області
Рахунок № 37187006000498 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Вінницькій області
МФО 802015
Код ЄДРПОУ 13327990
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Вінницькій області
Рахунок № 37312072000391 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 13327990
в іноземній валюті:
Одержувач: –
Адреса: –
Рахунок: –
Банк одержувача: –
Адреса: –
МФО –
Код ЄДРПОУ: –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: –
Address:–
Account: –
Bank of receiver: –
Address:–
MFO –
SWIFT: –
Code YeDRPOU: –
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00
за місцезнаходженням об’єкта: 24421, Вінницька обл., Бершадський
р-н, с. Красносілка, вул. Заводська, 10А.
ПІБ контактної особи на об’єкті: голова Красносільської сільської
ради Пустовіт Іван Якович, тел.(04352) 44-331.
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3

відомості
приватизації

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Вінницькій області, м. Вінниця,
вул. Гоголя, 10, веб-сайт: http://www.spfu.gov.ua/.
Контактна особа: головний спеціаліст відділу приватизації державного майна Євсеєнко Тетяна Борисівна, телефони для довідок
(0432) 67-27-46, тел./факс.(0432) 56-24-65.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду
по Вінницькій області від 08.04.2019 № 252.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2019-01-04-000038-1.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 519,99 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 260,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 260,00 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду по Вінницькій області
про проведення повторного продажу на аукціоні об’єкта
малої приватизації, окремого майна – будівлі лазні
загальною площею 55,6 м2, що не увійшла
до статутного капіталу СВАТ «Племзавод «Україна»
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: будівля лазні
загальною площею 55,6 м2, що не увійшла
до статутного капіталу СВАТ «Племзавод «Україна».
Місцезнаходження об’єкта: 22345, Вінницька область, Літинський
район, с. Літинські Хутори, вул. Б. Варави, 1а.
Відомості про балансоутримувача (найменування, його місце
знаходження і контактні дані): балансоутримувач відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації: одноповерхова цегляна будівля загальною площею 55,6 м2, 1961 року побудови, перебуває в
незадовільному стані, середньозважений фізичний знос – 60 %, не
експлуатується, за призначенням не використовується. Проводиться
реєстрація права державної власності об’єкта.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт
приватизації: земельна ділянка орієнтовною площею 0,0700 га,
розташована за адресою: 22345, Вінницька область, Літинський
район, с. Літинські Хутори, вул. Б. Варави, 1а. Категорія земель:
землі сільськогосподарського призначення, під господарськими
будівлями і дворами. Структурні елементи кадастрового номера:
0522486400:06:000. Інформація про наявність обмежень (обтяжень)
на земельну ділянку відсутня. Право власності в Державному земельному кадастрі не зареєстроване.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 21 травня 2019 року,
година о котрій починається аукціон встановлюється ЕТС для
кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 9.00 до
18.00 дня.
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.
hh 3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація будівлі лазні загальною площею 55,6 м2, що не
увійшла до статутного капіталу СВАТ «Племзавод «Україна», розташованої за адресою: 22345, Вінницька область, Літинський район,
с. Літинські Хутори, вул. Б. Варави, 1а, здійснюється відповідно до
вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018
року № 432 (зі змінами).
Покупець будівлі лазні загальною площею 55,6 м2, що не увійшла
до статутного капіталу СВАТ «Племзавод «Україна», розташованої за
адресою: 22345, Вінницька область, Літинський район, с. Літинські
Хутори, вул. Б. Варави, 1а, має відповідати вимогам, передбаченим
статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта без ПДВ для:
аукціону з умовами – 4448,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 2224,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 2224,00 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 444,80 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 222,40 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 222,40 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню
Фонду по Вінницькій області витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації в сумі 3000,00 грн у місячний строк з дати
нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
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:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Вінницькій області
Рахунок №37187006000498 (для перерахування реєстраційного
внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
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Банк одержувача: ГУДКСУ у Вінницькій області
МФО 802015
Код ЄДРПОУ 13327990
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Вінницькій області
Рахунок № 37312072000391 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 13327990
в іноземній валюті: Одержувач: –
Адреса: –
Рахунок: –
Банк одержувача: –
Адреса: –
МФО –
Код ЄДРПОУ: –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: –
Address:–
Account: –
Bank of receiver: –
Address:–
MFO –
SWIFT: –
Code YeDRPOU: –
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом
можна у робочі дні з 9.00 до 14.00 за попередньою домовленістю за
місцем розташування об’єкта.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Вінницькій області, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, кімн.
27, з 8.00 до 17.00, п’ятниця – з 8.00 до 16.00, адреса веб-сайта: www.
spfu.gov.ua, (0432) 67-27-46, тел./факс. (0432) 56-24-65. Контактна
особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення
можливості огляду об’єкта: головний спеціаліст відділу приватизації
державного майна Войтова Людмила Олексіївна, тел. (0432) 67-27-46,
адреса електронної пошти: vinnytsia@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта: наказ Регіонального відділення Фонду по Вінницькій
області від 09.04.2019 № 258 «Про затвердження умови продажу, стартової ціни та інформаційного повідомлення об’єкта приватизації».
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000031-1.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням
стартової ціни, між аукціоном 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
малої приватизації.
Крок аукціону для продажу:
на аукціоні з умовами – 44,48 грн;
на аукціоні із зниженням стартової ціни – 22,24 грн;
на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 22,24 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.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду по Вінницькій області
про проведення продажу на аукціоні об’єкта 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, складу-комори літ «Р», «Р1»,
«Р2», «Р3» загальною площею 436,1 м2
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: 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».
Місцезнаходження об’єкта: 22072, Вінницька обл., Хмільницький
р-н, с. Колибабинці, вул. Колгоспна, 1а.
Найменування зберігача: АПНВП «Візит».
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 02129063.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 22000,
Вінницька обл., м. Хмільник, вул. І. Богуна, 77, контактна особа: начальник юридичного відділу АПНВП «Візит» Баліцький Олександр
Олександрович (04338) 2-25-33.
Відомості про об’єкт: об’єкт за призначенням не використовується.
Право державної власності зареєстровано 22.08.2018, номер
запису 27707134.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт
приватизації: земельна ділянка розташована за адресою: 22072,
Вінницька обл., Хмільницький р-н, с. Колибабинці, вул. Колгоспна,
1а. Інформація про кадастровий номер, площу, цільове призначення
земельної ділянки, наявність обтяжень відсутня. Земельна ділянка
окремо не виділена.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 21.05.2019. Час проведення
аукціону встановлюється електронною торговою системою відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів для продажу
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня
2018 року № 432 (зі змінами).
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон
ною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація 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, складу-комори літ «Р», «Р1»,
«Р2», «Р3» загальною площею 436,1 м2 здійснюється відповідно до

вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня
2018 року № 432.
Покупець 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, складу-комори літ «Р», «Р1», «Р2»,
«Р3» загальною площею 436,1 м2 має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна».
Стартова ціна об’єкта без урахування ПДВ:
аукціону з умовами – 119 165,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 59 582,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 59 582,50 грн.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 11 916,50 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 5 958,25 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 5 958,25 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню Фонду по Вінницькій області витрати на проведення незалежної
оцінки об’єкта приватизації в сумі 4 150 грн у місячний строк з дати
нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
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:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Вінницькій області
Рахунок №37187006000498 (для перерахування реєстраційного
внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Вінницькій області
МФО 802015
Код ЄДРПОУ 13327990
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Вінницькій області
Рахунок № 37312072000391 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 13327990
в іноземній валюті:
Одержувач: –
Адреса: –
Рахунок: –
Банк одержувача: –
Адреса: –
МФО –
Код ЄДРПОУ: –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: –
Address:–
Account: –
Bank of receiver: –
Address: –
MFO –
SWIFT: –
Code YeDRPOU: –
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00
за місцезнаходженням об’єкта: Вінницька обл., Хмільницький р-н,
с. Колибабинці, вул. Колгоспна, 1а.
ПІБ контактної особи на об’єкті: начальник юридичного відділу АПНВП «Візит» Баліцький Олександр Олександрович (04338)
2-25-33.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Вінницькій області, м. Вінниця,
вул. Гоголя, 10, веб-сайт: http://www.spfu.gov.ua/.
Контактна особа: провідний спеціаліст відділу приватизації державного майна Лукашук Вікторія Василівна, телефони для довідок
(0432) 67-27-46, тел./факс.(0432) 56-24-65.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду
по Вінницькій області від 09.04.2019 № 254.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2019-01-04-000006-1.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 191,65 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 595,83 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 595,83 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду по Вінницькій області
про проведення продажу на аукціоні об’єкта малої
приватизації, соціально-культурного призначення –
їдальні-магазину з обладнанням (7 одиниць)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: їдальня-магазин з
обладнанням (7 одиниць), який не увійшов до статутного
капіталу СВАТ «Комсомольське».
Місцезнаходження об’єкта: 22133, Вінницька обл., Козятинський
р-н, с. Садове, вул. Центральна, 6.
Відомості про зберігача (найменування, його місцезнаходження
і контактні дані): ТОВ «Агромир і Ко», код ЄДРПОУ 5527692, місце
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знаходження: 22133, Вінницька обл., Козятинський р-н, с. Садове,
вул. Центральна, 3, директор Бикодьорова О. А., тел. (096)36-49-591.
Відомості про об’єкт приватизації: одноповерхова будівля їдальнімагазину 1961 року побудови загальною площею 171,4 м2, за призначенням не використовується, перебуває в незадовільному стані.
Обладнання – 7 одиниць: холодильна шафа – 3 од., плита електрична – 1 од., ваги торговельні – 1 од., шафа – 1 од., плита газова – 1 од.,
1961 – 1974 років введення в експлуатацію, фізично застаріло, не експлуатується, перебуває в незадовільному стані.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт
приватизації: земельна ділянка розташована за адресою: 22133,
Вінницька обл., Козятинський р-н, с. Садове, вул. Центральна, 6.
Інформація про кадастровий номер, площу, цільове призначення
земельної ділянки, наявність обтяжень: відсутня.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 21.05.2019.
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
Приватизація їдальні-магазину з обладнанням (7 одиниць), розташованї за адресою: Вінницька обл., Козятинський р-н, с. Садове,
вул. Центральна, 6, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами від 18.07.2018 № 579).
Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна».
Стартова ціна об’єкта без ПДВ для:
аукціону з умовами – 55 734,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 27 867,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 27 867,00 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 5 573,40 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 2 786,70 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 2 786,70 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу:
можливе перепрофілювання без збереження профілю діяльності об’єкта;
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню
Фонду по Вінницькій області витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації в сумі 3990,00 грн у місячний строк з дати
нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
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:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Вінницькій області
Рахунок №37187006000498 (для перерахування реєстраційного
внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Вінницькій області
МФО 802015
Код ЄДРПОУ 13327990
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Вінницькій області
Рахунок № 37312072000391 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 13327990
в іноземній валюті: –
Одержувач: –
Адреса: –
Рахунок: –
Банк одержувача: –
Адреса: –
МФО –
Код ЄДРПОУ: –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: –
Address:–
Account: –
Bank of receiver: –
Address:–
MFO –
SWIFT: –
Code YeDRPOU: –
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом
можна у робочі дні з 9.00 до 14.00 за попередньою домовленістю за
місцем розташування об’єкта.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10,
кімн. 27, з 8.00 до 17.00, п’ятниця – з 8.00 до 16.00, адреса веб-сайта:
www.spfu.gov.ua, тел. (0432) 67-27-46, тел./факс. (0432) 56-24-65.
Контактна особа, яка є відповідальною за забезпечення можливості
огляду об’єкта: головний спеціаліст відділу приватизації державного майна Войтова Людмила Олексіївна, тел. (0432) 67-27-46, адреса
електронної пошти: vinnytsia@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта: наказ Регіонального відділення Фонду по Вінницькій
області від 09.04.2019 № 256 «Про затвердження умов продажу, стартової ціни та інформаційного повідомлення об’єкта приватизації».
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2019-01-05-000002-3.
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Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням
стартової ціни, між аукціоном 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
малої приватизації.
Крок аукціону для продажу:
на аукціоні з умовами – 557,34 грн;
на аукціоні із зниженням стартової ціни – 278,67 грн;
на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 278,67 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.

Житомирська область
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду по Житомирській області
про проведення в електронній торговій системі продажу
на аукціоні об’єкта малої приватизації – окремого майна –
будівель колишньої артсвердловини за адресою:
Житомирська обл., м. Малин, вул. Українських повстанців, 40
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта приватизації: окреме майно –
будівлі колишньої артсвердловини.
Місцезнаходження об’єкта: 34708, Житомирська обл., м. Малин,
вул. Українських повстанців, 40.
Балансоутримувач: ДП «ПМК–158» ВАТ «Житомирводбуд» (код
ЄДРПОУ 1036833).
Відомості про об’єкт: об’єкт складається з двох напівзруйнованих
будівель загальною площею 11,7 м2 та знаходиться на території підприємства, за призначенням не використовується.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 17 травня 2019 року. Час
проведення визначається електронною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон
ною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
в 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 здійснюється відповідно до вимог Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої
приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року
№ 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального
майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 626,40 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 313,20 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 313,20 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 62,64 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 31,32 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 31,32 грн.
Розмір реєстраційного внеску за участь в аукціоні – 834,60 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Умови продажу об’єкта приватизації:
подальше використання об’єкта визначає покупець.
4. Додаткова інформація
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 Житомирській області
Рахунок № 37183502900001 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Житомирській області, м. Житомир
МФО 811039, Код ЄДРПОУ 13578893
Рахунок № 37316002000215 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України
м. Київ
МФО 820172, Код ЄДРПОУ 13578893
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Ознайомитись з об’єктом можна за місцем його розташування,
за інформацією звертатися до організатора аукціону.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Житомирській області за
адресою: 10008, м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 20, кімн. 404.
Телефон для довідок (0412) 420-416, у робочі дні з 9.00 до 18.00,
у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, e-mail: korp_18@spfu.gov.ua, веб-сайт:
http://www.spfu.gov.ua. Відповідальна особа: Вознюк Ірина Леонідівна.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду
по Житомирській області від 05.04.2019 № 207.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2019-01-03-000017-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 6,26 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 3,13 грн;

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 3,13 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-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.

Львівська область
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення в електронній торговій системі продажу
на аукціоні з умовами об’єкта незавершеного
будівництва – трансформаторної підстанції
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва –
трансформаторна підстанція.
Місцезнаходження об’єкта: 80600, Львівська область, Бродівський
район, за межами с. Лагодів, урочище Шкільне, 1.
Відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва знаходиться на території господарського двору. Початок будівництва –
орієнтовно 80-ті роки. До найближчої зупинки транспорту – близько
5 км. Будівля трансформаторної підстанції – цегляна двоповерхова поштукатурена споруда з прибудованим одноповерховим
приміщенням. Орієнтовні розміри – 5х7 м, висота близько 8 м.
Прибудова – 5х4 м, висота – 3 м. Перекриття даної будівля і добудови – бетонні плити, дах стічний, покриття – шифер. Фундамент
залізобетонний. Металеві сходи розміром близько 2,7 м2. Інженерні комунікації відсутні. Вікна і двері дерев’яні, забиті дошками.
У приміщенні основної будівлі знаходяться дві металеві шафи без
обладнання. Будівля трансформаторної підстанції знаходиться у незадовільному стані, покрівля даху протікає, стіни будівлі під впливом
атмосферних опадів руйнуються.
На будівельному майданчику відсутні матеріали, вироби, конструкції, які не використані для будівництва, а також устаткування,
непередане до монтажу, або таке, що потребує монтажу.
Балансоутримувач: відсутній.
Рівень будівельної готовності об’єкта становить 92 %.
Відомості про земельну ділянку: категорія земель: землі сільськогосподарського призначення, земельна ділянка під об’єктом окремо
не виділялася, кадастровий номер відсутній, сервітути та обтяження
прав на земельну ділянку не зареєстровані.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 17 травня 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).
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться
відповідно до вимог ч.7 ст.14 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» та Порядку проведення електронних
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432
(зі змінами).
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, зі зниженням стартової ціни, за методом покрокового
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня,
що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти
участь у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви
на участь в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної
форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та гарантійний внески.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта незавершеного будівництва – трансформаторна підстанція за адресою:Львівська обл., Бродівський р-н, за
межами с. Лагодів, урочище Шкільне, 1 здійснюється відповідно до
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів
малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою КМУ від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна».
Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 19 017,00 грн.
аукціону із зниженням стартової ціни – 9 508,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 9 508,50 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 1 901,70 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 950,85 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 950,85 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість
в розмірі 20 %.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1) покупець зобов’язаний повністю розібрати об’єкт та привести
земельну ділянку у належний стан протягом трьох років з моменту
підписання акта приймання-передачі;
2) покупець зобов’язаний сплатити послуги суб’єкта оціночної
діяльності за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації на
рахунок органу приватизації, зазначений в договорі купівлі-продажу,
в сумі 1680,00 грн (договір від 10.07.2018 №19/18) у місячний строк
з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення
розрахунків переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Львівській області, ЄДРПОУ – 20823070
Рахунок – № 37180500900001 в ГУДКСУ у Львівській області
Банк одержувача – Головне управління Державної казначейської служби України у Львівській області, МФО 825014, м. Львів,
вул. К. Левицького, 18
для перерахування гарантійного внеску:
Рахунок – № 37316080000840 в ДКСУ
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, МФО
820172.
01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
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Посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора ДП
«ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ», на яких зазначені реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними
покупцями гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.
sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення
Фонду по Львівській області. Адреса: 79007 м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3, тел. (032) 299-91-07, 255-38-55. Час роботи регіо
нального відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю –
з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45. Адреса ел. пошти:
lviv@spfu.gov.ua.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото
розміщуються на сторінці Регіонального відділення Фонду: http://
www.spfu.gov.ua/ua/regions/lviv.html, у розділі «Каталог об’єктів».
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом Регіо
нального відділення Фонду по Львівській області від 05.04.2019
№ 00567 (протокол № 3 засідання аукціонної комісії з продажу об’єкта
приватизації від 04 квітня 2019 р.).
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-25-000032-1.
Період між аукціоном:
аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою
системою про приватизацію об’єкта;
аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 30 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою
системою про приватизацію об’єкта.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 190,17 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 95,09 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 95,09 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку, на якій є посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик та з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення в електронній торговій системі продажу
на аукціоні з умовами об’єкта незавершеного
будівництва – центральна заводська лабораторія
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва –
центральна заводська лабораторія.
Місцезнаходження об’єкта: Львівська обл., м. Новий Розділ,
вул. Технологічна, 2Б.
Відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва – центральна заводська лабораторія за адресою: вул. Технологічна, 2Б,
м. Новий Розділ Львівської області. Поблизу об’єкта розташовані
інші об’єкти промислового призначення. Об’єкт знаходиться на відстані 200 м від дороги загального користування. Не завершена будівництвом 4-поверхова споруда висотою 15,2 м. Площа забудови –
1157 м2. Фундамент – бетонні блоки, стіни цегляні, покрівля – толь,
перекриття залізобетонне. Віконні та дверні заповнення відсутні.
Інженерні комунікації відсутні. На будівельному майданчику відсутні
матеріали, вироби, конструкції, які не використані для будівництва,
а також устаткування, не передане до монтажу, або таке, що потребує монтажу.
Балансоу тримувач: Роздільське ДГХП «Сірка» (код ЄДРПОУ
05792891), контактна особа: в.о. директора Туз Володимир Михайлович, тел.(03241)420-10.
Рівень будівельної готовності об’єкта становить 34 %.
Відомості про земельну ділянку: категорія земель згідно з класифікатором (код 11) – землі промисловості. Земельна ділянка під
об’єктом окремо не виділялася, кадастровий номер відсутній, сервітути та обтяження прав на земельну ділянку не зареєстровані.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 17 травня 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).
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться
відповідно до вимог ч. 7 ст. 14 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» та Порядку проведення електронних
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432
(зі змінами).
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, зі зниженням стартової ціни, за методом покрокового
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня,
що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти
участь у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви
на участь в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної
форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та гарантійний внески.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта незавершеного будівництва – центральна
заводська лабораторія за адресою: Львівська область, м. Новий Розділ, вул. Технологічна, 2Б здійснюється відповідно до Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого
постановою КМУ від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна».
Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 1 945 343,29 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 972 671,65 грн (без
ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 972 671,65 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами –194 534,33 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 97 267,17 грн;
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аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 97 267,17 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість
у розмірі 20 відсотків.
Умови продажу об’єкта приватизації:
покупець зобов’язаний повністю розібрати об’єкт та привести
земельну ділянку у належний стан протягом трьох років з моменту
підписання акта приймання-передачі.
4. Додаткова інформація
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення
розрахунків переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Львівській області, ЄДРПОУ – 20823070
Рахунок – № 37180500900001 в ГУДКСУ у Львівській області, Банк
одержувача – Головне управління Державної казначейської служби
України у Львівській області, МФО 825014, м. Львів, вул. К. Левицького, 18
для перерахування гарантійного внеску:
Рахунок – №37316080000840 в ДКСУ, Банк одержувача: Державна казначейська служба України, МФО 820172, 01601, м. Київ,
вул. Бастіонна, 6.
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-prozorroрrodazhi-cbd2.
Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду по Львівській області. Адреса: 79007, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, тел. (032)299-91-07, 255-38-55. Час роботи регіо
нального відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з
9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45. Адреса ел. пошти:
lviv@spfu.gov.ua.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото
розміщуються на сторінці Регіонального відділення Фонду: http://
www.spfu.gov.ua/ua/regions/lviv.html, у розділі «Каталог об’єктів».
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом Регіо
нального відділення Фонду по Львівській області від 09 квітня 2019
№ 00593 (протокол № 3 засідання аукціонної комісії з продажу об’єкта
приватизації від 09.04.2019).
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-25-000026-1.
Період між аукціоном:
аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою
системою про приватизацію об’єкта;
аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 30 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою
системою про приватизацію об’єкта.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 19 453,43 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 9 726,72 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 9 726,72 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик та з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення в електронній торговій системі продажу
на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації:
окремого майна – гаража, Г-1, площею 17,0 м2 за
адресою: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. 22 Січня, 40,
що перебуває на балансі Головного управління
статистики у Львівській області
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: окреме майно – гараж, Г-1,
площею 17,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 82104, Львівська обл., м. Дрогобич,
вул. 22 Січня, 40.
Відомості про об’єкт: рік побудови – 1976. Будівля одноповерхова,
цегляна, гараж на 14 боксів для легкових автомобілів, група капітальності II, перекриття залізобетонне, технічний стан – незадовільний.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка під об’єктом
окремо не виділялася.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Львівській
області, код ЄДРПОУ 02361400.
Контактна особа: Южин Андрій Романович, тел. (03244) 3-73-88.
Адреса балансоутримувача: 79019, Львівська область, проспект
В’ячеслава Чорновола,4.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 17 травня 2019
року, час проведення визначається електронною торговою системою автоматично.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432
(зі змінами).
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться
відповідно до вимог ч. 7 ст. 14 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна» та Порядку проведення електрон
них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон
ною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти
участь у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви
на участь в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної
форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та гарантійний внески.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація окремого майна – гаража, Г-1, площею 17,0 м2
за адресою: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. 22 Січня, 40, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Львівській
області, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року
№ 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна».
Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 30 203,00 грн (без ПДВ) ;
аукціону із зниженням стартової ціни – 15 101,50 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 15 101,50 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 3 020,30 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 510,15 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 510,15 грн.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви
на участь в аукціоні): 834,60 грн.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість
в розмірі 20 %.
Умови продажу об’єкта приватизації:
покупець зобов’язаний сплатити послуги суб’єкта оціночної діяльності за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації на
рахунок органу приватизації, зазначений в договорі купівлі-продажу,
в сумі 1 828,00 грн (договір про надання послуг з оцінки об’єкта приватизації від 04.04.2019 № 04/19 ).
4. Додаткова інформація
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення
розрахунків переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Львівській області, ЄДРПОУ – 20823070
Рахунок – № 37180500900001 в ГУДКСУ у Львівській області
Банк одержувача – Головне управління Державної казначейської
служби України у Львівській області, МФО 825014
м. Львів, вул. К. Левицького, 18
для перерахування гарантійного внеску:
Рахунок – № 37316080000840 в ДКСУ
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, МФО
820172.
01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
Посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора ДП
«ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ», на яких зазначені реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними
покупцями гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.
sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення
Фонду по Львівській області. Адреса: 79007, м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3, тел. (032)299-91-07, телефон для довідок: (032) 261-62-14.
Час роботи регіонального відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних),
у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45. Адреса
ел. пошти: lviv@spfu.gov.ua.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото
розміщуються на старінці Регіонального відділення Фонду: http://
www.spfu.gov.ua/ua/regions/lviv.html, у розділі «Каталог об’єктів».
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом Регіонального відділення Фонду по Львівській області від 09 квітня 2019
року № 00598 (протокол № 1 засідання аукціонної комісії з продажу
об’єкта приватизації від 09/04/2019).
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2019-01-02-000011-1.
Період між аукціоном:
аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою
системою про приватизацію об’єкта;
аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 30 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою
системою про приватизацію об’єкта.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 302,03 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 151,01 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 151,01 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Херсонська область,
АРК та м. Севастополь
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення продажу на електронному аукціоні
з умовами об’єкта малої приватизації – єдиного майнового
комплексу державного підприємства «Державне
науково-виробниче підприємство «Винконсервпроект»
за адресою: м. Херсон, вул. Богородицька,124
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: Єдиний майновий комплекс державного
підприємства «Державне науково-виробниче
підприємство «Винконсервпроект».
Балансоутримувач: державне підприємство «Державне наукововиробниче підприємство «Винконсервпроект».
Код за ЄДРПОУ: 14141394.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Богородицька,124, м. Херсон,
73025.
Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг): відсутні.
Основний вид економічної діяльності за КВЕД – 71.11 – діяльність
у сфері архітектури.
Інформація про об’єкт: об’єкт розташований в багатоповерховому
житловому будинку. До складу ЄМК підприємства входять нежитлові
приміщення першого поверху загальною площею 256,9 м2; нежитлові
приміщення підвалу загальною площею 291,6 м2, електронне обладнання (20 од.) та інші ТМЦ (85 од.).
На все нерухоме майно ДП «ДНВП «Винконсервпроект» накладений арешт, нежитлові приміщення підприємства перебувають в
податковій заставі.
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Дані про земельну ділянку: відсутні.
Договори оренди щодо єдиного майнового комплексу державного
підприємства або його частини не укладалися.
Основні показники діяльності підприємства: за останні три роки
та останній звітний період підприємство не здійснює господарську
діяльність.
Баланс активів і пасивів:1 720,5 тис. грн, кредиторська заборгованість – 128,7 тис. грн (станом на 31.12.2018).
Середньооблікова чисельність працівників: 1 особа.
Інформація про обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин:
викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище не здійснюються, відходи на території підприємства не
утворюються і не зберігаються.
2. Інформація про електронний аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі буде проведено 17.05.2019. Час проведення аукціону визначається електронною торговою системою автоматично.
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електрон
них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється ЕТС для кожного
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня,
що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону
окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електрон
ного аукціону.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом
приватизації можна в робочі дні за місцем його розташування за
адресою: м. Херсон, вул. Богородицька, 124. Для можливості огляду та ознайомлення з документами, що стосуються об’єкта приватизації, потенційним покупцям необхідно звертатися в робочі дні до
Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській
області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі за адресою:
м. Херсон, просп. Ушакова, 47. Телефон для довідок: (0552) 22-44-44;
e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація єдиного майнового комплексу державного підприємства «Державне науково-виробниче підприємство «Винконсервпроект» здійснюється відповідно до вимог Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку
проведення електронн их 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 єдиного майнового комплексу державного підприємства «Державне науково-виробниче підприємство «Винконсервпроект» повинен відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» у випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, покупець
зобов’язаний отримати дозвіл Антимонопольного комітету України
на безпосереднє або опосередковане придбання у власність активів
у вигляді єдиного майнового комплексу (далі – дозвіл на концентрацію). Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу на
концентрацію встановлюється законодавством про захист економічної конкуренції.
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту призначення дати аукціону електронною торговою системою
до закінчення кінцевого строку прийняття заяв/закритих цінових
пропозицій.
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні з умовами:
1 720,5 тис. грн (один мільйон сімсот двадцять тисяч п’ятсот грн).
Розмір гарантійного внеску:
172,05 тис. грн (сто сімдесят дві тисячі п’ятдесят грн).
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні із зниженням
стартової ціни: 860,250 тис. грн (вісімсот шістдесят тисяч двісті
п’ятдесят грн).
Розмір гарантійного внеску: 86,025 тис. грн (вісімдесят шість
тисяч двадцять п’ять грн).
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 86,025 тис. грн (вісімсот шістдесят тисяч двісті п’ятдесят
грн).
Розмір гарантійного внеску: 86,025 тис. грн (вісімдесят шість
тисяч двадцять п’ять грн).
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість
у розмірі 20 відсотків.
Документ, що додається потенційним покупцем до заяви на
участь у приватизації, повинен підтверджувати сплату ним гарантійного внеску в розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка потенційного покупця, відкритого в українському або іноземному
банку (крім банків держав, внесених FATF до списку держав, що не
співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом), на рахунок оператора електронного майданчика,
через який подається заява на участь у приватизації. Не допускається сплата гарантійного внеску шляхом внесення готівки на банківський рахунок оператора електронного майданчика через касу
відділення банку.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1) покупець сплачує на відповідний поточний рахунок органу приватизації ціну продажу об’єкта приватизації з урахуванням податку
на додану вартість не пізніше 30 днів з дня підписання договору
купівлі-продажу;
2) покупець зобов’язаний протягом здійснення органом приватизації контролю за виконанням умов продажу договору купівліпродажу зберігати види діяльності Підприємства відповідно до чинного законодавства, а саме:
71.11. Діяльність у сфері архітектури (основний);
71.12. Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання
послуг технічного консультування в цих сферах;
74.90. Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.;
41.20. Будівництво житлових і нежитлових будівель;
3) покупець зобов’язаний сплатити усі борги підприємства (із
заробітної плати та перед бюджетом, простроченої кредиторської
заборгованості підприємства тощо), які будуть визначені на дату
підписання договору купівлі-продажу об’єкта приватизації, до нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу;
4) покупець стає правонаступником прав і обов’язків підприємства;
5) у встановленому чинним законодавством порядку покупець
зобов’язаний здійснити державну реєстрацію припинення державного підприємства ДП «Державне науково-виробниче підприємство
«Винконсервпроект», приватизованого шляхом продажу його ЄМК,
протягом 12 місяців з дня підписання договору купівлі-продажу;
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6) новий власник зобов’язаний надавати можливість представникам ОСББ «Асканія», створеного мешканцями житлового будинку, в
якому розташований об’єкт приватизації, без перешкод потрапляти
до підвальних приміщень, в яких проходять комунікації, для забезпечення належного функціонування житлового будинку;
7) покупець зобов’язаний використовувати нежитлові приміщення, які входять до складу підприємства, відповідно до вимог Закону
України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку»
від 29.11.2001 № 2866-ІІІ, Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» від 14.05.2015
№ 417-VIII та інших законів України з питань утримання та управління
багатоквартирним будинком;
8) контроль за виконанням умов договору купівлі-продажу здійснюється органом приватизації не більше 5 (п’яти) років.
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
переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна в
Херсонській області, АРК та м. Севастополі
в національній валюті:
Рахунок № 37184000001233 (для перерахування реєстраційного внеску)
Рахунок № 37317082001233 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21295778
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна в
Херсонській області, АРК та м. Севастополі
Адреса: м. Херсон, проспект Ушакова, 47
Рахунок: 25305218539400
Банк одержувача: Публичне акціонерне товариство «УкрСиббанк»
Адреса: вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, Україна
МФО 351005
Код ЄДРПОУ: 21295778
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: State Property Fund of Ukraine by Kherson region
Address: Ushakova avenue, 47, Kherson, Ukraine
Account: 25305218539400
Bank of receiver: Public Company Ukrsibbank
Address: Andriivska Street 2/12, Kyiv, Ukraine
MFO 351005
SWIFT: KHABUA2K
Code YeDRPOU: 21295778
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити розрахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна в Херсонській області, АРК та м. Севастополі (2-й поверх,
просп. Ушакова, 47, м. Херсон, 73000, тел. (0552)22-44-44.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Наказ Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, АРК та м. Севастополі від 08.04.2019 № 216 «Про
затвердження умов продажу об’єкта малої приватизації – єдиного
майнового комплексу державного підприємства «Державне наукововиробниче підприємство «Винконсервпроект».
Унікальний код об’єкта: UA-AR-P-2018-07-25-000025-3.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням
стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження
ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних
днів від дати аукціону (опублікування інформаційного повідомлення
про приватизацію об’єкта).
Крок аукціону на аукціоні з умовами: 17,205 тис. грн.
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 8,603 тис. 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.

Хмельницька область
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення в електронній торговій системі продажу
на аукціоні без умов об’єкта малої приватизації –
єдиний майновий комплекс – структурний підрозділ ДП
«Хмельницький завод залізобетонних конструкцій та
виробів», що знаходиться за адресою: Хмельницька обл.,
Хмельницький р-н, с-ще Богданівці, вул. Заводська, 1/2-Б,
який обліковується на балансі та перебуває в оренді ТОВ
«Будіндустрія», код ЄДРПОУ 23846410
Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий
комплекс – структурний підрозділ ДП «Хмельницький
завод залізобетонних конструкцій та виробів»
(далі – об’єкт приватизації).
Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., Хмельницький р-н,
с-ще Богданівці, вул. Заводська, 1/2-Б.
Балансоутримувач: ТОВ «Будіндустрія», код ЄДРПОУ 23846410,
тел. (0382) 62-56-64.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку, на
якій розташований об’єкт: єдиний майновий комплекс – структурний підрозділ ДП «Хмельницький завод залізобетонних конструкцій
та виробів», перебуває на балансі і орендується ТОВ «Будіндустрія»
(договір оренди діє до 30.09.2019, є чинним для нового власника,
розмір місячної орендної плати за березень 2019 року становить
27741,39 грн). Балансова вартість об’єкта – 376170,22 грн. До складу єдиного майнового комплексу входять 30 одиниць основних засобів, з них 8 об’єктів нерухомості, а саме: будівля арматурного цеху
(1895,1 м2), будівля АБСУ №4 (175,2 м2), компресорна (212,2 м2),
будівля ВНВ (363,6 м2), цех колон і ригелів (108,7 м2), склад цементу (81,6 м2), склад готової продукції (377,6 м2), будівля лабораторії
(520,7 м2), залізничні під’їзні колії, бульдозер, кран та інше. Крім
того, через територію підприємства проходить залізничні колія, яка
не є частиною єдиного майнового комплексу структурного підрозділу. Право власності на єдиний майновий комплекс зареєстровано
в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за державою в особі Регіонального відділення Фонду по Хмельницькій області, реєстраційний номер 1574718768250. Об’єкт приватизації
розташований на земельній ділянці площею 4,474 га (кадастровий
№ 6825083300:07:001:1573). Цільове призначення земель – землі

промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.
У Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно речові
права та їх обтяження на земельну ділянку не зареєстровані.
Фотографічне зображення об’єкта: додається.
Інформація про електронний аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата проведення аукціону: 10 травня 2019 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, 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 електронною торговою системою для кожного
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня
проведення електронного аукціону.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом
можна в робочі дні з 8.00 до 17.15 за місцем його розташування,
звернувшись до організатора аукціону. Телефон для довідок: (0382)
72-09-40.
Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація єдиного майнового комплексу здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов
продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
10.05.2018 № 432 (із змінами).
Покупець єдиного майнового комплексу – структурного підрозділу ДП «Хмельницький завод залізобетонних конструкцій та виробів»
повинен відповідати вимогам, передбаченим ст. 8 Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна».
Відповідно до вимог ст. 20 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна» у випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, покупець зобов’язаний
отримати дозвіл Антимонопольного комітету України на безпосереднє або опосередковане придбання у власність активів у вигляді
єдиного майнового комплексу (далі – дозвіл на концентрацію). Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію встановлюється законодавством про захист економічної
конкуренції.
Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти
участь у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви
і завантаження електронних копій документів та документи, що підтверджують сплату реєстраційного та гарантійного внесків з рахунку потенційного покупця відкритого в українському або іноземному
банку (крім банків держав, внесених FATF до списку держав, що не
співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом).
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні без умов:
376170,22 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 37617,02 грн.
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні із зниженням
стартової ціни: 188085,11 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 18808,51 грн.
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 188085,11 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 18808,51 грн.
На ціну продажу, що складеться за результатами аукціону, нараховується ПДВ.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації: без умов.
Організатор аукціону: Регіон альне відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій області, адреса: 29000,
м. Хмельницький, вул. Соборна,75, e-mail: khmelnytskyi@spfu.gov.
ua, тел. (0382) 72-09-45.
Час роботи служби з організації аукціону: контактна особа від
регіонального відділення, яка є відповідальною за забезпечення
можливості огляду об’єкта: Степасюк Юрій Михайлович, тел. (0382)
72-09-40, e-mail: uriy@spfu.gov.ua. Час роботи у робочі дні з 8.00 до
17.15, у п’ятницю – з 8.00 до 16.00.
Контактна особа від ТОВ «Будіндустрія», яка є відповідальною за
забезпечення можливості огляду об’єкта: Токар Любов Миколаївна,
тел. (0382)62-56-64. Час роботи у робочі дні з 8.00 до 17.00.
Додаткова інформація
1. На офіційному веб-сайті адміністратора ДП «ПРОЗОРОПРОДАЖІ» зазначені реквізити рахунків операторів електронних
майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
2. Оператор електронного майданчика здійснює перерахування:
в національній валюті
на рахунок № 37189500900001, одержувач: Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Хмельницькій області, ГУДКСУ
у Хмельницькій області, МФО 815013, код ЄДРПОУ 02898152, суми
сплачених учасниками аукціону реєстраційних внесків протягом п’яти
робочих днів з дня проведення електронного аукціону;
на казначейський № 37314021016420, одержувач: Регіональне
відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій області, ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код ЄДРПОУ 02898152, сплачений
гарантійний внесок переможця електронного аукціону протягом п’яти
робочих днів з дня опублікування договору купівлі-продажу об’єкта
приватизації в електронній торговій системі в рахунок оплати ціни
продажу об’єкта приватизації переможцем;
у валюті USD (Долар США):
на рахунок №25205052300821, одержувач: Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Хмельницькій області, в АТ КБ
«ПРИВАТБАНК», код банку 315405, код ЄДРПОУ 14360570, сплачений
гарантійний внесок переможця електронного аукціону протягом п’яти
робочих днів з дня опублікування договору купівлі-продажу об’єкта
приватизації в електронній торговій системі в рахунок оплати ціни
продажу об’єкта приватизації переможцем.
Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2019-04-01-000002-2.
Період між аукціонами:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 25 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
25 календарних днів.
Крок аукціону на аукціоні без умов: 3761,70 грн.
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 1880,85 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 і з якими адміністратор уклав відповідний договір.

№ 16 (1244)

7

відомості
приватизації

Черкаська область
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду по Черкаській області
про проведення в електронній торговій системі продажу
на аукціоні з умовами окремого майна – будівлі складу
(літ. А-1) загальною площею 1129,5 м2; прохідна (літ. Б-1)
загальною площею 33,5 м2
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: окреме майно – будівля складу (літ.
А-1) загальною площею 1129,5 м2; прохідна (літ. Б-1)
загальною площею 33,5 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 19700, Черкаська обл., м. Золотоноша, вул. Миру, 22.
Відомості про об’єкт: склад – одноповерхова каркасна будівля
загальною площею 1129,5 м2, висотою 5,6 м. Рік забудови – 1979.
Будівля має декілька окремих входів: з головного та дворового фасаду будівлі. Фундаменти, колони, балки – збірні залізобетонні; стіни – збірні залізобетонні панелі, частково цегляні; перекриття – збірні
залізобетонні ребристі плити; покрівля відсутня. Інженерне забезпечення відсутнє. За призначенням не використовується. Загальний
технічний стан будівлі – незадовільний, фізичний знос – 50 %.
Прохідна – одноповерхова цегляна будівля загальною площею
33,5 м2. Рік забудови – 1979. Фундаменти – стрічкові, бетонні; стіни,
перегородки цегляні; покриття – збірні залізобетонні пустотні плити;
підлога бетонна та керамічна плитка. Покрівля і дах відсутні. Фізичний
знос будівлі прохідної – 70 %. Прохідна загальною площею 33,5 м2,
перебуває в оренді у громадянина України Золотарьова В. О., строк
дії договору оренди – до 05.06.2021 включно, розмір місячної орендної плати становить 379,61 грн.
Право власності на нежитлові приміщення зареєстровано за
державою в особі Черкаської обласної державної адміністрації
14.02.2019, реєстраційний номер об’єкта – 1770367871104.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка під об’єкт приватизації окремо не виділена.
Балансоутримувач: Управління цивільного захисту Черкаської обласної державної адміністрації (код за ЄДРПОУ 23000072). Адреса
балансоутримувача: 18000, Черкаська обл., Черкаси, вул. Смілянська, 131/1, контактний телефон (0472) 63-89-03; адреса електрон
ної пошти: 0472638903@ukr.net.
Контактні особи, які забезпечуватимуть потенційним покупцям
ознайомлення з об’єктом приватизації та його огляд: Мицук Тетяна
Миколаївна, завідувач сектору бухгалтерського обліку – головний
бухгалтер, тел. (0472) 63-39-44; Гринюк Андрій Дмитрович, головний спеціаліст – юрисконсульт, тел. (0472) 55-20-30, електронна
адреса: 0472638903@ukr.net.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 17.05.2019,
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).
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться
відповідно до вимог ч. 7 ст. 14 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» та Порядку проведення електронних
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432
(зі змінами).
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту
цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування відповідного інформаційного повідомлення в електронній
торговій системі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на
участь в електронному аукціоні закритих цінових пропозицій.
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються
обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, зі зниженням стартової ціни встановлюється електрон
ною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
у проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти
участь у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви
на участь в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної
форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та гарантійний внески.
У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні,
не продано, проводиться повторний аукціон із 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 на 50 відсотків.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Стартова ціна об’єкта приватизації (без ПДВ) для:
аукціону з умовами: 599 200,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни: 299 600,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 299 600,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами: 59 920,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни: 29 960,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 29 960,00 грн.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість
в розмірі 20 %.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви
на участь в аукціоні): 834,60 грн, що становить 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
Умови продажу об’єкта приватизації:
протягом 10 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу покупець зобов’язаний оплатити
вартість послуг суб’єкта оціночної діяльності за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації (договір про надання послуг з оцінки
об’єкта приватизації, крім єдиного (цілісного) майнового комплексу,
пакета акцій, частки, паю від 01.04.2019 № 04 в сумі 3 930,00 грн на
розрахунковий рахунок № 35217078002036 в Державній казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код 21368158, одержувач:
Регіональне відділення Фонду по Черкаській області).
4. Додаткова інформація
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення
переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:
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Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Черкаській області
Рахунок № 37184006000007
Банк одержувача: ГУ ДКСУ у Черкаській області
МФО 854018
Код ЄДРПОУ 21368158
для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Черкаській області
Рахунок № 37319071002036
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21368158
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.
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 Черкаській області. Адреса: 18000 м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, тел. (0472) 37-51-10,
37-26-61. Час роботи Регіонального відділення з 9.00 до 18.15 (крім
вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 17.00, обідня перерва з 13.00 до
14.00. Контактна особа: Заставенко Євдокія Макарівна. Адреса
електронної пошти: zozulja_71@spfu.gov.ua.
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 та визначення додаткових умов продажу,
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 купівліпродажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом
Регіонального відділення Фонду по Черкаській області від 05 квітня 2019 року № 53-МП «Про затвердження умов продажу об’єкта
приватизації та протоколу № 2 засідання аукціонної комісії від
05.04.2019».
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під
час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронн ій торговій системі: UA-AR-P-2019-01-03000024-3.
Період між аукціоном:
аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою
системою про приватизацію об’єкта;
аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 30 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою
системою про приватизацію об’єкта.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 5 992,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 2 996,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 2 996,00 грн.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРРО. ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку
https://prozorro.sale/, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати
електронний майданчик та з якими адміністратор уклав відповідний договір.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду по Черкаській області
про проведення в електронній торговій системі продажу
на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації
незавершеного будівництва – 68-квартирний
житловий будинок
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта приватизації: незавершене будівництво –
68-квартирний житловий будинок.
Місцезнаходження об’єкта: 19723, Черкаська обл., Золотоніський
р-н, с. Піщане, вул. Шеремета Руслана, 100Г.
Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт незавершеного будівництва розташований в центрі села Піщане Золотоніського району
Черкаської області. Загальна площа забудови – 2104,2 м2. Об’єм –
16 152,0 м3. Початок будівництва.
Об’єкт приватизації складається з 3 блоків на 4 під’їзди.
Перший блок: збудовано 5 поверхів, стіни з цегли, типового проекту 87-0106.86, проведені внутрішні роботи; другий блок – панельна
2-під’їзна споруда, в якій збудовано 3 поверхи, частково перекриті
панелями; третій блок – однопід’їзна 5-поверхова цегляна будівля,
внутрішні роботи не проводились. Об’єкт не законсервований загальний фізичний стан незадовільний. Будівельна готовність 37 – 63%.
Фізичний знос 39 – 50%.
Право власності на об’єкт нерухомості зареєстровано за державою в особі Регіонального відділення Фонду по Черкаській області відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно про реєстрацію права власності від 03.09.2018,
реєстраційний номер об’єкта: 180254971215, дата державної реєстрації 21.08.2018.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про земельну ділянку: об’єкт приватизації розташований на земельній ділянці загальною площею 0,4531 га забудованих
земель загального користування.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 17 травня 2019
року, час проведення визначається електронною торговою системою автоматично.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432
(зі змінами).
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться
відповідно до вимог ч. 7 ст.14 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» та Порядку проведення електронних
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).
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.
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються
обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон
ною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти
участь у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви
на участь в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної
форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та гарантійний внески.
У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні,
не продано, проводиться повторний аукціон із зниженням стартової
ціни на 50 відсотків.
У разі якщо об’єкт приватизації не продано на повторному аукціоні
із зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта приватизації (без ПДВ) для:
аукціону з умовами – 828 750,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 414 375,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 414 375,00 грн;
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 82 875,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 41 437,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 41 437,50 грн.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість
в розмірі 20%.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви
на участь в аукціоні): 834,60 грн, що становить 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1) розібрати об’єкт незавершеного будівництва та впорядкувати
земельну ділянку, у тому числі будівельний майданчик, протягом двох
років з моменту підписання акта передачі;
2) під час розбирання об’єкта незавершеного будівництва забезпечувати дотримання вимог техніки безпеки, екологічних норм, Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»;
3) протягом 10 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу покупець зобов’язаний оплатити вартість надання послуг з оцінки об’єкта приватизації, крім
єдиного (цілісного) майнового комплексу, пакета акцій, частки, паю
згідно з договором про надання послуг з оцінки об’єкта приватизації від 01.04.2019 № 1 у сумі 4 500,00 грн на розрахунковий рахунок № 35217078002036 в Державній казначейській службі України,
м. Київ, МФО 820172, код 21368158, одержувач: Регіональне відділення Фонду по Черкаській області.
4. Додаткова інформація
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення
переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Черкаській області
Рахунок № 37184006000007
Банк одержувача: ГУ ДКСУ у Черкаській області
МФО 854018
Код ЄДРПОУ 21368158
для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Черкаській області
Рахунок № 37319071002036
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21368158.
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.
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 Черкаській області. Адреса:
18000 м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, тел. (0472) 37-51-10, телефон для довідок: (0472) 37-26-61. Час роботи регіонального відділення з 9.00 до 18.15 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 17.00,
обідня перерва з 13.00 до 14.00. Контактна особа: Заставенко Євдокія
Макарівна. Адреса електронної пошти: zozulja_@spfu.gov.ua.
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 та визначення додаткових умов продажу,
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 купівліпродажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом Регіо
нального відділення Фонду по Черкаській області від 05.04.2019
№ 10-НБ «Про затвердження умов продажу об’єкта приватизації та
протоколу засідання аукціонної комісії від 04.04.2019 № 1».
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під
час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронн ій торговій системі: UA-AR-P-2019-01-03000004-3.
Період між аукціоном:
аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою
системою про приватизацію об’єкта;
аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 30 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою
системою про приватизацію об’єкта.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 8 287,50 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 4 143,75 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 4 143,75 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку, на якій є посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик та з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
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8

відомості
приватизації

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 05.04.2019 № 332. 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 05.04.2019 № 332)

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 ЄДНазва об’єкта
РПОУ
24944438
03771732

ПАТ «Херсонський завод
«Судмаш»
ТОВ «Світ
ласощів»

Адреса об’єкта

Статутний
капітал, грн

м. Херсон, Карантинний острів, 1

67235000,00

м. Черкаси,
вул. Чигиринська, 11

64810000,00

Державна
частка, %

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

Орган
управління

Апарат Фонду
100,0000 Державний
концерн «Укроборонпром»
40,0000 Апарат Фонду

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про затвердження 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 приватизації
в 2019 році»

Додаток 2
до наказу Фонду від 27.12.2018 № 1637
(у редакції наказу Фонду від 05.04.2019 № 332)

ПЕРЕЛІК
єдиних майнових комплексів державних підприємств
і їх структурних підрозділів, у тому числі тих, що передані в оренду,
які підлягають приватизації в 2019 році
Наказ Фонду, яким об’єкт включено
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 запідприємства «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 Житомирська обл., Бруси- Регіональне віддіНаказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про заміжгосподарського комбінату
лівський р-н, смт Брусилів, лення Фонду по Жи- твердження переліків об’єктів малої приватизації,
сільського комунального господарства
вул. Лермонтова, 70
томирській області що підлягають приватизації в 2019 році»
«Райсількомунгосп»
40673033 Державне підприємство «Головинський Житомирська обл., Черня- Апарат Фонду
Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про закар’єр»
хівський р-н, смт Головитвердження переліків об’єктів малої приватизації,
не, вул. Адміністративна, 8
що підлягають приватизації в 2019 році»
Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
08011078 Єдиний майновий комплекс
м. Запоріжжя, вул. Ураль- Державний концерн Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про задержавного 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,
Державний концерн Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про запідприємства «Івано-Франківський
вул. Хриплинська, 11
«Укроборонпром»
твердження переліків об’єктів малої приватизації,
котельно-зварювальний завод»
що підлягають приватизації в 2019 році»
Регіональне відділення Фонду по Полтавській та Сумській областях
00845921 Єдиний майновий комплекс державного Полтавська обл., смт Чу- Регіональне віддіНаказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про запідприємства «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. ХалтуріМіністерство інфра- Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про запідприємства «Бюро з стандартизації та на, 46
структури України
твердження переліків об’єктів малої приватизації,
нормативного забезпечення на залізщо підлягають приватизації в 2019 році»
ничному транспорті»
14309764 Єдиний майновий комплекс державного м. Харків, вул. ДостоєвДержавний концерн Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про запідприємства «Харківський завод
ського, 3
«Укроборонпром»
твердження переліків об’єктів малої приватизації,
транспортного устаткування»
що підлягають приватизації в 2019 році»
Регіональне відділення Фонду по Хмельницькій області
Єдиний майновий комплекс –
Хмельницька обл., Хмель- Регіональне відНаказ Фонду від 25.03.2019 № 298 «Про внесення
структурний підрозділ ДП
ницький р-н, с-ще Богда- ділення Фонду по
змін до наказу Фонду державного майна України
«Хмельницький завод залізобетонних
нівці, вул. Заводська, 1/2Б Хмельницькій області від 27.12.2018 № 1637 «Про затвердження переконструкцій та виробів»
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. КошоДержавний концерн Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про запідприємства «171 Чернігівський ревого, 1
«Укроборонпром»
твердження переліків об’єктів малої приватизації,
монтний завод»
що підлягають приватизації в 2019 році»
08457704 Єдиний майновий комплекс державного Чернігівська обл., м. НіДержавний концерн Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про запідприємства «Ніжинський ремонтний за- жин, вул. Прилуцька, 131 «Укроборонпром»
твердження переліків об’єктів малої приватизації,
вод інженерного озброєння»
що підлягають приватизації в 2019 році»
Регіональне відділення Фонду по м. Києву
23696820 Єдиний майновий комплекс державного м. Київ, вул. Фрунзе,
Державний концерн Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про запідприємства «Центральний
160/20
«Укроборонпром»
твердження переліків об’єктів малої приватизації,
науково-дослідний інститут навігації і
що підлягають приватизації в 2019 році»
управління»

Код
за ЄДРПОУ

Назва об’єкта

Адреса об’єкта

Орган управління

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
м. Дніпро, вул. Орбіталь- Міністерство еконо- Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про запідприємства «Дніпровський
на, 13
мічного розвитку і
твердження переліків об’єктів малої приватизації,
електровозобудівний завод»
торгівлі України
що підлягають приватизації в 2019 році»
36716107 Єдиний майновий комплекс державного м. Київ, вул. Пухівська, 4 Регіональне віддіНаказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про запідприємства «КИЇВМАШСЕРВІС»
лення Фонду
твердження переліків об’єктів малої приватизації,
по м. Києву
що підлягають приватизації в 2019 році»
Додаток 3
до наказу Фонду від 27.12.2018 № 1637
(у редакції наказу Фонду від 05.04.2019 № 332)

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

Одноповерхова адміністративна будівля
АТЦ площею 45,7 кв. м

Адреса об’єкта

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

Вінницька обл., Козятинський р-н, с. Широка Гребля, вул. Заводська, 4а

ТзОВ «ЮзефоМиколаївська АПК», код
за ЄДРПОУ 31187853

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

Будівля прохідної літ. А загальною площею м. Вінниця, вул. Гон114,1 м2
ти, 30

ПрАТ «Будмаш», код за
ЄДРПОУ 1267863

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

Будівля лазні з прибудованою котельнею
загальною площею 261,3 м2, що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Красносільський цукровий завод»
Будівля лазні площею 47,91 м2, що не увійшла до статутного капіталу ВСАТ «Комсомольське», код ЄДРПОУ 5527692

Вінницька обл., БерВідсутній
шадський р-н, с. Красносілка, вул. Заводська, 10А
Вінницька обл., Козя- ТОВ «Агромир і Ко», код
тинський р-н, с. Садо- за ЄДРПОУ 05527692
ве, вул. Бригадна, 7
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Продовження додатка 3
Назва об’єкта, код за ЄДРПОУ
Приміщення їдальні загальною площею
391,4 м2 в будівлі торгового комплексу
літ. А, у т. ч. приміщення: 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
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
Будівля лазні загальною площею 138,9 м2,
що не увійшла до статутного капіталу САТ
«Уладіввське», код за ЄДРПОУ 00385649

Назва
балансоутримувача
Адреса об’єкта
Орган управління
або зберігача,
код за ЄДРПОУ
Вінницька обл., Трос- Новоободівська сільська Регіональне
тянецький р-н, с. Нова рада, код за ЄДРПОУ
відділення Фонду по
Ободівка, вул. Приза- 4331099
Вінницькій області
водська, 24д

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

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 приватизації в 2019 році»

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

Вінницька обл., ЛітинВідсутній
ський р-н, с. Журавне,
вул. В. Василевської, 44
2
Будівля лазні загальною площею 149,6 м , Вінницька обл. Він
Відсутній
яка під час приватизації не увійшла до
ницький р-н, с. Махстатутного капіталу КСП «Красне», код за нівка, вул. Фести
ЄДРПОУ 495154
вальна, 29
Нежитлові будівлі: корівник літ. «Е», заВінницька обл., Хміль- АПНВП «Візит», код за
2
гальною площею 949,8 м ; вагова літ. «І»
ницький р-н, с. Коли- ЄДРПОУ 02129063
2
загальною площею 18,7 м ; вбиральня
бабинці, вул. Колгоспліт. «О» загальною площею 6,8 м2; склад- на, 1а
комора літ. «Р», «Р1», «Р2», «Р3» загальною
площею 436,1 м2, які не увійшли до статутного капіталу СВАТ «Колибабинське», код
за ЄДРПОУ 118397
Нежитлове вбудоване приміщення № 58
м. Вінниця,
Відсутній
площею 25,3 м2 на 1 поверсі двоповерхової вул. Хмельницьке
адміністративної будівлі, що не увійшло до шосе, 23
статутного капіталу ЗАТ Вінницький кущовий інформаційно-обчислювальний центр,
код за ЄДРПОУ 5521867
Будівля клубу-їдальні літ. «А», веранда літ. Вінницька обл.,
ПрАТ «Могилів«а», веранда літ. «а2» загальною площею
Могилів-Подільський Подільський кар’єр», код
116,6 м2
р-н, с. Озаринці,
за ЄДРПОУ 05466814
вул. Набережна, 39

Підвальне приміщення галереї транспорту- Вінницька обл., БерТОВ «Автомобільна
вання цукру загальною площею 449,5 м2
шадський р-н, с. Крас- компанія «Автотрейдносілка, вул. Заводсервіс», код за ЄДРПОУ
ська, 12а
34481632

Будівля лазні загальною площею 99,8 м2

Вінницька обл., Літинський р-н, с. Іванівці,
вул. Слобідська, 30

Тесівська сільська рада
Літинського району Він
ницької області, код за
ЄДРПОУ 04326490

Приміщення колишнього клубу загальною площею 237,6 кв. м з обладнанням,
що не увійшло до статутного капіталу ВАТ
«Жмеринське АТП 10570», код за ЄДРПОУ
5460901

Вінницька обл.,
м. Жмеринка, вул. Асмолова, 50

ТОВ «Альба-Трікс», код
за ЄДРПОУ 33553089

Регіональне
відділення Фонду
по Вінницькій
області
Регіональне
відділення Фонду
по Вінницькій
області
Регіональне
відділення Фонду
по Вінницькій
області

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

Регіональне
відділення Фонду
по Вінницькій
області

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

Регіональне
Наказ Фонду від 25.03.2019 № 298
відділення Фонду по «Про внесення змін до наказу ФонВінницькій 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
Наказ Фонду від 25.03.2019 № 298
відділення Фонду по «Про внесення змін до наказу ФонВінницькій 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
Наказ Фонду від 25.03.2019 № 298
відділення Фонду по «Про внесення змін до наказу ФонВінницькій 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
Наказ Фонду від 25.03.2019 № 298
відділення Фонду по «Про внесення змін до наказу ФонВінницькій 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; водопровід
технічної води; водоприймальна споруда
/літер Б-1/ загальною площею 68,0 м2,
під’їзна дорога до станції І підйому; кран
мостовий ручний загального призначення; конденсаторна установка

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

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

Група інвентарних об’єктів у складі: – буВолинська обл.,
ПрАТ «СКФ Україна», код
дівля станції ІІ підйому /літер А-2/, зам. Луцьк, вул. Мамсу- за ЄДРПОУ 05745160
2
гальною площею 3654,3 м ; – резервуар
рова, 5б
для І технічної води /літер Б/, загальною
площею 408,3 м2; – резервуар для ІІ
технічної води /літер В/, загальною площею 408,3 м2; – щит управління; – щит
управління; – щит управління; – щит
управління 5ЩСУ; – пункт розподільчий ПР-24-7211; – пункт розподільчий
ПР-24-7203; – пункт розподільчий ПР-247205; – пункт розподільчий ПР-24-7208; –
пункт розподільчий ПР-24 д 7215 21
УЗ; – насос КВ-18; – насос КВ-18; – насос
2 20/30; – насос 2 20/30; – вторинний прилад 2-054; – вторинний прилад 2-054; –
вторинний прилад 2-054; – конденсаторна
установка; – конденсаторна установка

Регіональне
відділення Фонду
по Волинській
області

Група інвентарних об’єктів: – цех хвойно- Волинська обл., м. Кілікувального екстракту (літер. Г-1) заверці, вул. Міцкевигальною площею 139,4 м2; – цех дерево- ча, 32
обробний (літер Д-1) загальною площею
101,6 м2; – цех очистки скипидару (літер
Б-1) площею 172,1 м2; – склад готової
продукції (літер А-1) загальною площею
110,5 м2; – побутове приміщення (літер
В-2) загальною площею 169,6 м2; – конюшня (літер Ж-1)
загальною площею 34,2 м2

Державне підприємство
«Ківерцівське лісове
господарство», код за
ЄДРПОУ 00991551

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

Будинок трансформаторної підстанції /
літер Ц-1/ загальною площею 35,6 м2

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

Волинська обл.,
м. Луцьк, вул. Боженка, 34

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

Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Будівля їдальні № 1
Дніпропетровська
ПАТ «Південний гірничо- Регіональне відНаказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
обл., м. Кривий Ріг
збагачувальний комділення Фонду по «Про затвердження переліків
бінат», код за ЄДРПОУ
Дніпропетровській, об’єктів малої приватизації, що під00191000
Запорізькій та
лягають приватизації в 2019 році»
Кіровоградській
областях
Будівля їдальні № 18

Дніпропетровська
обл., м. Кривий Ріг,
вул. Переяслівська

ПАТ «Південний гірничозбагачувальний комбінат», код за ЄДРПОУ
00191000

Регіональне відділення Фонду по
Дніпропетровській,
Запорізькій та
Кіровоградській
областях

№ 16 (1244)

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

9

відомості
приватизації

Продовження додатка 3
Назва об’єкта, код за ЄДРПОУ

Адреса об’єкта

Назва
балансоутримувача
Орган управління
або зберігача,
код за ЄДРПОУ
ПРАТ Завод «Павлоград- Регіональне відхіммаш», код за ЄДРПОУ ділення по Дні00217417
пропетровській,
Запорізькій та
Кіровоградській
областях

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 приватизації в 2019 році»

Управління соціального Синельниківська
захисту населення Сирайонна державна
нельниківської районної адміністрація
державної адміністрації,
код за ЄДРПОУ 25001414

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

Нежитлова будівля (будинок котельної)
літ. 59 загальною площею 920,4 кв. м та
труба димова літ. 58

Дніпропетровська
обл., м. Павлоград,
вул. Харківська, 15

Нежитлова будівля загальною площею
484,3 кв. м

Дніпропетровська
обл., м. Синельникове, вул. Виконкомівська, 179

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

Нежитлові приміщення

м. Дніпро, пр. Сергія
Нігояна (пр. Калініна), 67

Регіональне відділення Фонду по
Дніпропетровській,
Запорізькій та
Кіровоградській
областях

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

ПрАТ «Дніпровський
Регіональне відметалургійний завод»,
ділення Фонду по
код за ЄДРПОУ 05393056 Дніпропетровській,
Запорізькій та
Кіровоградській
областях

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

Нежитлові будівлі у складі: нежитлова бу- м. Дніпро, вул. Діадівля літ. А-1 загальною площею 374,8 кв. мантна, 8
м, нежитлова будівля літ. Б-1 загальною
площею 28,4 кв. 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 віддопомоги, код за
ділення Фонду по
ЄДРПОУ 25542943
Дніпропетровській,
Запорізькій та
Кіровоградській
областях

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

Нежитлова будівля (добудова будівлі насосної станції ТСЦ), інв. № 01000228

Дніпропетровська
обл., м. Кривий Ріг,
вул. Двінська, 39, приміщення 1

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

Регіональне відділення Фонду по
Дніпропетровській,
Запорізькій та
Кіровоградській
областях

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

Нежитлова будівля (добудова будівлі скла- Дніпропетровська
ду ТВГС), інв. № 01000236
обл., м. Кривий Ріг,
вул. Двінська, 39, приміщення 2

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

Регіональне відділення Фонду по
Дніпропетровській,
Запорізькій та
Кіровоградській
областях

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

Нежитлова будівля (будівля холодильної 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,
Запорізькій та
Кіровоградській
областях

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

Нежитлова будівля (будівля для зберіган- Дніпропетровська
ня техніки і інвентаря підсобного госпообл., м. Кривий Ріг,
дарства), інв. № 01003262
вул. Двінська, 111

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

Регіональне відділення Фонду по
Дніпропетровській,
Запорізькій та
Кіровоградській
областях

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

Нежитлова будівля (будівля управління
БМУ), інв. № 01002836

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

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

Регіональне відділення Фонду по
Дніпропетровській,
Запорізькій та
Кіровоградській
областях

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
«Про затвердження переліків
об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації 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,
Запорізькій та
Кіровоградській
областях

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

Нежитлова будівля (склад зі службовими приміщеннями при деревообробному
цеху), інв. № 01002838

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

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

Регіональне відділення Фонду по
Дніпропетровській,
Запорізькій та
Кіровоградській
областях

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

Нежитлова будівля (столярний цех), інв.
№ 01002839

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

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

Регіональне відділення Фонду по
Дніпропетровській,
Запорізькій та
Кіровоградській
областях

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
«Про затвердження переліків
об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації 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,
Запорізькій та
Кіровоградській
областях

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
«Про затвердження переліків
об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації 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,
Запорізькій та
Кіровоградській
областях

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
«Про затвердження переліків
об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації 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,
Запорізькій та
Кіровоградській
областях

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
«Про затвердження переліків
об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації 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,
Запорізькій та
Кіровоградській
областях

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

Нежитлова будівля літ. А загальною площею 1086,0 кв. м; замощення І, огорожа
№ 1-2

Дніпропетровська
обл., м. Жовті Води,
вул. Хмельницького, 13

ДП «Східний гірничозбагачувальний комбінат», код за ЄДРПОУ
14309787

Міністерство енергетики та вугільної
промисловості
України

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

Нежитлова будівля швейної дільниці загальною площею 1954,9 кв. м

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

ДП «Східний гірничозбагачувальний комбінат», код за ЄДРПОУ
14309787

Міністерство енергетики та вугільної
промисловості
України

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

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

ДП «Східний гірничозбагачувальний комбінат», код за ЄДРПОУ
14309787

Міністерство
енергетики та
вугільної промисловості України

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

Нежитлова будівля літ. А загальною пло- Дніпропетровська
щею 959,7 кв. м; естакада літ. а; естакада обл., м. Жовті Води,
літ. а1
вул. Промислова, 9

ДП «Східний гірничозбагачувальний комбінат», код за ЄДРПОУ
14309787

Міністерство енергетики та вугільної
промисловості
України

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

Нежитлова будівля літ. А загальною площею 279,3 кв. м; вимощення І; огорожа
№ 1; ворота № 2, 3

Дніпропетровська
обл., м. Жовті Води,
вул. Вільхівська, 2Б

ДП «Східний гірничозбагачувальний комбінат», код за ЄДРПОУ
14309787

Міністерство енергетики та вугільної
промисловості
України

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

Парники загальною площею 203,8 кв. м

м. Дніпро, пров. Ялицевий, 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 приватизації в 2019 році»

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 приватизації в 2019 році»

Теплиця загальною площею 534,3 кв. м

м. Дніпро, пров. Ялицевий, 7-Б

№ 16 (1244)

Продовження додатка 3
Назва
балансоутримувача
або зберігача,
код за ЄДРПОУ
Господарський корпус загальною площею м. Дніпро, пров. Яли- ДП «Виробниче
262,9 кв. м
цевий, 7-Б
об’єднання Південний
машинобудівний завод
імені О. М. Макарова»,
код ЄДРПОУ 14308368
Гараж (інв. № 42658) загальною площею Дніпропетровська
ДП «Виробниче
1542,0 кв. м
обл., м. Павлоград,
об’єднання Південний
вул. Корольова Сермашинобудівний завод
гія, 10б
імені О. М. Макарова»
Павлоградський механічний завод, код за
ЄДРПОУ 14310170
Червоний куток (інв. № 31559) загальною Дніпропетровська
ДП «Виробниче
площею 32,4 кв. м
обл., м. Павлоград,
об’єднання Південний
вул. Корольова Сермашинобудівний завод
гія, 10б
імені О. М. Макарова»,
Павлоградський механічний завод, код за
ЄДРПОУ 14310170
Механічна майстерня (інв. № 42655) за- Дніпропетровська
ДП «Виробниче
гальною площею 44,0 кв. м
обл., м. Павлоград,
об’єднання Південний
вул. Корольова Сермашинобудівний завод
гія, 10б
імені О.М. Макарова»
Павлоградський механічний завод, код за
ЄДРПОУ 14310170
Склад ВР загальною площею 202,4 кв. м Дніпропетровська
ДП «Виробниче
обл., м. Павлоград,
об’єднання Південний
вул. Корольова Сермашинобудівний завод
гія, 10б
імені О. М. Макарова»
Павлоградський механічний завод, код за
ЄДРПОУ 14310170
Гараж на 2 бокси загальною площею
Дніпропетровська обл., Управління Державної
85,6 кв. м
Межівський район,
казначейської служби
смт Межова, вул. ім. України у Межівському
Грушевського, 7а
районі Дніпропетровської
області, код за ЄДРПОУ
37909010
Службове приміщення загальною площею Дніпропетровська
Управління Державної
634,4 кв. м
обл., Широківський
казначейської служби
район, смт Широке,
України у Широківському
вул. Соборна, 119
районі Дніпропетровської
області, код за ЄДРПОУ
36729624
Гараж загальною площею 40,6 кв. м
Дніпропетровська
Управління Державної
обл., Широківський
казначейської служби
район, смт Широке,
України у Широківському
вул. Соборна, 119а
районі Дніпропетровської
області, код за ЄДРПОУ
36729624
Гараж загальною площею 28,0 кв. м
Дніпропетровська
Управління Державної
обл., Широківський
казначейської служби
район, смт. Широке, України у Широківському
вул. Соборна, 119а
районі Дніпропетровської
області, код за ЄДРПОУ
36729624
Сарай загальною площею 26,1 кв. м
Дніпропетровська
Управління Державної
обл., Широківський
казначейської служби
район, смт. Широке, України у Широківському
вул. Соборна, 119
районі Дніпропетровської
області, код за ЄДРПОУ
36729624
Господарська будівля літ. Б площею 65,2 Дніпропетровська
Управління державної
кв. м та гараж літ. В площею 28,8 кв. м
обл., Солонянський
казначейської служби
район, смт Солоне,
України у Солонянському
вул. Гагаріна, 22
районі Дніпропетровської
області, код за ЄДРПОУ
37916143
Назва об’єкта, код за ЄДРПОУ

Адреса об’єкта

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

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

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

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

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

Державна казначейська служба
України

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

Державна казначейська служба
України

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

Державна казначейська служба
України

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

Державна казначейська служба
України

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

Державна казначейська служба
України

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

Державна казначейська служба
України

Наказ Фонду від 01.03.2019 № 214
«Про внесення змін до наказу
Фонду державного майна України
від 27.12.2018 № 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої
приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році»
Регіональне відНаказ Фонду від 01.03.2019 № 214
ділення Фонду по «Про внесення змін до наказу
Дніпропетровській, Фонду державного майна України
Запорізькій та
від 27.12.2018 № 1637 «Про заКіровоградській
твердження переліків об’єктів малої
областях
приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році»

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
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 кв. м

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

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

Регіональне відділення Фонду по
Дніпропетровській,
Запорізькій та
Кіровоградській
областях

Нежитлова будівля (будівля майстерень
дорожньої дільниці)

Дніпропетровська
ПрАТ «Північний
обл., м. Кривий Ріг,
гірничо-збагачувальний
вул. Черкасова, 107 Д комбінат», код за
ЄДРПОУ 00191023

Регіональне відділення Фонду по
Дніпропетровській,
Запорізькій та
Кіровоградській
областях

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

Будівля інституту літ. А-3, площею 2457,9 Запорізька область,
ДП НЕК «Укренерго», код Міністерство енеркв. м
м. Запоріжжя, вул. Ви- за ЄДРПОУ 00100227
гетики та вугільної
шневського, 4
промисловості
України
Приміщення V, літ. А-2, площею 159,7
Запорізька область,
ДП НЕК «Укренерго», код Міністерство енеркв. м
м. Запоріжжя, вул. Ки- за ЄДРПОУ 00100227
гетики та вугільної
яшка, 4
промисловості
України
Гараж літ. Б, площею 38,1 кв. м
Запорізька обл., Орі- Головне управління
Державна служба
хівський р-н, м. Оріхів, статистики у Запорізькій статистики України
вул. Шевченка, 15а
області, код за ЄДРПОУ
02360576
Гараж літ. Б-1, площею 16,1 кв. м
Запорізька обл.,
Головне управління
Державна служба
м. Мелітополь,
статистики у Запорізькій статистики України
вул. Бейбулатова, 11 області, код за ЄДРПОУ
02360576
1 бокс гаража, площею 15,5 кв. м, з огля- Запорізька обл., Поло- Головне управління
Державна служба
довою ямою
гівський р-н, м. Поло- статистики у Запорізькій статистики України
ги, вул. Єдності, 24
області, код за ЄДРПОУ
02360576
Гараж літ. «Б» на два бокси площею 95,0 Запорізька обл., Поло- Пологівська районна
Пологівська ракв. м, з оглядовими ямами
гівський р-н, м. Поло- державна адміністрація йонна державна
ги, вул. Єдності, 24
Запорізької області, код адміністрація Заза ЄДРПОУ 02126354
порізької області
Будівля клубу, інв. № 10001 літ. А, плоЗапорізька обл.,
ТОВ «Агрофірма «ЖовРегіональне відщею 164,4 кв. м
Вільнянський р-н,
тневий», код за ЄДРПОУ ділення Фонду по
с. Петро-Свистунове, 00849103
Дніпропетровській,
вул. Зачиняєва, 25
Запорізькій та
Кіровоградській
областях
Будівля клубу літ. А, інв. № 10002, площею 246,3 кв. м

Запорізька обл., Віль- ТОВ «Агрофірма «Жовнянський р-н, с. Дні- тневий», код за ЄДРПОУ
провка, вул. Патор00849103
жинського, 76

Регіональне відділення Фонду по
Дніпропетровській,
Запорізькій та
Кіровоградській
областях

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

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

Продовження додатка 3
Назва об’єкта, код за ЄДРПОУ

Назва
балансоутримувача
Орган управління
або зберігача,
код за ЄДРПОУ
Запорізька обл., м. За- ТОВ « МК – ПРОФІ», код Регіональне відпоріжжя, вул. Південне за ЄДРПОУ 32340982
ділення Фонду по
шосе, 77а
(орендар)
Дніпропетровській,
Запорізькій та
Кіровоградській
областях
Адреса об’єкта

Нерухоме майно у складі: склад цементу
літ. Л площею 187,8 кв. м; навіс літ. Л1

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 приватизації в 2019 році»

Нерухоме майно у складі: склад літ. А,
Запорізька обл., м. Заплощею 513,2 кв. м; склад літ. Б, площею поріжжя, вул. Північне
143,6 кв. м; склад літ. В, площею 391,8
шосе, 45
кв. м; замощення І; навіс літ. Е; вбиральня літ. Л

Відсутній

Регіональне відділення Фонду по
Дніпропетровській,
Запорізькій та
Кіровоградській
областях

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

Нерухоме майно у складі: будівля виробнича літ. А, площею 827,5 кв. м; будівля
мийки літ. Б, площею 39,0 кв. м; будівля
майстерні літ. З, площею 74,9 кв. м;
будівля складу літ. П, площею 12,0 кв. м;
будівля складу літ. Р, площею 15,4 кв. м;
будівля складу літ. С, площею 18,7 кв. м;
будівля майстерні літ. М, площею 12,5
кв. м; будівля гаражу літ. О, площею 52,8
кв. м; будівля гаражу літ. У, площею 45,2
кв. м; 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

Відсутній

Регіональне відділення Фонду по
Дніпропетровській,
Запорізькій та
Кіровоградській
областях

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

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

Майно цеху напільного обладнання,
Запорізька область,
у складі: літ. А (а1, а2, а3, а4, а5, а6, а7, смт Веселе, вул. Роа8), Б, В, В1, Г; літ. Ю, Ю1, Ю2; літ. ІІ; літ. боча, 6
И; літ. 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 накопичувальним 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

ПрАТ «Світлофор», код
за ЄДРПОУ 00656551

Регіональне відділення Фонду по
Дніпропетровській,
Запорізькій та
Кіровоградській
областях

Продовження додатка 3
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,
Назва об’єкта, код за ЄДРПОУ
Орган управління
що підлягають приватизації
(назва, дата, номер)
Будівля навісу
Новоград-Волинська Наказ Фонду від 01.03.2019 № 214
районна державна «Про внесення змін до наказу Фонадміністрація Жито- ду державного майна України від
мирської області
27.12.2018 № 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2019 році»
Регіональне відділення Фонду по Івано-Франківській області
Окреме майно у складі: будинок пасічника Івано-Франківська
Державне підприємство Державне агентство Наказ Фонду від 01.03.2019 № 214
площею 21,3 м2, сарай площею 27,3 м2, обл., Коломийський
«Коломийське лісове
лісових ресурсів
«Про внесення змін до наказу
колодязь
р-н, с. Лісна Слобідка, господарство», код за
України
Фонду державного майна України
вул. Лісова, 12а
ЄДРПОУ 22190768
від 27.12.2018 № 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої
приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році»
Регіональне відділення Фонду по Луганській області
Водопод’ємна установка
ВУ-10-304

Луганська область,
смт Новоайдар,
вул. Великий шлях

ПАТ «Новоайдарська
птахофабрика», код за
ЄДРПОУ 00851488

Регіональне віддіНаказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
лення Фонду по Лу- «Про затвердження переліків об’єктів
ганській області
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році»

Павільйон

Луганська область,
смт Новоайдар,
вул. Великий шлях

ПАТ «Новоайдарська
птахофабрика», код за
ЄДРПОУ 00851488

Регіональне віддіНаказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
лення Фонду по Лу- «Про затвердження переліків об’єктів
ганській області
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році»

Нежитлова будівля червоного кутка

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

Регіональне віддіНаказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
лення Фонду по Лу- «Про затвердження переліків об’єктів
ганській області
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році»

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
«Про затвердження переліків
об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році»
Гараж, Г-1, площею 17,0 м2

Прибудоване нежитлове приміщення пло- Запорізька обл., Поло- Головне управління
Державна служба Наказ Фонду від 01.03.2019 № 214
щею 61,4 кв. м
гівський р-н, м. Поло- статистики у Запорізькій статистики України «Про внесення змін до наказу
ги, вул. Єдності, 24
області, код за ЄДРПОУ
Фонду державного майна України
02360576
від 27.12.2018 № 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої
приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році»
Нежитлова будівля, а саме: будівля їдаль- Кіровоградська обл.,
ні, Ааа1а2а3г, загальна площа 240,3 кв. м; Маловисківський р-н,
тротуар, вимощення, І; ІІ; ІІІ; огорожа, №1 с. Березівка, вул. Шевченка, 6а

ДП «Східний гірничозбагачувальний комбінат», код за ЄДРПОУ
14309787

Міністерство енергетики та вугільної
промисловості
України

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

Нежитлова будівля, а саме: будівля праль- Кіровоградська обл.,
ні, АА´А´´гг1; г2; г3, загальна площа 519,5 Маловисківський
кв. м; вимощення, тротуар, І, ІІ
р-н, смт Смоліне,
вул. Транспортна, 9

ДП «Східний гірничозбагачувальний комбінат», код за ЄДРПОУ
14309787

Міністерство енергетики та вугільної
промисловості
України

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

Забійний цех з ковбасним відділенням

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

ДП «Східний гірничозбагачувальний комбінат», код за ЄДРПОУ
14309787

Міністерство енергетики та вугільної
промисловості
України

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

Комплекс будівель

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

ДП «Східний гірничозбагачувальний комбінат», код за ЄДРПОУ
14309787

Міністерство енергетики та вугільної
промисловості
України

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

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

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

ДП «НЕК «Укренерго»,
Міністерство енеркод за ЄДРПОУ 00100227 гетики та вугільної
промисловості
України

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

Нежитлове приміщення (ШМБ)

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

Кропивницьке міжрайон- Державне агентне управління водного
ство водних ресургосподарства, код за
сів України
ЄДРПОУ 01039563

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

Комплекс нежитлових приміщень

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

Головне управління ста- Державна служба Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
тистики у Кіровоградстатистики України «Про затвердження переліків
ській області, код за
об’єктів малої приватизації, що підЄДРПОУ 02360926
лягають приватизації в 2019 році»

Комплекс будівель

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

Головне управління ста- Державна служба Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
тистики у Кіровоградстатистики України «Про затвердження переліків
ській області, код за
об’єктів малої приватизації, що підЄДРПОУ 02360926
лягають приватизації в 2019 році»

Регіональне відділення Фонду по Житомирській області

Регіональне відділення Фонду по Львівській області
Львівська обл.,
Головне управління
Державна служба
м. Дрогобич, вул. 22 статистики у Львівській статистики України
Січня, 40
області, код за ЄДРПОУ
02361400

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

Група інвентарних об’єктів у складі: будів- Львівська обл., м. Дро- Товариство з обмеженою Регіональне відля електропідстанції площею 211,3 м2 з
гобич, вул. Гайдамаць- відповідальністю «Дро- ділення Фонду по
обладнанням (передавальними пристроя- ка, 22
гобичавтокран», код за Львівській області
ми), залізнична колія
ЄДРПОУ 35286242

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

Група інвентарних об’єктів у складі:
внутрішньоквартальні мережі, внутрішня
телефонна мережа

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

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

Група інвентарних об’єктів у складі:
водонапірна башня площею 13,2 м2, будівля артезіанської свердловини площею
20,2 м2

Львівська обл., м. Зо- Відкрите акціонерне
Регіональне відлочів, вул. Львівтовариство «Ремсервіс», ділення Фонду по
ська, 50
код за ЄДРПОУ 13837886 Львівській області

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

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

Львівська обл., Золочівський р-н, с. Підгородне, вул. Тернопільська, 6

Відсутній

Регіональне відділення Фонду по
Львівській області

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

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

Львівська обл., Золочівський р-н, с. Підгородне, вул. Тернопільська, 6

Відсутній

Регіональне відділення Фонду по
Львівській області

Наказ Фонду від 01.03.2019 № 214
«Про внесення змін до наказу Фонду
від 27.12.2018 № 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої
приватизації, що підлягають приватизації 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

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

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

Група інвентарних об’єктів у складі:
адміністративна будівля, А-1, площею
397,1 м2; гараж, Б, площею 46,0 м2

Львівська обл., Сколавський р-н, с. Сколе,
майдан Незалежності, 15

Головне управління
статистики у Львівській
області, код за ЄДРПОУ
02361400

Державна служба
статистики України

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

Міністерство регіо
нального розвитку, будівництва
та житловокомунального господарства України

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

Нежитлові приміщення № № 1, 2, 3, 4, 5, м. Львів, вул. Генерала Державне підприємство
6 загальною площею 144,3 м2 (господар- Чупринки, 71
Державний інститут проська будівля «А2-1»)
ектування міст «Містопроект», код за ЄДРПОУ
02497909
Група інвентарних об’єктів у складі: асЛьвівська обл., м. Дрофальтні площадки (інв. № 102,114), вага гобич, вул. Стрийавтомобільна (інв. № 604), заглиблений
ська, 258
склад (інв. № 015), контора-лабораторія
(інв. № 013), мехмайстерня (інв. № 009),
огорожа (інв. № 112), повітряна електросилова 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)

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

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

Група інвентарних об’єктів у складі: будів- Львівська обл., Жовля колишнього костелу з прибудованою
ківський р-н, смт.
венткамерою площею 564,8 м2, огорожа Магерів, вул. Л. Мартовича, 2

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 затвердження переліків об’єктів малої
приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році»

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

Українське державне
Міністерство інфрапідприємство по обструктури України
слуговуванню іноземних
та вітчизняних автотранспортних засобів
«Укрінтеравтосервіс», код
за ЄДРПОУ 21536845

Будівлі колишньої артсвердловини

Житомирська обл.,
ДП «ПМК – 158» ВАТ
Регіональне
м. Малин, вул. Україн- «Житомирводбуд», код за відділення Фонду
ських Повстанців, 40 ЄДРПОУ 01036833
по Житомирській
області

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

Будівля колишнього газорегуляторного пункту

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

Регіональне
відділення Фонду
по Житомирській
області

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

Приміщення їдальні

Житомирська обл.,
м. Баранівка, вул. Звягельська, 118

Відсутній

Регіональне
відділення Фонду
по Житомирській
області

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

Приміщення магазину

Житомирська обл.,
м. Баранівка, вул. Звягельська, 118

Відсутній

Регіональне
відділення Фонду
по Житомирській
області

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

Будівля котельні

м. Житомир,
вул. Під’їзна, 22

ПрАТ «Житомирський
консервний завод», код
за ЄДРПОУ 05528125

Регіональне
відділення Фонду
по Житомирській
області

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

Вбиральня

м. Житомир,
вул. Під’їзна, 22

ПрАТ «Житомирський
консервний завод», код
за ЄДРПОУ 05528125

Регіональне
відділення Фонду
по Житомирській
області

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

Лінія по виробництву блоків стін підвалів

м. Житомир, вул. Фас- ПрАТ «Фірма «Житоми- Регіональне
тівська, 11а
рінвест», код за ЄДРПОУ відділення Фонду
01272640
по Житомирській
області

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

Заглиблений склад

Житомирська обл.,
ТОВ «Бердичівзернопро- Регіональне
м. Бердичів, вул. Муч- дукт», код за ЄДРПОУ
відділення Фонду
на, 2
33767410 – зберігач
по Житомирській
області

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

Будівля «Берлін»

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

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

Миколаївська обл.,
м. Южноукраїнськ,
Гідрокомплекс, 3

ДП НАЕК «Енергоатом»
по ВП «Южно-Українська
АЕС», код за ЄДРПОУ
24584661

Міністерство енергетики та вугільної
промисловості
України

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

Нежитлова будівля колишньої їдальні

ВАТ «Озерянський комбі- Регіональне віддінат залізобетонних і гід- лення Фонду по Жиротехнічних конструкцій», томирській області
код за ЄДРПОУ 1033444

Нежитлові приміщення магазину та складу Житомирська обл.,
Попільнянський р-н,
селище Корнинське,
вул. Слави, 1
Будівлі теплиці

Житомирська
обл., м. НовоградВолинський, вул. Ушакова, 44

Відсутній

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

17 квітня 2019 року

Регіональне відділення Фонду по
Львівській області

Вбудовані нежитлові приміщення
№ № 2, 3 загальною площею 52,4 м2, які
розташовані на 1-му поверсі будівлі

Львівська обл., м. Ми- Миколаївська районна
колаїв, бульвар Про- державна адміністрація
ектний, 1
Львівської області, код за
ЄДРПОУ 04056339

Миколаївська районна державна адміністрація Львівської
області

Огорожа (залізобетонні плити, 13 од.)

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

Наказ Фонду від 01.03.2019 № 214
«Про внесення змін до наказу Фонду
від 27.12.2018 № 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої
приватизації, що підлягають приватизації 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»
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 по Миколаївській області

Станція енергокомплекс

Регіональне віддіНаказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
лення Фонду по Жи- «Про затвердження переліків об’єктів
томирській області малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році»

Миколаївська обл.,
м. Южноукраїнськ,
Гідрокомплекс, 18

ДП НАЕК «Енергоатом»
по ВП «Южно-Українська
АЕС», код за ЄДРПОУ
24584661

Міністерство енергетики та вугільної
промисловості
України

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

Будівлі та споруди бази УМР

Новоград-Волинська
районна державна
адміністрація Житомирської області

Миколаївська обл.,
м. Южноукраїнськ,
Гідрокомплекс, 22

ДП НАЕК «Енергоатом»
по ВП «Южно-Українська
АЕС», код за ЄДРПОУ
24584661

Міністерство енергетики та вугільної
промисловості
України

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

База будівельної дільниці № 6

Миколаївська обл.,
м. Южноукраїнськ,
Гідрокомплекс, 23

ДП НАЕК «Енергоатом»
по ВП «Южно-Українська
АЕС», код за ЄДРПОУ
24584661

Міністерство енергетики та вугільної
промисловості
України

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

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

№ 16 (1244)
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відомості
приватизації

Продовження додатка 3
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)
Ковбасний цех фабрики-кухні
Миколаївська обл.,
ДП НАЕК «Енергоатом» Міністерство енер- Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
м. Южноукраїнськ,
по ВП «Южно-Українська гетики та вугільної «Про затвердження переліків об’єктів
Промисловий майдан- АЕС», код за ЄДРПОУ
промисловості
малої приватизації, що підлягають причик, 21а
24584661
України
ватизації в 2019 році»
Асфальтово-бетонний завод
Миколаївська обл.,
ДП НАЕК «Енергоатом» Міністерство енер- Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
м. Южноукраїнськ,
по ВП «Южно-Українська гетики та вугільної «Про затвердження переліків об’єктів
Проммайданчик, 8
АЕС», код за ЄДРПОУ
промисловості
малої приватизації, що підлягають при24584661
України
ватизації в 2019 році»
Центральний розподільчий пункт будіМиколаївська обл.,
ДП НАЕК «Енергоатом» Міністерство енер- Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
вельної бази
м. Южноукраїнськ,
по ВП «Южно-Українська гетики та вугільної «Про затвердження переліків об’єктів
Проммайданчик, 22
АЕС», код за ЄДРПОУ
промисловості
малої приватизації, що підлягають при24584661
України
ватизації в 2019 році»
Домобудівельний комбінат (розширення) Миколаївська обл.,
ДП НАЕК «Енергоатом» Міністерство енер- Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
м. Южноукраїнськ,
по ВП «Южно-Українська гетики та вугільної «Про затвердження переліків об’єктів
Проммайданчик, 24
АЕС», код за ЄДРПОУ
промисловості
малої приватизації, що підлягають при24584661
України
ватизації в 2019 році»
Майстерня вентзаготовок
Миколаївська обл.,
ДП НАЕК «Енергоатом» Міністерство енер- Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
м. Южноукраїнськ,
по ВП «Южно-Українська гетики та вугільної «Про затвердження переліків об’єктів
Проммайданчик, 28
АЕС», код за ЄДРПОУ
промисловості
малої приватизації, що підлягають при24584661
України
ватизації в 2019 році»
Аргоно-киснева газофікаційна станція
Миколаївська обл.,
ДП НАЕК «Енергоатом» Міністерство енер- Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
м. Южноукраїнськ,
по ВП «Южно-Українська гетики та вугільної «Про затвердження переліків об’єктів
Проммайданчик, 29
АЕС», код за ЄДРПОУ
промисловості
малої приватизації, що підлягають при24584661
України
ватизації в 2019 році»
Склад балонів та карбіду кальцію
Миколаївська обл.,
ДП НАЕК «Енергоатом» Міністерство енер- Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
м. Южноукраїнськ,
по ВП «Южно-Українська гетики та вугільної «Про затвердження переліків об’єктів
Проммайданчик, 31
АЕС», код за ЄДРПОУ
промисловості
малої приватизації, що підлягають при24584661
України
ватизації в 2019 році»
Сховище зрідженого пропан-бутану
Миколаївська обл.,
ДП НАЕК «Енергоатом» Міністерство енер- Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
м. Южноукраїнськ,
по ВП «Южно-Українська гетики та вугільної «Про затвердження переліків об’єктів
Проммайданчик, 32
АЕС», код за ЄДРПОУ
промисловості
малої приватизації, що підлягають при24584661
України
ватизації в 2019 році»
Майстерня хімічного покриття з службово- Миколаївська обл.,
ДП НАЕК «Енергоатом» Міністерство енер- Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
побутовим корпусом
м. Южноукраїнськ,
по ВП «Южно-Українська гетики та вугільної «Про затвердження переліків об’єктів
Проммайданчик, 38
АЕС», код за ЄДРПОУ
промисловості
малої приватизації, що підлягають при24584661
України
ватизації в 2019 році»
Регіональне відділення Фонду по Одеській області
Колишнє приміщення банку «Україна»
Одеська обл., Лиман- Управління державної
Державна казначей- Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
ський р-н, смт Добро- казначейської служби
ська служба України «Про затвердження переліків об’єктів
слав, вул. Централь- України у Лиманському
малої приватизації, що підлягають прина, 45
районі Одеської області,
ватизації в 2019 році»
код за ЄДРПОУ 37984056
Будівля контори-лабораторії
Одеська обл., м. Білго ТДВ «ПМК-225», код за Регіональне відНаказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
род-Дністровський,
ЄДРПОУ 01039857
ділення Фонду по
«Про затвердження переліків об’єктів
вул. КочубинськоОдеській області
малої приватизації, що підлягають приго, 52-Б
ватизації в 2019 році»
Регіональне відділення Фонду по Полтавській та Сумській областях
Нежитлове приміщення, загальною пло- Полтавська обл.,
Головне управління
Державна служба Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
щею 218,1 кв. м
м. Гребінка, вул. Євге- статистики у Полтавській статистики України «Про затвердження переліків
на Гребінки, 72
області, код за ЄДРПОУ
об’єктів малої приватизації, що під02361892
лягають приватизації в 2019 році»
Назва об’єкта, код за ЄДРПОУ

Адреса об’єкта

Нежитлова будівля, загальною площею
236,1 кв. м

Полтавська обл.,
СТОВ «Пронозівське»
Глобинський р-н,
(ліквідовано)
с. Кагамлик, вул. Шевченка, 17а

Регіональне відділення Фонду
по Полтавській та
Сумській областях

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

Нежитлова будівля, загальною площею
102,8 кв. м

Полтавська обл., Гло- ПГСП «Колос», код за
бинський р-н, с. Опри- ЄДРПОУ 5423107
шки, вул. Миру, 50а

Регіональне відділення Фонду
по Полтавській та
Сумській областях

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

Нежитлова будівля

Полтавська обл.,
Козельщинський
р-н, с. Лутовинівка,
вул. Короленка, 74-В

Регіональне відділення Фонду
по Полтавській та
Сумській областях

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

Прохідна

Полтавська обл.,
ВАТ «Будмашпол», код за Регіональне відм. Полтава, вул. Буро- ЄДРПОУ 1267900
ділення Фонду
виків, 6
по Полтавській та
Сумській областях

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

Гараж з оглядовою ямою загальною площею 32,5 кв. м

Сумська область,
м. Шостка, вул. Горького, 14а

Головне управління
статистики у Сумській
області, код за ЄДРПОУ
02362227

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

Гараж загальною площею 46,7 кв. м

Сумська область,
Головне управління
м. Конотоп, пл. Ярмар- статистики у Сумській
кова, 12
області, код за ЄДРПОУ
02362227

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

Будівля клубу бригади № 2

Сумська область,
Охтирський район,
с. Сосонка, вул. Садова, 1а

Відсутній

Регіональне відділення Фонду
по Полтавській та
Сумській областях

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

Будівля їдальні

Сумська область,
Охтирський район,
с. Стара Іванівка,
вул. Решітька, 4а

Відсутній

Регіональне відділення Фонду
по Полтавській та
Сумській областях

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

Промтоварний склад

Сумська область,
м. Ромни, вул. Горького, 122

ТОВ «Магістраль», код за Міністерство
ЄДРПОУ 31766001
інфраструктури
України

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

Магазин № 3

Сумська область,
м. Ромни, вул. Горького, 122

ТОВ «Магістраль», код за Міністерство
ЄДРПОУ 31766001
інфраструктури
України

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

Кочегарка

Сумська область,
м. Ромни, вул. Горького, 122

ТОВ «Магістраль», код за Міністерство
ЄДРПОУ 31766001
інфраструктури
України

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

Продовольчий склад

Сумська область,
м. Ромни, вул. Горького, 122

ТОВ «Магістраль», код за Міністерство
ЄДРПОУ 31766001
інфраструктури
України

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

Контора

Сумська область,
м. Ромни, вул. Горького, 122

ТОВ «Магістраль», код за Міністерство інфЄДРПОУ 31766001
раструктури України, код за ЄДРПОУ
37472062

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

Загальнотоварний склад

Сумська область,
м. Ромни, вул. Горького, 122

ТОВ «Магістраль», код за Міністерство
ЄДРПОУ 31766001
інфраструктури
України

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

Магазин № 12

Сумська область,
м. Ромни, вул. Залізнична, 42,

ТОВ «Магістраль», код за Міністерство
ЄДРПОУ 31766001
інфраструктури
України

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

Магазин № 7

Сумська область,
м. Ромни, вул. Прокопенка, 107-а,

ТОВ «Магістраль», код за Міністерство
ЄДРПОУ 31766001
інфраструктури
України

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

Червоний куточок

Сумська обл., м. Ром- ТОВ «Магістраль», код за Міністерство
ни, вул. Горького, 122 ЄДРПОУ 31766001
інфраструктури
України

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

Гараж площею 105,4 кв. м

Сумська обл., м. Глу- Головне управління
хів, вул. Шевченка, 13 статистики у Сумській
області, код за ЄДРПОУ
02362227

Гараж

Сумська обл., м. Буринь, площа Першотравнева, буд. 28 «Б»

ТОВ «Агропромислове
обєднання «Цукровик
Полтавщини», код за
ЄДРПОУ 30811110

Державна служба Наказ Фонду від 01.03.2019 № 214
статистики України «Про внесення змін до наказу Фонду
від 27.12.2018 № 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої
приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році»

Північно-східний офіс
Державна аудиДержаудитслужби, код за торська служба
ЄДРПОУ 40478572
України

№ 16 (1244)

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

Продовження додатка 3
Назва
балансоутримувача
Орган управління
або зберігача,
код за ЄДРПОУ
Нежитлове приміщення, будинок школяра Сумська обл., смт Не- Північно-східний офіс
Регіональне від(розмір частки 7/100)
дригайлів, вул. ВиДержаудитслужби, код за ділення Фонду
шнева, 2
ЄДРПОУ 40478572
по Полтавській та
Сумській областях
Назва об’єкта, код за ЄДРПОУ

Адреса об’єкта

Наказ Фонду, яким об’єкт
включено до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації
(назва, дата, номер)
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 Рівненській області
Будівля медпункту, загальною площею
Рівненська область,
ПрАТ «Дакор Вест», код Регіональне
Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
63,6 м2
м. Дубно, вул. Грушев- за ЄДРПОУ 03118357
відділення Фонду по «Про затвердження переліків об’єктів
ського, 184
Рівненській області малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році»
Будівля котельні загальною площею
Рівненська область,
ТзОВ «Пересувна меха- Регіональне
Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
2
56,7 м
м. Здолбунів, вул. Ку- нізована колона № 63», відділення Фонду по «Про затвердження переліків об’єктів
тузова, 18
код за ЄДРПОУ 01273421 Рівненській області малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році»
Будівля сауни та їдальні загальною плоРівненська область,
ТзОВ «Здолбунів Райа- Регіональне
Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
щею 287,8 м2
Здолбунівський р-н,
грохім» код за ЄДРПОУ відділення Фонду по «Про затвердження переліків об’єктів
смт Мізоч, вул. Ост05490523
Рівненській області малої приватизації, що підлягають прирозька, 1
ватизації в 2019 році»
Будівля прохідної загальною площею
Рівненська область,
ВАТ «Зарічненський
Регіональне
Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
2
17,8 м
Зарічненський р-н,
Агротехсервіс», код за
відділення Фонду по «Про затвердження переліків об’єктів
с. Мутвиця, вул. Цен- ЄДРПОУ 00906670
Рівненській області малої приватизації, що підлягають притральна, 5
ватизації в 2019 році»
Будівля столової загальною площею
Рівненська область,
ПАТ «Дубноцукор», код за Регіональне віддіНаказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
472,5 м2
Радивилівський
ЄДРПОУ 00372753
лення Фонду по Рів- «Про затвердження переліків об’єктів
р-н, с. Пустоіванне,
ненській області
малої приватизації, що підлягають привул. Першотравневатизації в 2019 році»
ва, 28а
Нежитлова будівля, склад-магазин, заРівненська область,
ПАТ «Дубноцукор», код за Регіональне віддіНаказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
гальною площею 125,7 м2
м. Дубно, пров. Цен- ЄДРПОУ 00372753
лення Фонду по Рів- «Про затвердження переліків об’єктів
тральний, 9
ненській області
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році»
Гараж загальною площею 35,8 м2
Рівненська область,
Головне управління
Державна служба
Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
Володимирецький р-н, статистики у Рівненській статистики України «Про затвердження переліків об’єктів
смт Володимирець,
області, код за ЄДРПОУ
малої приватизації, що підлягають привул. П. Орлика, 6а
02362061
ватизації в 2019 році»
Будівля корівника для ВРХ на 50 голів
Рівненська область,
Відсутній
Регіональне
Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
2
загальною площею 1280,1 м , що не уві- Острозький р-н,
відділення Фонду по «Про затвердження переліків об’єктів
йшла до статутного капіталу ВАТ «Рівнен- с. Слобідка, вул. Мала
Рівненській області малої приватизації, що підлягають приський завод високовольтної апаратури»
Слобідка, 60
ватизації в 2019 році»
Будівля їдальні загальною площею
Рівненська область,
Відсутній
Регіональне
Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
147,6 м2, що не увійшла до статутного
Здолбунівський р-н,
відділення Фонду по «Про затвердження переліків об’єктів
капіталу КСП «Білашівське»
с. Білашів, вул. І.
Рівненській області малої приватизації, що підлягають приФранка, 5
ватизації в 2019 році»
База дільниці № 10 у складі: виробничо- Рівненська обл., ВоВП «Рівненська АЕС» ДП Міністерство
Наказ Фонду від 01.03.2019 № 214
побутовий корпус А-2, загальною площею лодимирецький р-н,
«НАЕК «Енергоатом», код енергетики
«Про внесення змін до наказу Фонду
369,1 м2; склади Б-1, загальною площею с. Стара Рафалівка,
за ЄДРПОУ 24584661 та вугільної
від 27.12.2018 № 1637 «Про за396,6 м2; виробничий майданчик № 1
вул. Приміська, 1
промисловості
твердження переліків об’єктів малої
2
(змощення) загальною площею 570,0 м ;
України
приватизації, що підлягають привавиробничий майданчик № 2 (змощення)
тизації в 2019 році»
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.
Приміщення по збору тари Г-1 загальною Рівненська обл.,
ВП «Рівненська АЕС» ДП Міністерство
Наказ Фонду від 01.03.2019 № 214
площею 511,7 м2; вимощення бетонне,
м. Вараш, вул. Кому- «НАЕК «Енергоатом», код енергетики
«Про внесення змін до наказу Фонду
асфальтобетонне загальною площею
нальна, 5
за ЄДРПОУ 24584661 та вугільної
від 27.12.2018 № 1637 «Про за1477,0 м2
промисловості
твердження переліків об’єктів малої
України
приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році»
Картоплесховище у складі: Картоплесхо- Рівненська обл.,
ВП «Рівненська АЕС» ДП Міністерство
Наказ Фонду від 01.03.2019 № 214
вище Д-1 загальною площею 1092,5 м2; м. Вараш, вул. Кому- «НАЕК «Енергоатом», код енергетики
«Про внесення змін до наказу Фонду
2
навіс д1 загальною площею 71,0 м ; навіс нальна, 5
за ЄДРПОУ 24584661 та вугільної
від 27.12.2018 № 1637 «Про за2
д2 загальною площею 77,0 м ; підпірна
промисловості
твердження переліків об’єктів малої
стінка д3 35,0 м2; вимощення бетонне,
України
приватизації, що підлягають приваасфальтобетонне 3958,0 м2; склад Е-1
тизації в 2019 році»
2
загальною площею 77,0 м
Площадка для зберігання тари (бетонне Рівненська обл.,
ВП «Рівненська АЕС» ДП Міністерство
Наказ Фонду від 01.03.2019 № 214
покриття) загальною площею 1996 м2,
м. Вараш, вул. Кому- «НАЕК «Енергоатом», код енергетики
«Про внесення змін до наказу Фонду
огорожа № 5 – 222,67 м п.; ворота № 6 – нальна, 5
за ЄДРПОУ 24584661 та вугільної
від 27.12.2018 № 1637 «Про затвер5,0 м п.
промисловості
дження переліків об’єктів малої приУкраїни
ватизації, що підлягають приватизації
в 2019 році»
База дільниці № 11, у складі: виробничо- Рівненська обл., ВоВП «Рівненська АЕС» ДП Міністерство
Наказ Фонду від 25.03.2019 № 298
побутовий корпус А-ІІ загальною плолодимирецький р-н,
«НАЕК «Енергоатом», код енергетики
Про внесення змін до наказу Фонду
2
щею 498,4 м ; промислова будівля Б-1
с. Стара Рафалівка,
за ЄДРПОУ 05425046 та вугільної
від 27.12.2018 № 1637 «Про затверзагальною площею 65,8 м2; склади В-1
вул. Приміська, 2
промисловості
дження переліків об’єктів малої призагальною площею 396,4 м2; навіс Г-1
України
ватизації, що підлягають приватизації
2
загальною площею 206,8 м ; виробнив 2019 році»
чий майданчик І (змощення) загальною
площею 1124,0 м2, огорожа (№ 1, № 1’,
№ 3, № 4) – 109,4 м п.; ворота з хвірткою
(№ 2) – 5,4 м п
Будівля трансформаторної підстанції за- Рівненська обл.,
Корецьке ВАТ РТО
Регіональне відНаказ Фонду від 05.04.2019 № 332
гальною площею 40,5 кв. м
Корецький р-н, м. Ко- «Агротехсервіс», код за ділення Фонду по «Про внесення змін до наказу Фонду
рець, вул. Київська,
ЄДРПОУ 03760316
Рівненській області від 27.12.2018 № 1637 «Про за200
твердження переліків об’єктів малої
приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році»
Регіональне відділення Фонду по Тернопільській області
Нежитлова будівля- адміністративний бу- Тернопільська область,
динок, загальною площею 195,9 м2
Козівський район,
смт Козова, вул. Грушевського, 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 приватизації в 2019 році»

Регіональне відділення Фонду по Харківській області
Комплекс нежитлових будівель та споруд Харківська обл., ЗаХарківське міжрайонДержавне агентство
Зачепилівської експлуатаційної дільниці
чепилівський р-н,
не управління водного
водних ресурсів
(10 одиниць)
с. Кочетівка, вул. Буді- господарства, код за
України
вельна, 1б
ЄДРПОУ 01033674
Залізнична колія від станції КуХарківська обл., Дер- ПрАТ «Харківська ТЕЦ-5», Міністерство
ряж, Інв. № 163, реєстровий номер:
гачівський р-н, с. По- код за ЄДРПОУ 05471230 енергетики
05471230.1.АААЖБЖ415
двірки
та вугільної
промисловості
України

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, 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 затвердження переліків об’єктів малої
приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році»
Підземний склад готової продукції з інХарківська обл.,
Відсутній
Регіональне
Наказ Фонду від 25.03.2019 № 298
женерною інфраструктурою загальною
Валківський р-н,
відділення Фонду по Про внесення змін до наказу Фонду
площею 18306,8 м2
смт Ков’яги, вул. ЗаХарківській області від 27.12.2018 № 1637 «Про заводська, 9а
твердження переліків об’єктів малої
приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році»
Нежитлові приміщення № 1÷7 на 1-му
м. Харків, вул. Свина- Товариство з обмежеРегіональне відНаказ Фонду від 05.04.2019 № 332
поверсі одноповерхової нежитлової будівлі ренка Петра, 14
ною відповідальністю
ділення Фонду по «Про внесення змін до наказу Фонду
літ. «Б-1» загальною площею 181,5 кв. м
«РІМОК», код за ЄДРПОУ Харківській області від 27.12.2018 № 1637 «Про за42084245
твердження переліків об’єктів малої
приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році»
Регіональне відділення Фонду в Херсонській області,
Автономній Республіці Крим та м. Севастополі
Гараж
Херсонська обл.,
Управління Державної
Державна
Наказ Фонду від 25.03.2019
м. Каховка, гаражне
казначейської служби
казначейська
№ 298 Про внесення змін до наказу
товариство «Сигнал», України у Каховськослужба України
Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про
гараж 553
му районі Херсонської
затвердження переліків об’єктів
області
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
№ 298 Про внесення змін до наказу
товариство «АероУкраїни у Каховськослужба 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
Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
загальною площею 39,7 м2
Летичівський р-н,
відділення Фонду
«Про затвердження переліків об’єктів
смт Летичів, вул. Автопо Хмельницькій
малої приватизації, що підлягають припарківська, 8
області
ватизації в 2019 році»
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відомості
приватизації

Продовження додатка 3
Назва об’єкта, код за ЄДРПОУ

Адреса об’єкта

Погріб літера «В-1»,
загальною площею 39,1 м2

Хмельницька обл.,
Летичівський р-н,
смт Летичів, вул. Автопарківська, 8

Погріб загальною
площею 113,8 м2

Хмельницька обл.,
Летичівський р-н,
смт Летичів, вул. І.
Франка, 33

Погріб загальною
площею 35,4 м2

Хмельницька обл.,
Старосинявський р-н,
смт Стара Синява,
вул. Ватутіна, 95

Назва
балансоутримувача
або зберігача,
код за ЄДРПОУ
Відсутній

Продовження додатка 4

Регіональне
відділення Фонду
по Хмельницькій
області

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 приватизації в 2019 році»

ВАТ «Летичівський агре- Регіональне
гатний завод», код за
відділення Фонду
ЄДРПОУ 901683
по Хмельницькій
області

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

Спортивний комплекс

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

Мікроцентр

Орган управління

Відсутній

Регіональне
відділення Фонду
по Хмельницькій
області

Регіональне відділення Фонду по Черкаській області
Будівля складу (літ.А-1) загальною плоЧеркаська обл, м. Зо- Управління цивільного
Черкаська
2
щею 1129,5 м ; прохідна (літ.Б-1) загаль- лотоноша, вул. Миру, захисту Черкаської обобласна державна
ною площею 33,5 м2
22
ласної державної адміні- адміністрація
страції, код за ЄДРПОУ
23000072
Будівлі та споруди у складі: склад (літ.
Черкаська обл, м. Го- Управління цивільного
Черкаська
А-1); склад (літ. А-1-1); тех.приміщення
родище, вул. Чехова, 6 захисту Черкаської обобласна державна
(літ. Б); прохідна (літ. В); ворота дерев’яні
ласної державної адміні- адміністрація
№ 1; паркан дерев’яний № 2; вимощення
страції, код за ЄДРПОУ
асф/бет, І
23000072
Регіональне відділення Фонду по Чернівецькій області
Будівлі та споруди пансіонату «Буковина» Чернівецька обл., Гли- ДП «Управління справами Апарат Фонду
(реєстраційний номер 81411187321)
боцький р-н, с. Валя Фонду державного майна
Кузьмина, вул. Озер- України», код за ЄДРПОУ
на, 13
39950170
Регіональне відділення Фонду по Чернігівській області
Нежитлова будівля
Чернігівська обл.,
Відсутній
Регіональне
Прилуцький р-н,
відділення Фонду
с. Рудівка, вул. Олега
по Чернігівській
Кошового, 13-А
області
Адміністративна будівля площею
м. Чернігів, просп.
Регіональне відділення Апарат Фонду
670,5 кв. м
Миру, 145
Фонду по Чернігівській
області, код за ЄДРПОУ
14243893

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

Назва об’єкта,
код за ЄДРПОУ
Спортивний комплекс

Житловий будинок
№1
Житловий будинок
№2
Житловий будинок
№3

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

Виробнича база (адмінбудівля, майстерня)

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

68-квартирний житловий будинок

Енергоцех

Регіональне відділення Фонду по м. Києву
Нежитлова будівля колишньої котельні
загальною площею 706,8 м2

м. Київ вул. Глибочицька, 44, літера Є

ПрАТ «Зеніт-Сервіс», код Регіональне
за ЄДРПОУ 30438313
відділення Фонду
по м. Києву

Наказ Фонду, яким об’єкт включено
Назва балансоутримувача або
Адреса об’єкта
до переліку об’єктів, що підлягають
зберігача, код за ЄДРПОУ
приватизації (назва, дата, номер)
Регіональне відділення Фонду по Полтавській та Сумській областях
Полтавська обл., Пирятинський
ЗАТ «Пирятинська птахофаРегіональне віддіНаказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
р-н, с. Вікторія, вул. Центральбрика» – ліквідовано
лення Фонду по Пол- «Про затвердження переліків об’єктів
на, 15А
тавській та Сумській малої приватизації, що підлягають приобластях
ватизації в 2019 році»
Полтавська обл., Миргородський ТОВ Агрофірма «МиргоРегіональне віддіНаказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
р-н, с. Петрівці, вул. Центральродська», код за ЄДРПОУ
лення Фонду по Пол- «Про затвердження переліків об’єктів
на, 1-А
36805165
тавській та Сумській малої приватизації, що підлягають приобластях
ватизації в 2019 році»
Полтавська обл., Глобинський
ТОВ ІПК «ПолтавазерноРегіональне віддіНаказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
р-н, с. Сіренки, пров. Чкалова, 2а продукт», код за ЄДРПОУ
лення Фонду по Пол- «Про затвердження переліків
31059651
тавській та Сумській об’єктів малої приватизації, що підобластях
лягають приватизації в 2019 році»
Сумська область, НедригайВідсутній
Регіональне віддіНаказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
лівський район, с. Березняки,
лення Фонду по Пол- «Про затвердження переліків
вул. Новоселівка, 3
тавській та Сумській об’єктів малої приватизації, що підобластях
лягають приватизації в 2019 році»
Сумська область, НедригайВідсутній
Регіональне віддіНаказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
лівський район, с. Березняки,
лення Фонду по Пол- «Про затвердження переліків
вул. Новоселівка, 5
тавській та Сумській об’єктів малої приватизації, що підобластях
лягають приватизації в 2019 році»
Сумська область, НедригайВідсутній
Регіональне віддіНаказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
лівський район, с. Березняки,
лення Фонду по Пол- «Про затвердження переліків
вул. Новоселівка, 11
тавській та Сумській об’єктів малої приватизації, що підобластях
лягають приватизації в 2019 році»
м. Суми, вул. Черкаська, 15/2
ПАТ «Укртелеком», код за
Регіональне віддіНаказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
ЄДРПОУ 21560766
лення Фонду по Пол- «Про затвердження переліків
тавській та Сумській об’єктів малої приватизації, що підобластях
лягають приватизації в 2019 році»
Регіональне відділення Фонду по Черкаській області
Черкаська обл, Золотоніський
Відсутній
Регіональне відділен- Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
р-н, с. Піщане, вул. Шеремета
ня Фонду по Черкась- «Про затвердження переліків об’єктів
Руслана, 100Г
кій області
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році»
Регіональне відділення Фонду по м. Києву
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 приватизації в 2019 році»

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

Орган управління

Додаток 5
до наказу Фонду від 27.12.2018 № 1637
(у редакції наказу Фонду від 05.04.2019 № 332)

ПЕРЕЛІК
об’єктів соціально-культурного призначення,
що підлягають приватизації в 2019 році

Склад збереження матеріалів мобрезерву Київ, вул. Електриків, ПрАТ «Завод «Кузня на
загальною площею 1159,9 м2 (з об26, літера XXXII
Рибальському», код за
ладнанням: кран-балка – 2 одиниці;
ЄДРПОУ 14312364
консольно–поворотний кран – 1 одиниця;
підвісні шляхи, електротельфер – 2 одиниці; стелаж – 1 одиниця; контейнер – 2
одиниці)

Регіональне
відділення Фонду
по м. Києву

Госпблок загальною площею 670,3 м2

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

Державне космічне
агентство України

Наказ Фонду від 01.03.2019 № 214
«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 Вінницькій області
Їдальня-магазин з обладнан- Вінницька обл., Козятинський ТОВ «Агромир і Ко», код за Регіональне відділення
ням (7 одиниць)
р-н, с. Садове, вул. Централь- ЄДРПОУ 5527692
Фонду по Вінницькій
на, 6
області

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

Державне космічне
агентство України

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

Окреме майно (корпус № 1 – деревом. Київ, вул. Якутобробний, літ. А; корпус № 3 – складські ська, 3
приміщення, літ. В; корпус № 2 – транспортний цех, літ. Б; склад газобалонів;
зовнішні мережі водопроводу; зовнішні
мережі каналізації; зовнішні мережі електропостачання; кабельні лінії; автодороги
та майданчики; відкрита стоянка приватного транспорту; благоустрій території
(вертикальне планування, озеленення, покриття 108 м2); огородження залізобетонне; споруда легкого типу для зберігання
відходів металобрухту

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

Державне космічне
агентство України

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

Нежитлові приміщення літ. «А» загальною м. Київ, вул. Гната Хотплощею 669,2 м2 (група приміщень № 12 кевича (Червоногварповерх І – площею 30,2 м2, група придійська), 38
міщень № 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)

ДП «Національна енергетична компанія «Укренерго», код за ЄДРПОУ
00100227

Міністерство енергетики та вугільної
промисловості
України

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

Нежитлова будівля

ДУ «Центр обслуговуван- Міністерство
ня підрозділів Міністер- внутрішніх справ
ства внутрішніх справ
України
України», код за ЄДРПОУ
14317108

Регіональне відділення Фонду по Волинській області
Комплекс будівель і споВолинська обл., СтаровижівНаціональний банк України, Національний банк
Наказ Фонду від 05.04.2019
руд бази відпочинку у
ський р-н, с. Буцинь, Пісочне
код за ЄДРПОУ 00032106 України
№ 332 «Про внесення змін до
складі: спальний корпус
урочище,76
наказу Фонду державного майна
№ 1 загальною площею
України від 27.12.2018 № 1637
52,7 кв. м; спальний корпус
«Про затвердження перелі№ 2 загальною площею
ків об’єктів малої приватизації,
50,5 кв. м; спальний корпус
що підлягають приватизації в
№ 3 загальною площею
2019 році»
52,5 кв. м; спальний корпус
№ 4 – модуль загальною площею 252,7 кв. м;
адміністративно-побутовий
корпус № 5 загальною
площею 294,1 кв. м; гаражпрохідна загальною площею
104,9 кв. м; господарське
приміщення № 6 загальною
площею 51,5 кв. м; артезіанська свердловина з насосною станцією № 8 загальною площею 4,8 кв. м;
водонапірна башня № 9 загальною площею 1,8 кв. м;
овочесховище № 10 загаль
ною площею 29,9 кв. м;
вбиральня № 11 загальною
площею 7,2 кв. м
Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях

м. Київ, вул. Деснянська, 19а

м. Київ, вул. Олегівська, 32

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

Наказ Фонду від 05.04.2019 № 332
«Про внесення змін до наказу Фонду
від 27.12.2018 № 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої
приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році»

Додаток 4
до наказу Фонду від 27.12.2018 № 1637
(у редакції наказу Фонду від 05.04.2019 № 332)

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 приадміністрації, код за ЄДРПОУ
ватизації в 2019 році»
39578073
Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Водно-спортивна база м. Дніпро, вул. Набережна ПереВідсутній
Регіональне відділен- Наказ Фонду від 05.04.2019 № 332
«Локомотив»
моги, 1К
ня Фонду по Дніпро- «Про внесення змін до наказу Фонпетровській, Запорізь- ду державного майна України від
кій та Кіровоградській 27.12.2018 № 1637 «Про затверобластях
дження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2019 році»
Регіональне відділення Фонду по Житомирській області
Клуб
Житомирська обл., Бердичівський
Відсутній
Регіональне віддіНаказ 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 приватизації в 2019 році»
Регіональне відділення Фонду по Львівській області
Головний виробничий Львівська обл., Самбірський р-н,
Відсутній
Регіональне віддіНаказ 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 приватизації в 2019 році»
Очисні споруди
м. Львів, вул. Персенківка, 19
Відсутній
Регіональне віддіНаказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
лення Фонду по Львів- «Про затвердження переліків об’єктів
ській області
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році»
Регіональне відділення Фонду по Одеській області
Cадиба № 13, квартал 14

Розширення майданчи- м. Одеса, вул. Гаркавого, 6
ка № 3 ОМВО «Оріон»
по випуску 1 млн компресорів до побутових
холодильників

ПАТ «МВО «Оріон»,
код за ЄДРПОУ 14309913

17 квітня 2019 року

Міністерство економічного розвитку і
торгівлі України

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

Клуб школяра

Адреса об’єкта

Назва балансоутримувача
або зберігача, код за
ЄДРПОУ

Дніпропетровська обл., м. Пав- ПрАТ «ДТЕК Павлоградлоград, вул. Можайського, 8Б вугілля», код за ЄДРПОУ
00178353

Орган управління

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 приватизації в
2019 році»

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

Їдальня № 7з майном у кіль- Дніпропетровська обл., м. Кри- ПАТ «Південний
кості 6 одиниць
вий Ріг,вул. Переяслівська
гірничо-збагачувальний
комбінат»,код за ЄДРПОУ
00191000

Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.12.2018
Фонду по Дніпропетров- № 1637 «Про затвердження переській області
ліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в
2019 році»

Їдальня № 11з майном у
кількості 4 одиниці

Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг, проммайданчик ПАТ «Південний гірничозбагачувальний комбінат»

ПАТ «Південний
гірничо-збагачувальний
комбінат»,код за ЄДРПОУ
00191000

Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.12.2018
Фонду по Дніпропетров- № 1637 «Про затвердження переській області
ліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в
2019 році»

Їдальня № 14з майном у
кількості 1 одиниці

Дніпропетровська обл.,м.
Кривий Ріг, проммайданчик
ПАТ «Південний гірничозбагачувальний комбінат»

ПАТ «Південний
гірничо-збагачувальний
комбінат»,код за ЄДРПОУ
00191000

Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.12.2018
Фонду по Дніпропетров- № 1637 «Про затвердження переській області
ліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в
2019 році»

Їдальня № 23 на 200 посадочних місцьз майном у
кількості 16 одиниць

Дніпропетровська обл.,м.
Кривий Ріг

ПАТ «Південний
гірничо-збагачувальний
комбінат»,код за ЄДРПОУ
00191000

Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.12.2018
Фонду по Дніпропетров- № 1637 «Про затвердження переській області
ліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в
2019 році»

Дитячий оздоровчий табір
«Лазурний»

Донецька область, Мангушський р-н, с. Юр’ївка, вул. Набережна, 74

Клуб

Донецька область, Нікольський ПрАТ «Племінний завод
р-н, с. Малинівка, вул. Цен«Малинівка», код за
тральна, 4а
ЄДРПОУ 00483501

Регіональне відділення Фонду по Донецькій області
Державне комерційне тор- Регіональне відділення
гове підприємство «Комбі- Фонду по Донецькій
нат шкільного харчування», області
код за ЄДРПОУ 20314278 –
зберігач
Регіональне відділення
Фонду по Донецькій
області

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

Регіональне відділення Фонду по Полтавській та Сумській областях
Cпальний корпус (№ 2, № 6) Полтавська обл., Кременчуцьв дитячому оздоровчому
кий р-н, с. Потоки, вул. Лісотаборі «Енергетик»
ва, 20

ПАТ «Полтаваобленерго»,
код за ЄДРПОУ 00131819

Регіональне відділення
Фонду по Полтавській
та Сумській областях

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

Лазня

ПСП «Селянська спілка
«Криворудська», код за
ЄДРПОУ 05423120

Регіональне відділення
Фонду по Полтавській
та Сумській областях

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

Полтавська обл., Семенівський р-н, с. Крива Руда,
вул. Миру, 37

№ 16 (1244)

13

відомості
приватизації

Продовження додатка 5
Назва об’єкта,
код за ЄДРПОУ
Їдальня

Назва балансоутримувача
або зберігача, код за
ЄДРПОУ

Адреса об’єкта
Полтавська обл., Шишацький
р-н, с. Яреськи, вул. Новаторів, 24

Будинок культури № 1

Літній будинок відпочинку

Орган управління

ТОВ «Агропромислове
Регіональне відділення
об’єднання «Цукровик Пол- Фонду по Полтавській
тавщини», код за ЄДРПОУ та Сумській областях
30811110

Сумська обл., Охтирський район, с. Стара Іванівка, вул. Решітька, 3а

Відсутній

Сумська обл., Конотопський
р-н, с. Жолдаки, вул. Лісова, 38А

Відсутній

Регіональне відділення
Фонду по Полтавській
та Сумській областях

Регіональне відділення
Фонду по Полтавській
та Сумській областях

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

Продовження додатка 6
Код
за ЄДРПОУ
30634595
33348385
30083966
20077482
00306710
32557330
14078902

Регіональне відділення Фонду по м. Києву
Будинок культури загальною м. Київ, вул. Виборзька, 82
площею 960,8 м2
(літ. А)

ДП «Виробниче об’єднання Державне космічне
«Київприлад», код за
агентство України
ЄДРПОУ 14309669

Наказ Фонду від 01.03.2018
№ 214 «Про внесення змін до
наказу Фонду державного майна
України від 27.12.2018 № 1637
«Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в
2019 році»

Додаток 6
до наказу Фонду
від 27.12.2018 № 1637
(у редакції наказу Фонду від 05.04.2019 № 332)

ПЕРЕЛІК
державних пакетів акцій (часток) господарських товариств та інших господарських
організацій і підприємств, заснованих на базі об’єднання майна різних
форм власності, приватизацію яких розпочато в 2018 році
Код
за ЄДРПОУ

Назва об’єкта

Адреса об’єкта

Статутний капіДержавна
Орган управління
тал, грн
частка, %
Регіональне відділення Фонду по Волинській області
05797977 ПАТ «Оснастка»
Волинська обл., м. Ново73 705 270,00
50,0055
Регіональне відділення Фонду
волинськ, вул. Луцька, 25
по Волинській області
Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
14313332 АТ «Дніпровський машинобудівний зам. Дніпро, вул. Будівель35 652 250,00 25,0000 + 1 акція Регіональне відділення Фонду
вод»
ників, 34
по Дніпропетровській області
23073489 ПрАТ «Іста-Центр»
м. Дніпро, вул. Курсант128 171 000,00
21,5524
Регіональне відділення Фонду
ська, 30
по Дніпропетровській області
Регіональне відділення Фонду по Закарпатській області
22098117 ТзОВ «Липчанблок»
Хустський р-н, с. Липча,
5 364 890,00
22,5000
Регіональне відділення Фонду
вул. Вакарова, 54
по Закарпатській області
Регіональне відділення Фонду по м. Києву
20064284 ПАТ ДАК «Національна мережа аукціонних м. Київ, вул. М. Раско6 616 900,00
100,0000
Регіональне відділення Фонду
центрів»
вої, 15
по м. Києву
02308021 ПрАТ «Страхова компанія «Астарта»
м. Київ, вул. Тверська, 6
1 280 000,00
26,3102
Регіональне відділення Фонду
по м. Києву
21519858 ПрАТ «Атомпрофоздоровниця»
м. Київ, вул. Шота Руста27 800 000,00
30,0000
Регіональне відділення Фонду
велі, буд. 39/41, офіс 701,
по м. Києву
702, 706
30370450 ЗАТ «Спеціалізована акціонерна страхова м. Київ, вул. Кропивниць7 405 886,00
51,0000
Регіональне відділення Фонду
компанія «Спецексімстрах»
кого, 3
по м. Києву
19358098 Спільне українсько-швейцарське підпри- м. Київ, вул. Колектор750,00
40,0000
Регіональне відділення Фонду
ємство у формі товариства з обмеженою на, 30
по м. Києву
відповідальністю «Тема»
Регіональне відділення Фонду по Київській області
04685271 ПрАТ «Бориспільське підприємство
Киівська обл., м. Борис4 064 151,00
25,0000
Регіональне відділення Фонду
«Сортнасіннєовоч»
піль, вул. Завокзальна, 5
по Київській області
Регіональне відділення Фонду по Львівській області
32940082 ПрАТ «Новороздільське гірничо-хімічне
підприємство «Сірка»

Львівська обл., м. Новий
розділ, вул. Гірнича, 2

178 209 707,00

100,0000

Регіональне відділення Фонду
по Львівській області

00177158 ПрАТ «Укрзахідвуглебуд»

Львівська обл., м. Черво- 11 196 650,00
ноград, вул. Будівельна, 1а

99,6667

Регіональне відділення Фонду
по Львівській області

05808758 ПАТ «Львівський завод «Автонавантажувач»

м. Львів, вул. Залізнична, 7 15 288 650,00

57,3890

Регіональне відділення Фонду
по Львівській області

05777118 ПрАТ «Перемишлянський приладобудівний завод «Модуль»

Львівська обл., м. Перемишляни, вул. Галицька, 72

6 028 600,00

24,7198

Регіональне відділення Фонду
по Львівській області

05762281 ПрАТ «Стебницьке гірничо-хімічне підприємство «Полімінерал»

Львівська обл., м. Дрогобич, м. Стебник, вул. Дрогобицька, 127

59 647 000,00

6,3672

Регіональне відділення Фонду
по Львівській області

19325532 ТОВ «Науково-виробничо-комерційне
мале підприємство «Боррікс»

Львівська обл., м. Борислав, пров. Губицький, 1

11,60

24,0517

Регіональне відділення Фонду
по Львівській області

Регіональне відділення Фонду по Одеській області
13916108 Українсько-білоруське спільне підприєм- м. Одеса, вул. Отамана
129,51
50,9999
ство «Одесмазсервіс» у формі товариства Головатого, 47
з обмеженою відповідальністю

Регіональне відділення Фонду
по Одеській області

Регіональне відділення Фонду по Полтавській та Сумській областях
30063363

ПрАТ «Полтавасадвинмаркет»

23050348 ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник»

м. Полтава, вул. Половки, 62-а

5 574 600,00

99,9451

Сумська обл., м. Тростянець, пров. Гаївський, 2-б

3 208 000,00

48,0212

Регіональне відділення Фонду по Рівненській області
35505132 ПрАТ «Мирогощанський аграрій»
Рівненська обл., Дубен39 241 043,00
75,7000
ський р-н, с. Мирогоща
Перша, вул. Шевченка, 1

Регіональне відділення Фонду
по Полтавській та Сумській
областях
Регіональне відділення Фонду
по Полтавській та Сумській
областях
Регіональне відділення Фонду
по Рівненській області

Регіональне відділення Фонду по Тернопільській області
00306650

ВАТ «Тернопільське об’єднання «Текстерно»

м. Тернопіль, вул. Текстильна, 18

48 709 520,00

25,0000

Регіональне відділення Фонду
по Тернопільській області

Регіональне відділення Фонду в Херсонській області,
Автономній Республіці Крим та м. Севастополі
35568570

ПАТ «Індустріальна скляна компанія»

м. Херсон, пров. Янтарний, 2

68 346 200,00

23,0000

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

30704866

ПрАТ «Виробництво «Технік»

Херсонська обл., м. Олешки, вул. Промислова, буд.1

3 214 900,00

28,0258

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

14312499 ПрАТ «Машинобудівний завод «Аметист» Херсонська обл., м. Олешки, вул. Промислова, буд.1

7 957 700,00

49,5687

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

Регіональне відділення Фонду по Хмельницькій області
30412929 ПрАТ «ЮЕНПІКОМ»

м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 17

400 000,00

30,0000

Регіональне відділення Фонду
по Хмельницькій області

03579220

м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 54

1 868 750,00

16,0000

Регіональне відділення Фонду
по Хмельницькій області

ТОВ «Проектно-вишукувальний інститут
«Хмельницькагропроект»

Регіональне відділення Фонду по Черкаській області
31982410 ПрАТ «Тюмень-Медико-Сміла»

Черкаська обл., м. Сміла,
вул. Мазура, 24/4

6 729 095,00

38,0224

Регіональне відділення Фонду
по Черкаській області

05390655

Черкаська обл., м. Канів,
вул, 1-го травня, 39,

470 000,00

15,0300

Регіональне відділення Фонду
по Черкаській області

СТОВ «Канівський інкубатор»

Регіональне відділення Фонду по Чернівецькій області
14314682 ПАТ «Чернівецький радіотехнічний завод» м.Чернівці, вул. Хотинська, 41

№ 16 (1244)

66 458 910,00

21,5239

Регіональне відділення Фонду
по Чернівецькій області

14309913
33054220
00018201
00152230
16392628
00152388
23996806
Іноземнe
(Республіка
Болгарія)
00206256
00238180
00194122

Назва об’єкта

Адреса об’єкта

Статутний капітал, грн
Апарат Фонду
АТ «Україна туристична»
м. Київ, вул. Шовковична, 89 592 368,49
12, офіс 309
АТ «Київпассервіс»
м. Київ, вул. Нижній
195 963 000,00
Вал, 15а
ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ»
м. Миколаїв, Каботажний
62 513 200,00
Узвіз, 18
ПрАТ «Українська енергозберігаюча сер- м. Київ, вул. Січових
43 930 000,00
вісна компанія»
Стрільців, 77, оф. 418
ВАТ «Херсонський бавовняний комбінат» м. Херсон, Площа П. Ду35 996 860,00
бинди, 1
ПрАТ «Державний науково-виробничий м. Київ, вул. Бульварно7 012 000,00
комплекс заготівлі і збереження аутоло- Кудрявська , 27
гічної крові та її компонентів»
АТ «Харківський науково-дослідний та
м. Харків, Червонозавод504 700,00
проектно-конструкторський інститут
ський р-н, просп. Москов«Енергопроект»
ський, 10/12
ПАТ «Машинобудівне виробниче
м. Одеса, вул. Ак. Гарка1 441 640,00
об’єднання «Оріон»
вого, 6
ТОВ «Містечко інвалідів»
м. Київ, вул. Бориспіль12 048 630,00
ська, 40
АТ «Укрнафтопродукт»
м. Київ, бульв. Верховної
36 652 947,00
Ради, 34
ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття»
Івано-Франківська обл.,
3 280 252,00
м. Надвірна, вул. Майданська, 5
АТ «Київський науково-дослідний та
м. Київ, просп. Пере993 106,00
проектно-конструкторський інститут
моги, 4
«Енергопроект»
ПАТ «Нафтопереробний комплекс – Га- Львівська обл., м. Дрого8 706 749,50
личина»
бич, вул. Бориславська, 82
ТОВ «Конотоп Компані»
Сумська обл., м. Конотоп, 2 929 628,00
4-й пров. вул. УспенськоТроїцької, 12
ТОВ «Інтерприборсервіс»
Республіка Болгарія,
14 100 (іном. Козлодуй 3321, Врачан- земна валюська обл., Муніципалітет
та – лв)
Козлодуй
ВАТ «Житомирський завод хімічного
м. Житомир, вул. Промис- 18 798 475,00
волокна»
лова, 1/154
ВАТ «Коломийський завод сільськогоспо- Івано-Франківська обл.,
459 994,50
дарських машин»
м. Коломия, вул. Пушкіна, 6
АТ «Запорізький виробничий алюмінієвий м. Запоріжжя, шосе Пів155 682 280,00
комбінат»
денне, 15

Державна
частка, %

Орган управління

100,0000

Апарат Фонду

99,9906

Апарат Фонду

99,9123

Апарат Фонду

99,6585

Апарат Фонду

76,7588

Апарат Фонду

50,9983

Апарат Фонду

50,0000

Апарат Фонду

50,0000

Апарат Фонду

50,0000

Апарат Фонду

50,0000

Апарат Фонду

26,0000

Апарат Фонду

25,0000

Апарат Фонду

25,0000

Апарат Фонду

20,4519

Апарат Фонду

18,4397

Апарат Фонду

98,2853

Апарат Фонду

93,4363

Апарат Фонду

68,0095

Апарат Фонду

Додаток 7
до наказу Фонду
від 27.12.2018 № 1637
(у редакції наказу Фонду від 05.04.2019 № 332)

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

Назва об’єкта

Адреса об’єкта

Орган управління

Регіональне відділення Фонду по Вінницькій області
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «ЛітинВінницька обл., смт Літин,
Міністерство інфраструктури
ський автобусний парк»
вул. Сосонське шосе, 4
України
00692239 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «ТульВінницька обл., Тульчинський
Міністерство аграрної політики та
чинське виробниче підприємство по племінній справі в тварин- р-н, с. Нестерварка, вул. Леонпродовольства України
ництві»
товича, 62
Регіональне відділення Фонду по Волинській області
00176259 Відокремлений підрозділ «Шахта «Бужанська» державного підВолинська обл., м. Нововолинськ, Міністерство енергетики та вугільприємства «Волиньвугілля»
вул. Луцька,1
ної промисловості України
00692386 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Волин- Волинська обл., Луцький р-н,
Міністерство аграрної політики та
ське обласне сільськогосподарське виробниче підприємство по смт Рокині, вул. Столбова, 2
продовольства України
племінній справі у тваринництві»
05281529 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Волин- Волинська обл., м. Ковель,
Міністерство аграрної політики та
ська станція луківництва»
вул. Ватутіна, 69
продовольства України
Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
14312884 Єдиний майновий комплекс державного підприємства Дніпро
м. Дніпро, вул. СтарокозацьРегіональне відділення Фонду по
петровське спеціальне конструкторсько-технологічне бюро
ка, 16/18
Дніпропетровській, Запорізькій та
«Елеватормлинмаш»
Кіровоградській областях
00693322 Державне підприємство державний шовкорадгосп «КриворізьДніпропетровська обл., КривоРегіональне відділення Фонду по
кий»
різький р-н, с. Лісопитомник,
Дніпропетровській, Запорізькій та
вул. Шевченка, 9
Кіровоградській областях
32062157 Державне сільськогосподарське підприємство «Кільчень»
Дніпропетровська обл., НовоРегіональне відділення Фонду по
московський р-н, с. Голубівка,
Дніпропетровській, Запорізькій та
вул. Центральна, 141а
Кіровоградській областях
Єдиний майновий комплекс – цех ректифікації колишнього
м. Дніпро, вул. Коксохімічна, 1
Міністерство економічного розвиструктурного підрозділу Дніпропетровського коксохімічного затку і торгівлі України
воду ім. Калініна
00193772 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Державна Дніпропетровська обл., м. Кривий Регіональне відділення Фонду по
інспекція по якості залізних руд»
Ріг, вул. Староярмаркова, 35
Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях
00693279 Державне підприємство «Шовкорадгосп «Щорський»
Дніпропетровська обл., Криничан- Регіональне відділення Фонду по
ський р-н, смт Щорськ, вул. Ма- Дніпропетровській, Запорізькій та
тросова, 1
Кіровоградській областях
00693233 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Апосто- Дніпропетровська обл., АпосМіністерство аграрної політики та
лівське підприємство по племінній справі у тваринництві»
толівський р-н, м. Апостолове,
продовольства України
вул. Каманіна, 1
00693227 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Софіїв- Дніпропетровська обл., СофіївМіністерство аграрної політики та
ське підприємство по племінній справі в тваринництві»
ський р-н, с. Вакулове, вул. 40
продовольства України
років Перемоги, 2
04605711 Державне підприємство «Проектний інститут «Дніпродзержинськ Дніпропетровська обл.,
Міністерство регіонального розцивільпроект»
м. Кам’янське, вул. Запорізьвитку, будівництва та житловока, 20а
комунального господарства
20281076 Єдиний майновий комплекс колишнього державного підприєм- Дніпропетровська обл., м. Кривий Міністерство економічного розвиства «Трансмаш»
Ріг, вул. Коломойцівська, 25
тку і торгівлі України
32343302 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Держав- м. Запоріжжя, вул. ПатріотичРегіональне відділення Фонду по
ний інститут по проектуванню промислових підприємств»
на, 74 а
Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях
00700192 Державна підприємство «Олександрійський шовкорадгосп»
Кіровоградська обл., Олександрій- Регіональне відділення Фонду по
ський р-н, с. Рожеве
Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях
Регіональне відділення Фонду по Донецькій області
Єдиний майновий комплекс «Комплекс з агентування суден»
Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Міністерство інфраструктури
Луніна, 42
України
20314278 Єдиний майновий комплекс державного комерційного торгового Донецька обл., м. Мирноград,
Регіональне відділення Фонду по
підприємства «Комбінат шкільного харчування»
мікрорайон 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 Фе- Закарпатській області
ренца ІІ, 245
14313174 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Дослідне м. Ужгород, вул. Сергія МарРегіональне відділення Фонду по
конструкторське бюро машинобудування»
тина, 4
Закарпатській області
Регіональне відділення по Івано-Франківській області
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Рибне
Івано-Франківська обл., Галиць- Державне агентство рибного госгосподарство «Галицький»
кий р-н, м. Бурштин, вул. Л.
подарства України
Українки, 12
Регіональне відділення Фонду по Київській області
14277337 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Україн- Київська обл., м. Бровари,
Міністерство аграрної політики та
ська виробничо-наукова лабораторія імуногенетики»
вул. Кутузова, 77
продовольства України
Регіональне відділення Фонду по Львівській області
14308380 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Дослід- м. Львів, вул. Наукова, 7
Регіональне відділення Фонду по
ний завод «Хвиля»
Львівській області
14349640
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відомості
приватизації

Продовження додатка 7
Код
Назва об’єкта
Адреса об’єкта
за ЄДРПОУ
31803446 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Ліктрави» Львівська обл., Мостиський р-н,
м. Мостиська, вул. Я. Мудрого, 121
24306494 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «ЛьвівЛьвівська обл., Яворівський р-н,
ське»
с. Висіч
Регіональне відділення Фонду по Миколаївській області
00854995 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Племре- Миколаївська обл., Миколаївський
продуктор «Степове»
р-н, с. Степове
Регіональне відділення Фонду по Одеській області
01387828 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Енерго- м. Одеса, вул. Семінарська, 15а
монтажний поїзд № 754»
33171824 Державне підприємство «Регіональний дослідноОдеська обл., Біляївський р-н,
експериментальний комплекс»
с.Паліївка
33933233 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Чорно- м. Одеса, Отрада пляж, 16/2
морський яхт-клуб»
13884006 Єдиний майновий комплекс державного підприємства ремонтно- м. Одеса, вул. Михайлівська, 13
будівельної дільниці «Агрос»
5632466 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Інженер- м. Одеса, вул. Хімічна, 2
ний виробничо-науковий центр литва під тиском»
22492239 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Півден- Одеська обл., м. Южне, вул. Індуний державний науково-виробничий центр «Прогрес»
стріальна, 8
23860359 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Центр
Одеська обл., Біляївський р-н,
тестування мобільної техніки»
с. Нерубайське, вул. Зелена, 1
21028008 Єдиний майновий комплекс колишнього державного підприм. Одеса, вул. Терешкової, 21
ємства «Нефон»
24971375 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «ТВК»
Одеська обл., Овідіопольський
р-н, смт Авангард, вул. Базова, 21

21049938
02497967
00729646

14311712
14044113

00212630
00387298
08183514
22994509

23460862

14141394

30705346
31782788
34675640

25077191
22849629

16460790
37423350
05422987
30518866
21537419
13670251
25202325
30251613
36946596

33323245
31091889
01125614
00852909
32444638
00953042
20077743
14312789
00205104
05516406
35829997

00203625
35411469

Орган управління
Міністерство аграрної політики та
продовольства України
Міністерство аграрної політики та
продовольства України
Міністерство аграрної політики та
продовольства України

Регіональне відділення Фонду по
Одеській області
Регіональне відділення Фонду по
Одеській області
Регіональне відділення Фонду по
Одеській області
Міністерство аграрної політики та
продовольства України
Регіональне відділення Фонду по
Одеській області
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Регіональне відділення Фонду по
Одеській області
Українська державна будівельна
корпорація «Укрбуд»
Державна служба України з питань
регуляторної політики та розвитку
підприємництва
Регіональне відділення Фонду по Полтавській та Сумській областях
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Держав- м. Полтава, вул. Сапіго, 1
Міністерство аграрної політики та
ний інститут по проектуванню підприємств м’ясної та молочної
продовольства України
промисловості «Полтавадіпром’ясомолпром»
Державне підприємство «Державний проектний інститут містобу- м. Полтава, вул. Гоголя, 25
Міністерство регіонального роздування «Міськбудпроект» (м. Полтава)
витку, будівництва та житловокомунального господарства
Єдиний майновий комплекс Державного насінницького сільсько- Сумська обл., Конотопський р-н, Міністерство аграрної політики та
господарського підприємства «Вирівське»
с. Вирівка, вул. Шевченка, 2
продовольства України
Регіональне відділення по Тернопільській області
Державне підприємство «Український світлотехнічний інститут» м. Тернопіль, вул. Бродівська, 44 а Регіональне відділення Фонду по
Тернопільській області
Єдиний майновий комплекс державного підприємства Тернопіль- м. Тернопіль, Підволочиське шосе, Міністерство інфраструктури
ське державне авіційне підприємство «Універсал-Авіа»
аеропорт
України
Регіональне відділення Фонду по Харківській області
Державне підприємство «Український державний інститут по про- м. Харків, просп. Московський,
Регіональне відділення Фонду по
ектуванню заводів важкого машинобудування»
151
Харківській області
Державне підприємство «Богодухівський сільськогосподарський Харківська обл., Богодухівський
Регіональне відділення Фонду по
учбово-курсовий комбінат»
р-н, с. Лозова
Харківській області
Державне підприємство «Світанок»
Харківська обл., Балаклійський
Міністерство аграрної політики та
р-н, м. Балаклія, вул. Загородня, 7 продовольства України
Державне підприємство «Благодатне»
Харківська обл., Зміївський р-н,
Міністерство аграрної політики та
с. Благодатне, вул. Жовтнева, 16 продовольства України
Єдиний майновий комплекс колишнього Державного підприєм- Харківська обл., Харківський р-н, Міністерство економічного розвиства «Науково-виробниче підприємство «Меридіан»
с. Котляри, вул. Безлюдівська, 6 тку і торгівлі України
Єдиний майновий комплекс Харківського хлібозаводу № 1 – ко- м. Харків, вул. Штерівська, 6
Міністерство інфраструктури
лишній структурний підрозділ Харківського державного підприУкраїни
ємства робітничого постачання Південної залізниці
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Орган з м. Харків, майдан Фейєрбаха, 7
Міністерство інфраструктури
сертифікації автоматизованих та автоматичних систем управління
України
та умов процесу перевезень на залізничному транспорті»
Регіональне відділення Фонду в Херсонській області,
Автономній Республіці Крим та м. Севастополі
Державне підприємство «Державне науково-виробниче підпри- м. Херсон, вул. Богородицька
Регіональне відділення Фонду в
ємство «Винконсервпроект»
(Червонофлотська), 124
Херсонській області, Автономній
Республіці Крим та м. Севастополі
Регіональне відділення Фонду по Черкаській області
Єдиний майновий комплекс колишнього державного підприєм- Черкаська обл., м. Сміла,
Міністерство економічного розвиства – фірми «Оризон-Транс»
вул. Промислова, 13
тку і торгівлі України
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Інститут м. Черкаси, В’ячеслава Чорново- Міністерство економічного розвилегкої промисловості»
ла, 243/1
тку і торгівлі України
Єдиний майновий комплекс Черкаського державного комерцій- м. Черкаси, вул. В’ячеслава Чор- Українська державна будівельна
ного житлово-побутового підприємства «Житлосервіс»
новола, 261/1
корпорація «Укрбуд»
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Ватутін- Черкаська обл., м. Ватутіне,
Регіональне відділення Фонду по
ське вантажно-транспортне управління»
вул. Лейтенанта Кривошеї, 113
Черкаській області
Регіональне відділення Фонду по Чернівецькій області
Єдиний майновий комплекс Новодністровської державної
Чернівецька обл., Сокирянський Регіональне відділення Фонду по
швейно-трикотажної фабрики
район, м. Новодністровськ
Чернівецькій області
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Торговий м. Чернівці, вул. Василя ЛесиРегіональне відділення Фонду по
дім «Буковинська горілка»
на, 4-А
Чернівецькій області
Регіональне відділення Фонду по м. Києву
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Проек- м. Київ, вул. Межигірська, 83
Регіональне відділення Фонду по
тний інститут «ПРОМЗЕРНОПРОЕКТ»
м. Києву
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Україн- м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 14г
Регіональне відділення Фонду по
ський центр у сфері благоустрою»
м. Києву
Державне підприємство дорожнього зв’язку, інформаційного за- м. Київ, вул. Михайла Чалого, 3
Державне агентство автомобільних
безпечення та автоматики «Укрдорзв’язок»
доріг України
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Держав- м. Київ, вул. Саксаганського, 1
Міністерство аграрної політики та
ний резервний насіннєвий фонд України»
продовольства України
Державне підприємство «Розрахунковий центр послуг»
м. Київ, просп. Возз’єднання,
Регіональне відділення Фонду по
15/17
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 по
ріалів, виробів та конструкцій»
м. Києву
Державне підприємство «Науково-технічний центр оцінки відпо- м. Київ, вул. Віталія ШимановМіністерство регіонального розвідності у будівництві «Будцентр»
ського, 2/1
витку, будівництва та житловокомунального господарства
Державне підприємство «Центр будівельного та енергоефектив- м. Київ, вул. Велика ЖитомирМіністерство регіонального розного інжинірингу»
ська, 9
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. Геро- Міністерство інфраструктури
їв 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 хлібопроХарківська 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 розвитку і торгівлі України
Державне підприємство «Черкаський державний завод хімічних м. Черкаси, вул. Чигиринська, 21 Апарат Фонду
реактивів»
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Львівм. Львів, вул. Тернопільська, 10
Апарат Фонду
ський науково-дослідний і проектний інститут «ЛьвівбудмНДІпроект»
Державне підприємство «Науково-дослідна виробничо-технічна м. Київ, вул. Велика ЖитомирАпарат Фонду
агенція «Стратегія регіонального розвитку»
ська, 9
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 розвул. Теплична, 7
витку, будівництва та житловокомунального господарства України
Державне підприємство «Український карантинний розсадник»
Київська обл., КиєвоМіністерство регіонального розСвятошинський р-н, с. Мила,
витку, будівництва та житлововул. Комарова, 2-В
комунального господарства України
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Додаток 8
до наказу Фонду від 27.12.2018 № 1637
(у редакції наказу Фонду від 05.04.2019 № 332)

ПЕРЕЛІК
окремого майна, приватизацію якого розпочато в 2018 році
Назва балансоутримувача
Орган управління
або зберігача, код за
ЄДРПОУ
Регіональне відділення Фонду по Вінницькій області
Група інвентарних об’єктів: прохідна площею 73,2 м2, адмінкорпус
Вінницька обл., м. Туль- ТОВ «Тульчинський конРегіональне відділенплощею 1919,0 м2 (в т. ч. склад, їдальня, овочевий цех), будівля
чин, вул. Заводська, 2
сервний завод», код за
ня Фонду по Вінницькій
2
3
колишнього клубу площею 225,9 м , металева ємність 400 м
ЄДРПОУ 33444908
області
2
Нежитлова будівля для продуктів загальною площею 87,5 м ;
Вінницька обл., Теплиць
Відсутній
Регіональне відділенВАТ «Удицький цукровий завод»
кий р-н, с. Удич,
ня Фонду по Вінницькій
вул. 1 Травня, 2а
області
2
Будівля бурякопункту площею 158,9 м ; ВАТ «Удицький цукровий
Вінницька обл., Теплиць
Відсутній
Регіональне відділензавод»
кий р-н, с. Удич,
ня Фонду по Вінницькій
вул. 1 Травня, 1
області
Будинок тваринника площею 90,6 м2, що не увійшов
Вінницька обл., Іллінець- ТОВ «Шанс», код за
Регіональне відділендо статутного капіталу СВАТ «Садовод»
кий р-н, с. Криштопівка, ЄДРПОУ 20119134
ня Фонду по Вінницькій
вул. Жовтнева, 11б
області
Будівля лазні загальною площею 97,2 м2, що не увійшла до статут- Вінницька обл., Іллінець- ТОВ «Шанс», код за
Регіональне відділенного капіталу СВАТ «Садовод»
кий р-н, с. Вербівка,
ЄДРПОУ 20119134
ня Фонду по Вінницькій
вул. Центральна, 69а
області
Протипожежна господарська мережа
Вінницька обл., КрижоПАТ «Крижопільський
Регіональне відділенпільський р-н, с. Город- цукровий завод», код за
ня Фонду по Вінницькій
ківка, вул. БлаговіщенЄДРПОУ 03374764
області
ська, 103
Будівля лазні загальною площею 55,6 м2, що не увійшла до статут- Вінницька обл., ЛітинВідсутній
Регіональне відділенного капіталу СВАТ «Племзавод «Україна»
ський р-н, с. Літинські Хуня Фонду по Вінницькій
тори, вул. Б. Варави, 1а
області
Частина нежитлових вбудованих приміщень площею 75,2 м2 у
м. Вінниця, вул. ПироГоловне управління Держ- Державна казначейська
цокольному поверсі 9-поверхового адмінбудинку
гова, 29
казначейства у Вінницькій служба України
області Держказначейства
України, код за ЄДРПОУ
21727137
Будівля лазні площею 221,1 м2, що не увійшла
Вінницька обл., м. БерБершадська міська рада, Регіональне відділендо статутного капіталу ВАТ «Бершадський цукровий
шадь, вул. Покровська,
код за ЄДРПОУ 04051033 ня Фонду по Вінницькій
завод» (припинено)
211-С
області
Окреме майно: димова труба, що не увійшла до статутного капіталу Вінницька обл.,
Відсутній
Регіональне відділенВАТ «Ободівський цукровий завод»
Тростянецький р-н, с. Нова
ня Фонду по Вінницькій
Ободівка, вул. Призаводобласті
ська, 1
Будівля лазні площею 71,3 м2, що не увійшла
Вінницька обл., ПіщанВідсутній
Регіональне відділендо статутного капіталу СВАТ «Гонорівське»
ський р-н, с. Гонорівка,
ня Фонду по Вінницькій
вул. Центральна, 2
області
Будівля побутового корпусу АТЦ з верандою загальною площею
Вінницька обл., Теплиць- ТОВ «ТД «Агроімпорт ЛТД», Регіональне відділен2
191,2 м , що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Соболівський кий р-н, с. Соболівка,
код за ЄДРПОУ 37165945 ня Фонду по Вінницькій
цукровий завод»
пров. Центральний, 7г
області
2
Будівля магазину площею 62,3 м , що не увійшла
Вінницька обл., КозяВідсутній
Регіональне відділендо статутного капіталу САТ «Самгородоцьке»
тинський р-н, с. Красне,
ня Фонду по Вінницькій
вул. Центральна, 59
області
Будинок для сезонних працівників літ. А, підвал А/п, вхідний
Вінницька обл., ПіщанПрАТ «Сад України», код за Регіональне відділенмайданчик а, вхід до підвалу а1, а2, балкон а3 загальною площею ський р-н, с. Миколаївка, ЄДРПОУ 00414316
ня Фонду по Вінницькій
715,5 м2
вул. Лесі Українки, 26а
області
Будівля лазні площею 137,0 м2
Вінницька обл., МуроПАТ «Вищеольчедаївське», Регіональне відділенванокуриловецький р-н, код за ЄДРПОУ 385520
ня Фонду по Вінницькій
с. Обухів, пров. Робітниобласті
чий, 8А
2
Центральний склад-навіс № 2 літ. В загальною площею 424,1 м ,
Вінницька обл., м. ЛадиВідсутній
Регіональне відділенякий не увійшов до статутного капіталу ВАТ «Ладижинсь ке ЕМПЗ
жин, вул. Промислова, 9б
ня Фонду по Вінницькій
№ 9», код за ЄДРПОУ 00121790
області
2
Гаражі літ. Г загальною площею 183,1 м , які не увійшли до стаВінницька обл., м. ЛадиВідсутній
Регіональне відділентутного капіталу ВАТ «Ладижинське ЕМПЗ № 9», код за ЄДРПОУ
жин, вул. Промислова, 9а
ня Фонду по Вінницькій
00121790
області
Майстерня МЗМ літ. Д загальною площею 363,4 м2, яка не увійшла Вінницька обл., м. ЛадиВідсутній
Регіональне відділендо статутного капіталу ВАТ «Ладижинське ЕМПЗ № 9»,
жин, вул. Промислова, 9в
ня Фонду по Вінницькій
код за ЄДРПОУ 00121790
області
Будівля лазні загальною площею 208,4 м2, що не увійшла до статут- Вінницька обл., КрижоВідсутній
Регіональне відділенного капіталу ВАТ «Соколівський цукровий завод»
пільський р-н, с. Соколівня Фонду по Вінницькій
ка, вул. Терешкової, 74а
області
2
Будівля лазні літ. «А» загальною площею 173,5 м
Вінницька обл., ЛітинШевченківська сільська
Регіональне відділенський р-н, с. Шевченка, рада, код за ЄДРПОУ
ня Фонду по Вінницькій
вул. Незалежності, 145
04326514
області
2
Будинок побуту літ. А загальною площею 211,8 м з ґанком
Вінницька обл., ЛітинПАТ «Племзавод «ЛітинРегіональне відділенський р-н, с. Кусиківці,
ський», код за ЄДРПОУ
ня Фонду по Вінницькій
вул. Шляхова, 38
00846180
області
Будівля колишньої пошти площею 40,7 м2, що не увійшла до статут- Вінницька обл., ІллінецьВідсутній
Регіональне відділенного капіталу ВАТ «Камяногірський цукровий завод»
кий р-н, с. Камяногірка,
ня Фонду по Вінницькій
вул. Центральна, 1
області
Будівля магазину літ. «А» з прибудовою літ. «а» та ґанком загальною
Вінницька обл., КозятинВідсутній
Регіональне відділен2
площею 66,7 м , що не увійшла до статутного капіталу САТ «Самгоський р-н, с. Коритувата,
ня Фонду по Вінницькій
родоцьке»
вул. Садова, 59б
області
2
Будівля лазні загальною площею 89,4 м , що не увійшла до статутно- Вінницька обл., ЛітинОсолинська сільська рада, Регіональне відділенго капіталу СВАТ «ім. 1-го Травня»
ський р-н, с. Осолинка,
код за ЄДРПОУ 04326448 ня Фонду по Вінницькій
вул. Шевченка,1б
області
2
Будівля трансформаторної підстанції літ. А площею 42,0 м , елекВінницька обл., Тульчин- СВАТ «Птахокомбінат Туль- Регіональне відділентрощит, башта
ський р-н, смт Кирнасівка, чинський», код за ЄДРПОУ ня Фонду по Вінницькій
урочище Набережне, 1А 05413994
області
Будівля дизельної і трансформаторної літ. А, а
Вінницька обл., Тульчин- СВАТ «Птахокомбінат Туль- Регіональне відділенський р-н, смт Кирнасівка, чинський», код за ЄДРПОУ ня Фонду по Вінницькій
хутір Федьківка, урочище 05413994
області
Федьківське, 1А
2
Приміщення площею 106,8 м в будівлі гаража літ «Б», запасні час- м. Вінниця, вул. Максимо- ПАТ «Вінницьке АТПРегіональне відділентини 1550 шт., матеріали 3101 шт. та МШП 2121 шт.
вича, 21
10554», код за ЄДРПОУ
ня Фонду по Вінницькій
05482245
області
2
Будівля лазні літ. А площею 50,8 м
Вінницька обл., ЛітинПрАТ «Племзавод «Літин- Регіональне відділенський р-н, с. Громадське, ський», код за ЄДРПОУ
ня Фонду по Вінницькій
вул. Ковпака, 4а
00846180
області
Будинок для сезонних працівників площею 655,8 м2 з вхідним
Вінницька обл., ПіщанПрАТ «Сад України», код за Регіональне відділенмайданчиком
ський р-н, с. Дмитрашків- ЄДРПОУ 00414316
ня Фонду по Вінницькій
ка, вул. Садова, 4а
області
Одноповерхова будівля лазні загальною площею 146,3 м2
Вінницька обл., ХмільЖданівська сільська рада, Регіональне відділенницький р-н, с. Качанівка, код за ЄДРПОУ 04331633 ня Фонду по Вінницькій
вул. Кошового, 16
області
2
Будівля їдальні літ. «А» загальною площею 428,4 м з підвалом літ. Вінницька обл., Погреби- Сніжнянська сільська рада, Регіональне відділен«п/А», входом в підвал літ. «в/п», ґанками
щенський р-н, с. Сніжна, код за ЄДРПОУ 04327790 ня Фонду по Вінницькій
вул. Шкільна, 4
області
Будівля лазні літ. А з тамбуром літ. а, вхідним майданчиком літ. а1 Вінницька обл., ПіщанПрАТ «Сад України», код за Регіональне відділензагальною площею 176,2 м2
ський р-н, с. Дмитрашків- ЄДРПОУ 00414316
ня Фонду по Вінницькій
ка, вул. Садова, 4б
області
Будівля очисної споруди літ. А загальною площею 122,8 м2 з відВінницька обл., Козятин- ТОВ «М2 Інжиніринг», код Регіональне відділенстійниками № 1, № 2, № 3, № 4
ський р-н, смт Глухівці,
за ЄДРПОУ 40887961
ня Фонду по Вінницькій
вул. Кар’єрна, 2б
області
Нежитлові вбудовані приміщення: на другому поверсі площею
м. Вінниця, вул. 600ТОВ «Вінницький оптико- Регіональне відділен2
2
179,4 м , на третьому поверсі – 22,0 м , на четвертому поверріччя, 25
механічний завод», код за ня Фонду по Вінницькій
сі – 186,7 м2, загальною площею 388,1 м2 у шестиповерховому
ЄДРПОУ 23062707
області
виробничо-складському корпусі з прибудовами
2
Будівля гаража літ. Б площею 79,5 м , будівля гаража літ. Д площею Вінницька обл., м. Туль- Управління Державної каз- Державна казначейська
36,8 м2, будівля дизельної літ. Е площею 34,9 м2
чин, вул. Леонтовича, 47 начейської служби України служба України
у Тульчинському районі
Вінницької області, код за
ЄДРПОУ 37897753
Регіональне відділення Фонду по Волинській області
Приміщення адміністративно-побутового комбінату загальною пло- Волинська обл., Іваничів- ВП «Західно-Українська
Міністерство енергетики
щею 3718,3 м2, літер «А-2»
ський р-н, с. Грибовиця, виконавча дирекція з лікві- та вугільної промисловості
вул. Миру, 61
дації шахт» ДП «ОК» «Укр України
вуглереструктуризація»,
код за ЄДРПОУ 39257791
Нежитлове приміщення – гараж, літер «Б-1», загальною площею
Волинська обл.,
Головне управління статис- Державна служба статис39,5 м2
м. Володимиртики у Волинській області тики України
Волинський, вул. Олени
Хохол, 22
Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Будівля гаража загальною площею 52,5 кв. м (літ. А-1)
Дніпропетровська обл.,
Головне управління статис- Державна служба статисм. Кривий Ріг, вул. Воло- тики у Дніпропетровській тики України
севича, 55
області, код за ЄДРПОУ
02359946
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Нежитлова будівля загальною площею 471,6 кв. м

Дніпропетровська обл.,
Кам’янське, вул. Соборна, 3а

Нежитлова будівля літ. А-1 (будівля магазину № 15) загальною
площею 291,9 кв. м

Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг, вул. Черкасова, 86

Нежитлова будівля пивбару (літ. А-1, А1-1) загальною площею
113,7 кв. м

Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг, вул. Дишинського, 34а
Дніпропетровська обл.,
м. Першотравенськ,
вул. Жовтнева, 27/1
Дніпропетровська обл.,
м. Новомосковськ,
вул. Сучкова, 23/1

Частина нежитлової будівлі загальною площею 182,5 кв. м, вимощення І, огорожа № 1, 2
Будівля кафе «Уют» літ. А, загальною площею 329,2 кв. м

Будівля магазину, літ. А-1, загальною площею 49,5 кв. м

м. Дніпро, вул. Снігова, 9Д

Будівля медпункту № 68 загальною площею 102,6 кв. м

м. Дніпро, вул. Повітряна, 5

Група інвентарних об’єктів у складі: будівля управління ЖКГ літ. С-2,
загальною площею 1486,6 кв. м, сходи літ. с, с1, с2, ґанок літ. с3,
пожежні сходи літ. с4, прохідна промбази ЖКГ літ. СI-1, загальною
площею 16,8 кв. м, приямок теплотраси літ. сі, склад літ. СЇ-1,
СЇ1-1, СЇ11-1, СЇ111-1, загальною площею літ. 531,9 кв. м, навіс літ.
СЇІV -1, склад літ. СЖ-1, загальною площею 176,0 кв. м, ґанок літ.
сж, склад металу літ. СЗ-1, загальною площею 79,7 кв. м, № III –
мостіння, внутрішньодворові мережі – 3 од. (зовнішня телефонізація управління ЖКГ, каналізація зовнішня управління ЖКГ, мережі
теплопостачання зовнішні), транспортні засоби, господарський
інвентар, меблі, офісне обладнання – 163 од.
Одноповерхова будівля літ. «Б» (колишня лазня), яка має приміщення з № 1 по № 87, загальною площею 761,6 кв. м

м. Дніпро, вул. Будівельників, 34

Дніпропетровська обл.,
м. Першотравенськ,
вул. Молодіжна, 12

Нежитлова будівля (літ. А-4) загальною площею 1849,7 кв. м з ого- Дніпропетровська обл.,
рожею та замощенням
м. Кривий Ріг, вул. Бірюзова, 2А
Нежитлова будівля літ. А-1, з підвалом літ. А п/д, загальною площею 141,6 кв. м, навісом літ. а

Назва балансоутримувача
Орган управління
або зберігача, код за
ЄДРПОУ
ПАТ «Дніпровський мета- Регіональне відділення
лургійний комбінат», код Фонду по Дніпропетровза ЄДРПОУ 05393043
ській, Запорізькій та Кіровоградській областях
ПрАТ «Північний гірничо- Регіональне відділення
збагачувальний комбінат», Фонду по Дніпропетровкод за ЄДРПОУ 00191023 ській, Запорізькій та Кіровоградській областях
ПАТ «Криворізький залізо- Міністерство промислової
рудний комбінат», код за політики України
ЄДРПОУ 00191307
ПрАТ «ДТЕК ПавлоградМіністерство енергетики
вугілля», код за ЄДРПОУ
та вугільної промисловості
00178353
України
ПАТ «Інтерпайп Новомос- Регіональне відділення
ковський трубний завод», Фонду по Дніпропетровкод за ЄДРПОУ 05393139 ській, Запорізькій та Кіро«Комбінат виробничих під- воградській областях
приємств»
КП «Комбінат виробничих Регіональне відділення
підприємств», код за
Фонду по ДніпропетровЄДРПОУ 01373246
ській, Запорізькій та Кіровоградській областях
КП «Комбінат виробничих Регіональне відділення
підприємств», код за
Фонду по ДніпропетровЄДРПОУ 01373246
ській, Запорізькій та Кіровоградській областях
АТ «Дніпровський машиРегіональне відділення
нобудівний завод», код за Фонду по ДніпропетровЄДРПОУ 14313332
ській, Запорізькій та Кіровоградській областях

Відсутній

Регіональне відділення
Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
ПрАТ «Північний ГЗК», код Регіональне відділення
за ЄДРПОУ 00191023
Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
ПАТ «Криворізький залізо- Міністерство економічного
рудний комбінат», код за розвитку і торгівлі України
ЄДРПОУ 00191307

Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг, вул. Січеславська (Кремлівська), 10б
2
Будівля овочесховища літ. А-1, з прибудовами – літ. А’-1, А -2,
м. Дніпро, просп. Свобо- ПрАТ «Дніпровський мета- Регіональне відділення
загальною площею 1083,4 кв. м, вентшахтою літ. а’-1, ґанком літ. а, ди, 187Б
лургійний завод», код за
Фонду по Дніпропетровнавісами – літ. А’, Б, воротами – № 1, № 2
ЄДРПОУ 05393056
ській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Будівля готелю «Рассвет» літ. А-7, А’-2, А2-2, А’’’, а, а-1 загальною м. Дніпро, вул. Івана
ДП «Управління справами Регіональне відділення
площею 11173,1 кв. м
Акінфієва, (колишня Фу- Фонду державного майна Фонду по Дніпропетровчика), 30
України», код за ЄДРПОУ ській, Запорізькій та Кіро39950170
воградській областях
Гараж цегляний загальною площею 21,3 кв. м
Дніпропетровська обл.,
Головне управління статис- Державна служба статисм. Апостолове, вул. Цен- тики у Дніпропетровській тики України
тральна (Леніна), 63
області
Будівля майстерень літ. Е-2 площею 1353,8 кв. м
Дніпропетровська обл.,
Головне управління статис- Державна служба статисм. Кривий Ріг, просп.
тики у Дніпропетровській тики України
Героїв-підпільників (Дзер- області
жинського), 1е
Будівля гаражів літ. Ж-1 площею 78,7 кв. м
Дніпропетровська обл.,
Головне управління статис- Державна служба статисм. Кривий Ріг, просп.
тики у Дніпропетровській тики України
Героїв-підпільників (Дзер- області
жинського), 1ж
Будівля їдальні № 16 на 100 місць загальною площею 1046,7 кв.
Дніпропетровська обл.,
ПАТ «Південний гірничоРегіональне відділення
м, що не увійшла до статутного капіталу ПАТ «Південний гірничом. Кривий Ріг, вул. Пере- збагачувальний комбінат», Фонду по Дніпропетровзбагачувальний комбінат»
яславська буд. 2б
код за ЄДРПОУ 00191000 ській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Будівля їдальні № 15 на 100 місць загальною площею 556,6 кв.
Дніпропетровська обл.,
ПАТ «Південний гірничоРегіональне відділення
м, що не увійшла до статутного капіталу ПАТ «Південний гірничом. Кривий Ріг, вул. Шизбагачувальний комбінат», Фонду по Дніпропетровзбагачувальний комбінат»
роківське шосе (Широків- код за ЄДРПОУ 00191000 ській, Запорізькій та Кіроське шосе), буд. 148а
воградській областях
Комплекс будівель обчислювального центру у складі: адміністративна м. Дніпро, вул. Малинов- Національний банк
Національний банк
2
будівля літ. А – 2 на І поверсі поз. 1-31, на ІІ поверсі поз. 32-48 за- ського, 66
України, код за ЄДРПОУ
України
гальною площею 854,9 кв. м, будівля гаража літ. Б-2 загальною пло00032106
щею 1106,7 кв. м, ґанки літ. б, б1, гараж літ. В-1 загальною площею
412,0 кв. м, будівля сторожки літ. Е, е’, е”, навіси літ. И, З, Ж, огорожі
та споруди №№ 1, 2, 3, 4, частина 5, 7, частина мостіння – І
Частина будівлі – А загальною площею 217,8 кв. м, будівлі – Б, б, Дніпропетровська обл.,
Головне управління статис- Державна служба статисВ, Г, Д, огорожа № 1-2
м. Павлоград, вул. Добро- тики у Дніпропетровській тики України
любова, 9 а
області
Гараж цегляний загальною площею 33,0 кв. м
Дніпропетровська обл.,
Головне управління статис- Державна служба статисм. Марганець, вул. Сатики у Дніпропетровській тики України
дова, 9
області
9 одиниць автотранспортних засобів
м. Дніпро вул. БерегоТДВ «Дніпропетровське
Регіональне відділення
ва, 210
АТП 11228»
Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
1
Нежитлова будівля літ. Ж-1, прибудова літ. Ж -1 загальною площею Дніпропетровська обл.,
ПрАТ «Дніпропетровська
Регіональне відділення
239,4 кв. м
м. Дніпро, вул. Кільчен- ПМК № 246», код за
Фонду по Дніпропетровська, 2
ЄДРПОУ 01354527
ській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Частина адміністративної будівлі (приміщення 3-го поверху) загаль- Дніпропетровська обл.,
Головне управління статис- Державна служба статисною площею 362,1 кв. м
м. Кривий Ріг, просп. Ге- тики у Дніпропетровській тики України
роїв підпільників, 1А
області, код за ЄДРПОУ
02359946
Будівля котельні (колишньої) (інв. № 1796), тепломережа внутриДніпропетровська обл.,
ПРАТ ЗАВОД «ПАВЛОГРАД- Регіональне відділення
майданчикові (інв. № 4743), хімводоочистка (інв. № 4781)
м. Павлоград, вул. Харків- ХІММАШ», код за ЄДРПОУ Фонду по Дніпропетровська, 15
00217417
ській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Нежитлова будівля (колишня будівля митниці) літ. А-1 загальною
Дніпропетровська обл.,
АТ «ІНТЕРПАЙП Новомос- Регіональне відділення
площею 124,0 кв. м з ґанком літ. а
м. Новомосковськ,
ковський трубний завод», Фонду по Дніпропетроввул. Сучкова, 210
код за ЄДРПОУ 05393139 ській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Окреме майно у складі: склад зберігання спецмашин, літ. Ф інв.
м. Запоріжжя,
ВАТ «Автотранспортне під- Регіональне відділення
№ 1-0021 площею 868,6 кв. м; запасні частини до автомобілів в
вул. Карпенка-Карого, 60 приємство № 12355», код Фонду по Дніпропетровкількості – 241 одиниця; інше майно в кількості – 1927 одиниць,
за ЄДРПОУ 03116849
ській, Запорізькій та Кіроу складі: касета для каністр – 100 шт., костюм б/п – 20 шт., ложки
воградській областях
алюмінієві – 100 шт., набір інструментів – 1 шт., набір ключів – 2
шт., пила – 16 шт., прибор ДК4 – 10 шт., протигаз – 20 шт., розпиратор – 800 шт., СМУ – 50 шт., сумка дерматинова – 9 шт., сокира з ручкою – 5 шт., електромегафон – 1 шт., замок начіпний – 2
шт., касета – 40 шт., аптечка – 35 шт., цебро брезентове – 100
шт., цебро гумове – 65 шт., каністра велика – 28 шт., каністра
мала – 75 шт., касета для каністр – 30 шт., клапан на розпилювач – 280 шт., лопата – 82 шт., вогнегасник – 44 шт., ланцюг
ковзання – 12 шт.
Окреме майно у складі: коридори першого поверху № 1 площею
Запорізька обл., Бердян- Зберігач – ТОВ «ВІТЬОК», Регіональне відділення
10,0 кв. м та № 2 площею 32,7 кв. м двоповерхової адміністраський р-н, смт Андріївка, код за ЄДРПОУ 35215538 Фонду по Дніпропетровтивної будівлі «А», приміщення № 19-24 підвалу «під А» та сходова вул. Нова, 4а
ській, Запорізькій та Кіроклітина ІІІ загальною площею 132,3 кв. м, підземне приміщення «Б»
воградській областях
площею 96,16 кв. м
Очисні споруди біологічного очищення фекальних стоків, у складі: Запорізька обл., ЗапоВідсутній
Регіональне відділення
насосна фекальних відходів, літ. Ф, насосна фекальних відходів, літ. різький р-н, с. РозумівФонду по ДніпропетровР, установка БІО-25, № 4 (в т. ч. трубопроводи – 366 п. м)
ка, територія б/в «Лісова
ській, Запорізькій та Кірополяна»
воградській областях
Нежитлова будівля – кафе на 75 місць загальною площею 644,7
м. Кропивницький,
ДП «Східний гірничоМіністерство енергетики
кв. м
вул. Нижня П’ятихатська, збагачувальний комбінат», та вугільної промисловості
24а
код за ЄДРПОУ 14309787 України
Нежитлова будівля (магазин) загальною площею 115,9 кв. м
Кіровоградська обл., БоВідсутній
Регіональне відділення
бринецький р-н, с. ВерхФонду по Дніпропетровньоінгульське, вул. Набеській, Запорізькій та Кірорежна, 14
воградській областях

№ 16 (1244)

Продовження додатка 8
Назва об’єкта

Адреса об’єкта

Установка СО 169, реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ117

Кіровоградська обл.,
м. Олександрія, вул. Заводська, 1

Малярний агрегат СО-154, реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ118

Кіровоградська обл.,
м. Олександрія, вул. Заводська, 1

Малярна станція СО, реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ119

Кіровоградська обл.,
м. Олександрія, вул. Заводська, 1

Вентилятор ВР 280-46 ДУ (ВЦ 14-46), реєстровий номер
5814256.20.ААВАГЕ120

Кіровоградська обл.,
м. Олександрія, вул. Заводська, 1

Вентилятор В-Ц4-75-6,3, реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ121 Кіровоградська обл.,
м. Олександрія, вул. Заводська, 1
Будівля їдальні загальною площею 238,9 кв. м

Кіровоградська обл., Голованівський р-н, с. Давидівка, вул. Лісова, 6

Приміщення теслярсько-столярної майстерні площею 152,1 кв. м

Кіровоградська обл.,
м. Олександрія, вул. Заводська, 1

Адміністративна будівля та господарські приміщення

Кіровоградська обл.,
м. Благовіщенське (Ульяновка), вул. Ореста Гуменюка (К. Маркса), 1

Гараж (літ. Г) площею 25,9 кв. м

Кіровоградська обл.,
м. Долинська, вул. Соборності України (Леніна), 17

Нежитлова будівля (свинарник) загальною площею 163,0 кв. м

Кіровоградська обл.,
смт Голованівськ,
вул. Щаслива (Крупської), 10
Комплекс будівель та споруд у складі: будівля головного корпусу
Кіровоградська обл.,
(механічний цех літ. Б, б, б’) загальною площею 5393 кв. м, будівля м. Олександрія, проїзд
адміністративно-побутового корпусу (АБК, літ. А, А’) загальною пло- Поліграфістів, 10-а
щею 819,7 кв. м, бокс збірний для автомобілів (бокс літ. В) загальною площею 561,6 кв. м, огорожа № 1, замощення № 1
Комплекс будівель споруд та обладнання у складі: штаб-прохідна
Кіровоградська обл., Кіро(літ. АА1) 182,7 кв. м; склад-сховище (літ. Н) 839,1 кв. м; сховище воградський р-н, с. Грузь(літ. П) 878,7 кв. м; сховище (літ. С) 873,2 кв. м; трансформаторна ке, вул. Маловисківське
підстанція (літ. Б); навіс (літ. В); убиральня (літ. Г); погріб (літ. Дд); шосе, 2
склад (літ. Е); гараж (літ. Ж); підсобне (літ. З); прибудова (літ. з);
прибудова (літ. з1); вхід до підвалу (літ. К); вхід до підвалу (літ. Л);
підсобне (літ. М); котельня (літ. О); підсобне (літ. Т); підсобне (літ.
У); естакада, 1; підвал (літ. К1); підвал (літ. Л1); ганок, кр; ганок,
кр1; ганок, кр2; ганок, кр.3; ганок, кр.4; ганок, кр.5; ганок, кр.6; ворота, №; ворота, № 1; ворота, № 2; ворота, № 3; огорожа, № 4
Кран баштовий КБ-100.3 А1, інв. № 033844, реєстровий номер
Кіровоградська обл.,
5814256.20.ААВАГЕ106
м. Олександрія, вул. Заводська, 1

Назва балансоутримувача
Орган управління
або зберігача, код за
ЄДРПОУ
ПрАТ «НВО «Етал», код за Регіональне відділення
ЄДРПОУ 05814256
Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
ПрАТ «НВО «Етал», код за Регіональне відділення
ЄДРПОУ 05814256
Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
ПрАТ «НВО «Етал», код за Регіональне відділення
ЄДРПОУ 05814256
Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
ПрАТ «НВО «Етал», код за Регіональне відділення
ЄДРПОУ 05814256
Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
ПрАТ «НВО «Етал», код за Регіональне відділення
ЄДРПОУ 05814256
Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
CФГ «Славутич», код за
Регіональне відділення
ЄДРПОУ 32150431
Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
ПрАТ «НВО «Етал», код за Регіональне відділення
ЄДРПОУ 05814256
Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Управління Державної каз- Державна казначейська
начейської служби України служба України
в Ульяновському районі Кіровоградської області, код
за ЄДРПОУ 37944689
Управління Державної каз- Державна казначейська
начейської служби України служба України
у Долинському районі Кіровоградської області, код за
ЄДРПОУ 37983323
ЗАТ «Голованівський хліб», Регіональне відділення
код за ЄДРПОУ 00378750 Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
ДП «Об’єднана компанія
Міністерство енергетики
«Укрвуглереструктурита вугільної промисловості
зація», код за ЄДРПОУ
України
39244468
Кіровоградська районна
державна адміністрація,
код за ЄДРПОУ 04055067

Кіровоградська районна
державна адміністрація

ПрАТ «Науково-виробниче Регіональне відділення
об’єднання «Етал», код за Фонду по ДніпропетровЄДРПОУ 05814256
ській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Приміщення лазні (магазину) загальною площею 405,6 кв. м
Кіровоградська обл., До- ТОВ «ВиробничоРегіональне відділення
бровеличківський р-н,
будівельна компанія
Фонду по Дніпропетровс. Липняжка, вул. Цукро- «ІВВІ’С Україна», код за
ській, Запорізькій та Кіровий завод, № 22
ЄДРПОУ 34366955 (збевоградській областях
рігач)
Будівля гаража площею 23,8 кв. м
Кіровоградська обл.,
Управління Державної каз- Державна казначейська
смт Онуфріївка, вул. Цен- начейської служби України служба України
тральна, 17
в Онуфріївському районі
Кіровоградської області,
код за ЄДРПОУ 37824388
Приміщення № 1-11 (гараж) площею 39,05 кв. м на першому поКіровоградська обл.,
Управління Державної каз- Державна казначейська
версі в адміністративній будівлі літ. «АА’а»
смт Вільшанка, вул. Ла- начейської служби України служба України
гонди, 30
у Вільшанському районі Кіровоградської області, код
за ЄДРПОУ 36542400
Регіональне відділення Фонду по Донецькій області
Нежитлова будівля загальною площею 71,6 м2
Донецька обл.,
Державна установа «Доне- Міністерство охорони
м. Слов’янськ, вул. Комя- цький обласний лабораздоров’я України
хова, 38а
торний центр Міністерства
охорони здоров’я України»,
код за ЄДРПОУ 38531102
Інженерна споруда «Басейн бризкальний»
Донецька обл.,
ВАТ «Содовий завод», код Регіональне відділенм. Слов’янськ, вул. Ново- за ЄДРПОУ 00204895
ня Фонду по Донецькій
содівська, 2
області
Нежитлова будівля комбінату побутового обслуговування загальною Донецька обл., НікольСТОВ «Первомайська
Регіональне відділенплощею 93 м2
ський (Володарський) р-н, птахофабрика», код за ЄД- ня Фонду по Донецькій
с. Тополине, вул. Шкіль- РПОУ 00851979
області
на, 13
Група будівель і споруд автостанції у складі: будівля автостанції
Донецька обл., МанПАТ «Донецьке обласне
Регіональне відділенплощею 236,1 м2, туалет площею 48,7 м2, навіс площею 226,9 м2, гушський р-н, смт Ялта, підприємство автобусних ня Фонду по Донецькій
навіс площею 12,6 м2, огорожа площею 18,2 м2, огорожа площею вул. Маяковського, 48/18А станцій», код за ЄДРПОУ області
13,6 м2, замощення площею 5215 м2
03113785
Нежитлові приміщення 1-го поверху № 1-19 загальною площею
Донецька обл., м. Бахмут, ТДВ «СІНІАТ», код за ЄД- Регіональне відділен134,4 м2, 2-го поверху № 20-29 загальною площею 259,0 м2 в літ. пров. Ломоносівський
РПОУ 00290601
ня Фонду по Донецькій
«Г-2г» загальною площею 393, 4 м2 (колишня їдальня, інв. № 672) 2-й, буд. 3
області
Нежитлова будівля лазні – сауни з прибудовою, літ. А-1, А1-1, за- Донецька обл., м. Маріу- КСП «Зірка» (ліквідовано Регіональне відділен2
гальною площею 138,5 м
поль, вул. Зелена, 33
ухвалою Господарського ня Фонду по Донецькій
суду Донецької області від області
10.04.2007 р. по справі
№ 12/58Б)
Нежитлові приміщення №№ 1-9 загальною площею 97,9 м2 (коДонецька обл., м. Крама- ТОВ «Агрофірма Степове», Регіональне відділенлишня лазня)
торськ, смт Шабельківка, код за ЄДРПОУ 00848664 ня Фонду по Донецькій
вул. Вільямса, 1
області
Бокс № 1, П-1 на території автотранспортного виробничого
Донецька обл., БахмутВуглегірська ТЕС ВП ПАТ Міністерство енергетики
2
об’єднання загальною площею 1440,0 м
ський р-н, м. Світло«Центренерго», код за
та вугільної промисловості
дарськ, вул. Енергетиків, ЄДРПОУ 00131245
України
буд. 101
Бокс № 2, О-1 на території автотранспортного виробничого
Донецька обл., БахмутВуглегірська ТЕС ВП ПАТ Міністерство енергетики
об’єднання загальною площею 1031,9 м2
ський р-н, м. Світло«Центренерго», код за
та вугільної промисловості
дарськ, вул. Енергетиків, ЄДРПОУ 00131245
України
буд. 101
Нежитлова будівля літ. «А-1» з прибудовами та ґанком (інв. № 26) Донецька обл., ПокровКСП «Селидівське», код за Регіональне відділенський р-н, с. НовоєлиЄДРПОУ 00848196
ня Фонду по Донецькій
заветівка, вул. Широка,
області
буд. 86А
Регіональне відділення Фонду по Житомирській області
Нежитлова будівля колишньої лазні на 20 місць (літ. А) загальною
Житомирська обл., Єміль- ДП ПМК -155 ВАТ «Жито- Регіональне відділення
площею 244,0 м2
чинський р-н, с. Степанів- мирводбуд», код за ЄДФонду по Житомирській
ка, вул. Рад, 133/Л
РПОУ 01036804
області
Нежитлова будівля колишнього павільйону-їдальні (літ. А) загальною Житомирська обл.,
П(ПО)СП «Кишинське», код Регіональне відділення
площею 264,1 м2
Олевський р-н, с. Кишин, за ЄДРПОУ 5418655
Фонду по Житомирській
вул. Гаражна, 7
області
Гараж
Житомирська обл.,
Управління фінансів Лугин- Міністерство фінансів
смт Лугини, вул. Героїв
ської районної державної України
Небесної Сотні, 25
адміністрації Житомирської
області
Регіональне відділення по Закарпатській області
Вбудоване приміщення заглибленого складу № 2 загальною плоЗакарпатська обл.,
ПАТ «Ужгородський ТурРегіональне відділення
щею 756,8 м2
м. Ужгород, вул. Болгар- богаз», код за ЄДРПОУ
Фонду по Закарпатській
ська, 3
00153608
області
Регіональне відділення по Івано-Франківській області
Адміністративна будівля загальною площею 826,3 м2, що не вклю- м. Івано-Франківськ,
ПАТ «Укрнафта», код за
Міністерство енергетики
чена до статутного капіталу ПАТ «Укрнафта» та перебуває на його
вул. Отця І. БлавацьЄДРПОУ 00135390
та вугільної промисловості
балансі
кого, 22
України
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Продовження додатка 8
Назва балансоутримувача
Орган управління
Назва об’єкта
Адреса об’єкта
або зберігача, код за
ЄДРПОУ
Окреме майно у складі: контора, А загальною площею 653,7 м2;
Івано-Франківська обл., Галицьке міжрайонне
Державне агентство водремонтна майстерня, Б загальною площею 1422,7 м2; автогараж, В Галицький р-н, с. Маріям- управління водного госпо- них ресурсів України
2
загальною площею 155,6 м ; основний склад, Г загальною площею піль, вул. Меліоративна, дарства, код за ЄДРПОУ
211,7 м2; основний склад, Д загальною площею 352,0 м2; прохідна, будинок 23
01037577
Ж загальною площею 180 м2; вбиральня, З загальною площею
10,4 м2; оглядова яма, 1 загальною площею 15,8 м2; огорожа, 2 загальною площею 992,7 м2; огорожа, 3 загальною площею 133,7 м2
Регіональне відділення по Київській області
Будівля їдальні літ. «П» площею 1299,2 м2
Київська обл., м. Ірпінь, ВАТ «Ірпіньмаш», код за
Регіональне відділення
вул. Садова, 94
ЄДРПОУ 00240135
Фонду по Київській області
Будівля недіючої лазні площею 98,5 м2
Київська обл., БроварСТОВ «Нова Україна», код Регіональне відділення
ський р-н, с. Зазим’є,
за ЄДРПОУ 00448737 (при- Фонду по Київській області
вул. Широка (Пролетар- пинено)
ська), 17
Частина нежитлової будівлі літ. А – група приміщень № 15, № 16
Київська обл., м. БоВАТ «Бориспільське АТП
Регіональне відділення
2
загальною площею 142,0 м , ґанок, ґанок (сауна)
риспіль, вул. Київський
13264», код за ЄДРПОУ
Фонду по Київській області
шлях, 10
02140745 (припинено)
2
Нежитлова будівля – столова (літ. 1А) загальною площею 220,7 м Київська обл., Баришів
СТОВ ім. Леся Сердюка,
Регіональне відділення
зі спорудами (огорожа № 1-2)
ський р-н, с. Бзів, вул. Свя код за ЄДРПОУ 00857479 Фонду по Київській області
то-Миколаївська, 22
Нежитлова будівля – їдальня (літ. А) площею 129,7 м2, прибудова Київська обл., м. БереПАТ «Березанське», код за Регіональне відділення
(літ. а) площею 140,2 м2, ґанок (літ. а1), ґанок (літ. а2)
зань, вул. Героїв Небесної ЄДРПОУ 00849994
Фонду по Київській області
Сотні, 27а
Нежитлова будівля (столова) загальною площею 749,5 м2
Київська обл., Васильків- ПАТ «Птахофабрика
Регіональне відділення
ський р-н, с. Крушинка, «Україна», код за ЄДРПОУ Фонду по Київській області
вул. Колгоспна, 11
05477066
Будівля магазину загальною площею 611,3 м2
Київська обл., БаришівСТОВ «Гостролуччя», код Регіональне відділення
ський р-н, с. Гостролуччя, за ЄДРПОУ 00850039 (при- Фонду по Київській області
вул. Ценральна (колишня пинено)
Леніна), 69
2
Частина будівлі автотракторних класів загальною площею 378,7 м Київська обл., м. Фастів, ВАТ «Сільгосптехніка», код Регіональне відділення
вул. Гусєва, 27
за ЄДРПОУ 03744994
Фонду по Київській області
Будівля недіючої лазні площею 188,2 м2
Київська обл., Васильків- ВАТ «Племінний завод
Регіональне відділення
ський р-н, с. Плесецьке, «Дзвінкове», код за
Фонду по Київській області
вул. Варовицького, 10
ЄДРПОУ 00857404
Нежитлове приміщення їдальні загальною площею 318,1 м2
Київська обл., м. ВаПАТ «Васильківхлібопро- Регіональне відділення
сильків, вул. Володимир- дукт», код за ЄДРПОУ
Фонду по Київській області
ська, 22
00951741
Нежитлове приміщення медпрофілакторію загальною площею
Київська обл., м. ВаПАТ «Васильківхлібопро- Регіональне відділення
177,7 м2
сильків, вул. Володимир- дукт», код за ЄДРПОУ
Фонду по Київській області
ська, 22
00951741
2
Будівля магазину площею 186,8 м
Київська обл., БаришівКСП «Хмельовик», код за Регіональне відділення
ський р-н, с. Григорівка, ЄДРПОУ 00849942 (в стані Фонду по Київській області
вул. Леніна, 16/1
припинення)
Гараж (літ. А); оглядова яма (під літ. А) загальною площею 62,5 м2 Київська область, Боро- Управління фінансів Боро- Міністерство фінансів
дянський район, смт Бо- дянської районної держав- України
родянка, вул. Михайлів- ної адміністрації, код за
ська, 1А
ЄДРПОУ 05408384
Павільйон «Кострома» (літ. Б) загальною площею 111,3 м2
Київська обл., м. Обухів, Обухівське міжрайонне
Державне агентство водвул. Каштанова, 68
управління водного госпо- них ресурсів України
дарства, код за ЄДРПОУ
05430774
2
Ремонтна майстерня (літ. Д) загальною площею 766,3 м
Київська обл., м. Обухів, Обухівське міжрайонне
Державне агентство водвул. Каштанова, 68
управління водного госпо- них ресурсів України
дарства, код за ЄДРПОУ
05430774
Гаражі (літ. Д) загальною площею 251,5 м2
Київська обл., м. Кагар- Обухівське міжрайонне
Державне агентство водлик, вул. Фрунзе, 103
управління водного госпо- них ресурсів України
дарства, код за ЄДРПОУ
05430774
Регіональне відділення Фонду по Луганській області
Нежитлові будівлі у складі: склад готової продукції (літ. Б -Бiv, б, б1) Луганська обл., м. СєвєВідсутній
Регіональне відділенплощею 362,1 м2; склад метанолу (літ. В, в-в11) площею 6,8 м2
родонецьк, вул. Пивованя Фонду по Луганській
рова, 5-д 9/2
області
Нежитлові будівлі у складі: склад (літ. 3-2Н,з) загальною площею
Луганська обл., м. СєвєВідсутній
Регіональне відділен2
2
14,7 м ; зварочна (літ. Е 1Н,е) загальною площею 33,4 м ; склад
родонецьк, вул. Пивованя Фонду по Луганській
(літ. Д- 1Н) загальною площею 56,8 м2
рова, 5-д 9/1
області
2
Будинок газорозподільної підстанції загальною площею 28,6 м
Луганська обл., м. Лиси- ВАТ «Лисичанський
Регіональне відділення по
чанськ, вул. Незалежності, завод гумових технічних
Луганській області
128-70
виробів», код за ЄДРПОУ
5389942
Будинок трансформаторної підстанції
Луганська обл., м. Лиси- ВАТ «Лисичанський
Регіональне відділен2
загальною площею 145,1 м
чанськ, вул. Незалежності, завод гумових технічних
ня Фонду по Луганській
128-68
виробів», код за ЄДРПОУ області
5389942
Будинок насосної станції загальною площею 1900,3 м2
Луганська обл., м. Лиси- ВАТ «Лисичанський
Регіональне відділенчанськ, вул. Незалежності, завод гумових технічних
ня Фонду по Луганській
128-69
виробів», код за ЄДРПОУ області
5389942
Нежитлове вбудоване приміщення
Луганська обл., м. Лиси- ВАТ «Луганськгеологія»,
Регіональне відділен2
загальною площею 55,0 м
чанськ, вул. селище Гео- код за ЄДРПОУ 01432115 ня Фонду по Луганській
логів, 14
області
Група інвентарних об’єктів: нежитлова будівля площею 554,4 м2,
Луганська обл., СватівУправління Державної
Державна казначейська
2
2
2
гараж площею 65,1 м , сарай площею 23 м , сарай площею 6,2 м , ський р-н, м. Сватове,
казначейської служби
служба України
вбиральня площею 22,6 м2
вул. Державна, 9
України у Сватівському
районі Луганської області,
код за ЄДРПОУ 37928384
Група інвентарних об’єктів: фільтр-прес ФП-4-4400 інв.№ 21060062 Луганська обл., м. ЛиВАТ «Лисичанський
Регіональне відділента ємкість інв. № 03060436
сичанськ, вул. Незалеж- завод гумових технічних
ня Фонду по Луганській
ності, 128
виробів», код за ЄДРПОУ області
05389942
Комплекс будівель та споруд у складі: будівля складського госпо- Луганська обл., м. Сєвє- Державне підприємство
Міністерство економічного
дарства літ. «А, а», загальною площею – 141,8 м2; будівля складу родонецьк, вул. Пивова- «Науково-дослідний
розвитку і торгівлі України
обладнання літ. «Б», загальною площею – 410,8 м2; будівля сторова, 6б
і проектний інститут
2
лярної майстерні літ. «Г», загальною площею – 601,4 м ; будівля
хімічних технологій
складу матеріалів літ. «Д, д», загальною площею 77,7 м2; будівля
«Хімтехнологія», код за
складу обладнання літ. «Ж», загальною площею 210,7 м2; навіс літ.
ЄДРПОУ 04687873
«З»; огорожа № 1, 2, 7; ворота № 3, 4, 5; замощення І
Регіональне відділення Фонду по Львівській області
Окреме майно – будівля гаража літ. «Б-1» площею 54,2 м2
Львівська обл., м. Яворів, Головне управління статис- Державна служба статисвул. Котляревського, 3
тики у Львівській області, тики України
Код за ЄДРПОУ 02361400
Окреме майно – нежитлове приміщення – гараж № 2 площею
Львівська обл., м. Самбір, Самбірське управління
Державна казначейська
20,2 м2
вул. Мазепи, 13
Державної казначейської служба України
служби України Львівської
області, код за ЄДРПОУ
37893577
Окреме майно – нежитлове приміщення – гараж № 3 площею
Львівська обл., м. Самбір, Самбірське управління
Державна казначейська
25,7 м2
вул. Мазепи, 13
Державної казначейської служба України
служби України Львівської
області, Код за ЄДРПОУ
37893577
Окреме майно – нежитлове приміщення – гараж № 4 площею
Львівська обл., м. Самбір, Самбірське управління
Державна казначейська
2
26,8 м
вул. Мазепи, 13
Державної казначейської служба України
служби України Львівської
області, код за ЄДРПОУ
37893577
Окреме майно – нежитлові допоміжні приміщення площею 23,1 м2 Львівська обл., м. Самбір, Самбірське управління
Державна казначейська
вул. Мазепи, 13
Державної казначейської служба України
служби України Львівської
області, код за ЄДРПОУ
37893577
Окреме майно – гараж, А-1, загальною площею 42,7 м2
Львівська обл., м. Сокаль, Головне управління статис- Державна служба статисвул. Сонячна, 5а, гар. 1
тики у Львівській області, тики України
код за ЄДРПОУ 02361400
Окреме майно – нежитлове приміщення, сарай В-1
Львівська обл., Перемиш- Управління Державної
Державна казначейська
2
загальною площею 21,5 м
лянський р-н, м. Переказначейської служби у
служба України
мишляни, вул. ГалицьПеремишлянському районі
ка, 28
Львівської області, код за
ЄДРПОУ 36848550
Окреме майно – вбудовані нежитлові приміщення №№ 12, 13
Львівська обл., Перемиш- Управління Державної
Державна казначейська
першого поверху загальною площею 11,4 м2 та вбудовані нежитлові лянський р-н, м. Переказначейської служби у
служба України
приміщення №№ 16, 17, 18 другого поверху загальною площею
мишляни, вул. ГалицьПеремишлянському районі
2
13,4 м , розташовані в будівлі А-2
ка, 28
Львівської області, код за
ЄДРПОУ 36848550
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Продовження додатка 8
Назва балансоутримувача
Орган управління
Назва об’єкта
Адреса об’єкта
або зберігача, код за
ЄДРПОУ
Група інвентарних об’єктів у складі: привід П-2, вентвідсос МВО-1,6 Львівська обл., м. ЧерПАТ «Зміна», код за
Регіональне відділен(2 шт.), термостат ТС-10, ліфт вантажний, стерилізатор
воноград, вул. ПромисЄДРПОУ 22405648
ня Фонду по Львівській
лова, 4
області
Нежитлова будівля кафе «Сузір’я», літ. А-1, площею 143,6 м2
Львівська обл., Кам’янка- Добротвірська ТЕС ПАТ
Міністерство енергетики
Бузький р-н, смт Добро- «Західенерго», код за
та вугільної промисловості
твір, вул. І. Франка, 12б ЄДРПОУ 00131618
України
2
Будівля операційно-диспетчерського управління площею 1060,5 м Львівська обл., СокальВідокремлений підрозділ
Міністерство енергетики
ський р-н, с. Сілець, при- «Західно-Українська вита вугільної промисловості
сілок Солтиси, 753 А
конавча дирекція з ліквідації України
шахт» Державного підприємства «Об’єднана компанія
«Укрвуглереструктуризація»,
код за ЄДРПОУ 39257791
2
Адмінпобуткомбінат площею 3828,5 м
Львівська обл., СокальВідокремлений підрозділ
Міністерство енергетики
ський р-н, с. Сілець, при- «Західно-Українська вита вугільної промисловості
сілок Солтиси, 753 Б
конавча дирекція з ліквідації України
шахт» Державного підприємства «Об’єднана компанія
«Укрвуглереструктуризація»,
код за ЄДРПОУ 39257791
2
Будівля їдальні площею 782,8 м
Львівська обл., СокальВідокремлений підрозділ
Міністерство енергетики
ський р-н, с. Сілець, при- «Західно-Українська вита вугільної промисловості
сілок Солтиси, 753 В
конавча дирекція з ліквідації України
шахт» Державного підприємства «Об’єднана компанія
«Укрвуглереструктуризація»,
код за ЄДРПОУ 39257791
Будівля пилорами площею 219,5 м2
Львівська обл., СокальВідокремлений підрозділ
Міністерство енергетики
ський р-н, с. Сілець, при- «Західно-Українська вита вугільної промисловості
сілок Солтиси, 753 Г
конавча дирекція з ліквідації України
шахт» Державного підприємства «Об’єднана компанія
«Укрвуглереструктуризація»,
код за ЄДРПОУ 39257791
Будівля дегазаційної установки (поверхневої дегазації) площею
Львівська обл., СокальВідокремлений підрозділ
Міністерство енергетики
132,1 м2
ський р-н, с. Сілець, при- «Західно-Українська вита вугільної промисловості
сілок Солтиси, 755 а
конавча дирекція з ліквідації України
шахт» Державного підприємства «Об’єднана компанія
«Укрвуглереструктуризація»,
код за ЄДРПОУ 39257791
Будівля ВГК площею 160,0 м2
Львівська обл., СокальВідокремлений підрозділ
Міністерство енергетики
ський р-н, с. Сілець, при- «Західно-Українська вита вугільної промисловості
сілок Солтиси, 753 Е
конавча дирекція з ліквідації України
шахт» Державного підприємства «Об’єднана компанія
«Укрвуглереструктуризація»
код за ЄДРПОУ 39257791
2
Нежитлове приміщення телерадіоательє площею 359,3 м (прибу- Львівська обл., м. Соснів- Державне підприємство
Міністерство енергетики
дова до житлового будинку)
ка, вул. Театральна, 15
«Шахта «Візейська»,
та вугільної промисловості
код за ЄДРПОУ 39646625 України
Нежитлові вбудовані приміщення №№ 1, 52 загальною площею
Львівська обл., м. МиМиколаївська районна
Миколаївська районна
63,4 м2, що розташовані на І поверсі будівлі
колаїв, бульвар Продержавна адміністрація
державна адміністрація
ектний, 1
Львівської області, код за Львівської області
ЄДРПОУ 04056339
Регіональне відділення по Миколаївській області
Будівлі та споруди бази Гідроспецбуду ІІІ черги
Миколаївська обл.,
ДП НАЕК «Енергоатом»
Міністерство енергетики
м. Южноукраїнськ, Гідро- по ВП «ЮУ АЕС», код за
та вугільної промисловості
комплекс, 14
ЄДРПОУ 24584661
України
Будівлі та споруди газового господарства
Миколаївська обл.,
ДП НАЕК «Енергоатом»
Міністерство енергетики
м. Южноукраїнськ, Гідро- по ВП «ЮУ АЕС», код за
та вугільної промисловості
комплекс, 15
ЄДРПОУ 24584661
України
Регіональне відділення Фонду по Одеській області
Приміщення складу № 16 (реєстровий номер 955360.1.ААБАЛД733) Одеська обл., АнаньївТОВ «Кононівський елева- Регіональне відділення
ський р-н, с. Жеребкове, тор» (зберігач)
Фонду по Одеській області
вул. Привокзальна, 4
Будівля магазину літ. № 37 загальною площею 69,8 м2
Одеська обл., м. Білго
ВАТ «АТП-15173», код за Регіональне відділення
род-Дністровський,
ЄДРПОУ 03118067
Фонду по Одеській області
вул. Автомобільна, 1
Будівля підсобного господарства літ. № 35 загальною площею
Одеська обл., м. Білго
ВАТ «АТП-15173», код за Регіональне відділення
94,5 м2
род-Дністровський,
ЄДРПОУ 03118067
Фонду по Одеській області
вул. Автомобільна, 1
Будівля їдальні літ. № 39 загальною площею 251,8 м2
Одеська обл., м. Білго
ВАТ «АТП-15173», код за Регіональне відділення
род-Дністровський,
ЄДРПОУ 03118067
Фонду по Одеській області
вул. Автомобільна, 1
Приміщення магазину
Одеська обл., Овідіополь- КСП «Тепличне» (ПП «Те- Регіональне відділення
ський р-н, смт Авангард, пличне»), код за ЄДРПОУ Фонду по Одеській області
вул. Теплична, 1
5528964
2
Будівля недіючої лазні загальною площею 161,8 м
Одеська обл., ЛиманВідсутній
Регіональне відділення
ський р-н, с. Трояндове,
Фонду по Одеській області
вул. Шевченка, 2
Нежитлова будівля загальною площею 287,8 м2
Одеська обл., Овідіополь- ПрАТ «Дністровський», код Регіональне відділення
ський р-н, с. Новоградків- за ЄДРПОУ 00413245
Фонду по Одеській області
ка, вул. Центральна, 57
Будівлі та споруди колишньої лазні, у складі нежитлової будівлі пло- Одеська обл., СаратПАТ «Южний», код за
Регіональне відділення
щею 171,3 м2 (літ. А); нежитлової будівлі площею 169,2 м2 (літ. А1) ський р-н, с. Розівка,
ЄДРПОУ 00413417
Фонду по Одеській області
2
та котельні площею 73,1 м (літ. Б)
вул. Шкільна, 3
Будівля колишньої пошти загальною площею 58,7 м2
Одеська обл., м. ПоВідсутній
Регіональне відділення
дільськ, вул. БочковиФонду по Одеській області
ча, 99
Будівля магазину загальною площею 54,0 м2
Одеська обл., РоздільнянВідсутній
Регіональне відділення
ський р-н, с. Степанівка,
Фонду по Одеській області
вул. Анісімова, 42
Колишній учбовий комбінат
м. Одеса, пров. БісквітВідсутній
Апарат Фонду
ний, 16-А
Будівля колишньої їдальні
м. Одеса, вул. Плієва, 1-Г
Відсутній
Регіональне відділення
Фонду по Одеській області
Нежитлові приміщення магазину (літ. А) загальною площею 252 м2, Одеська обл., м. ПоВідсутній
Регіональне відділення
що орендуються СПД «Присяжний С.А.»
дільськ, вул. БочковиФонду по Одеській області
ча, 92-а
2
Нежитлові споруди загальною площею 1526,3 м з устаткуванням м. Одеса, Овідіопольська
Відсутній
Апарат Фонду
дуга, 3-А
2
49/100 частин нежитлової будівлі загальною площею 350 м
м. Одеса, Французький
ТОВ «ДРАЙВ-ІН», код за
Міністерство охорони
бульвар, 85/5
ЄДРПОУ 20984139
здоров’я України
Будівля колишньої електростанції з обладнанням та градирнею
м. Ізмаїл, вул. Кишинів- Ізмаїльська філія ДП «Адмі- Міністерство інфраструкська, 4
ністрація морських портів тури України
України», код за ЄДРПОУ
38728402
Регіональне відділення Фонду по Полтавській та Сумській областях
Нежитлова будівля колишньої лазні площею 150,2 м2
Полтавська обл., Глобин- Пустовійтівська сільська
Регіональне відділення
ський р-н, с. Пустовійто- рада, код за ЄДРПОУ
Фонду по Полтавській та
ве, вул. Молодіжна, 35
22549650
Сумській областях
Громадська будівля літ. А-1 (магазин-павільйон) загальною площею Полтавська обл., Карлів- ВАТ «Імені Голобородька», Регіональне відділення
166,8 м2
ський р-н, с-ще Михайлів- код за ЄДРПОУ 00384880 Фонду по Полтавській та
ське, вул. Горького, 5-а
(ліквідовано)
Сумській областях
Громадська будівля Т-1 (магазин) загальною площею 120,5 м2
Полтавська обл., Карлів- ТОВ «КМЗ-Капітал», код за Регіональне відділення
ський р-н, м. Карлівка,
ЄДРПОУ 35939237
Фонду по Полтавській та
вул. Гурамішвілі, 1д
Сумській областях
Громадська будівля літ S-1 (пральня) загальною площею 91,9 м2
Полтавська обл., Карлів- ТОВ «КМЗ-Капітал», код за Регіональне відділення
ський р-н, м. Карлівка,
ЄДРПОУ 35939237
Фонду по Полтавській та
вул. Гурамішвілі, 1-З
Сумській областях
Громадська будівля АП-1 (їдальня) загальною площею 408,5 м2
Полтавська обл., Карлів- ТОВ «КМЗ-Капітал», код за Регіональне відділення
ський р-н, м. Карлівка,
ЄДРПОУ 35939237
Фонду по Полтавській та
вул. Гурамішвілі, 1-Ж
Сумській областях
2
Побутовий корпус літ. ТС-ІІ загальною площею 705,3 м
Полтавська обл., м. Пол- КП «Полтавський
Регіональне відділення
тава, вул. Харчовиків, 6
м’ясокомбінат», код за
Фонду по Полтавській та
ЄДРПОУ 00424214
Сумській областях
2
Громадська будівля (офіс) літ. ОБ-1 загальною площею 327,4 м
Полтавська обл., м. Пол- КП «Полтавський
Регіональне відділення
тава, вул. Харчовиків, 6
м’ясокомбінат», код за
Фонду по Полтавській та
ЄДРПОУ 00424214
Сумській областях
Нежитлова будівля літ. А-1
Полтавська обл., Оржиць- СТОВ Агрофірма «Оржиць- Регіональне відділення
загальною площею 186,5 м2
кий р-н, с. Тарасенкове, ка», код за ЄДРПОУ
Фонду по Полтавській та
вул. Шевченка, 7/1а
00845855
Сумській областях
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Назва балансоутримувача
Орган управління
або зберігача, код за
ЄДРПОУ
Громадський будинок літ. А1
Полтавська обл., Гадяць- ТДВ «Гадяцький елеватор», Регіональне відділення
2
загальною площею 156,8 м
кий р-н, м. Гадяч, вул. Ге- код за ЄДРПОУ 00955650 Фонду по Полтавській та
роїв Майдану, 75
Сумській областях
Нежитлова будівля – склад балонів літ. V-1
м. Полтава, вул. Бірюзова ПАТ «Демітекс», код за
Регіональне відділення
2
площею 23,5 м
Маршала, 26/1
ЄДРПОУ 14299824
Фонду по Полтавській та
Сумській областях
2
Нежитлова будівля їдальні площею 147,1 м
Полтавська обл., Кремен- КСП імені Ватутіна, код
Регіональне відділення
чуцький р-н, с. Пришиб, за ЄДРПОУ 00845849
Фонду по Полтавській та
вул. Центральна, 29-а
(ліквідовано)
Сумській областях
Вбиральня літ. R площею 4,1 м2
м. Полтава, вул. Маршала ПАТ «Демітекс», код за
Регіональне відділення
Бірюзова, 26/1
ЄДРПОУ 14299824
Фонду по Полтавській та
Сумській областях
Громадський будинок, літ. А – будівля їдальні,
Полтавська обл., Глобин- ТОВ «Шушвалівське», код Регіональне відділення
2
площею 112,3 м
ський р-н, с. Шушвалівка, за ЄДРПОУ 00483731 (лік- Фонду по Полтавській та
вул. Паркова, 2б
відоване)
Сумській областях
Будівля магазину
Сумська обл., смт Красно- ПрАТ «Хлібозавод «Заліз- Регіональне відділення
пілля, пров. Привокзаль- ничник», код за ЄДРПОУ
Фонду по Полтавській та
ний, 9
23050348
Сумській областях
Будинки для відпочинку
Сумська обл., ТростянецьВідсутній
Регіональне відділення
кий р-н, сільська рада ЗаФонду по Полтавській та
річненська, «Заплава ріки
Сумській областях
Ворскла» масив, 3, 3-А
2
Адміністративний будинок загальною площею 293,6 м та господар- Сумська обл., Тростянець- Головне управління статис- Державна служба статисські споруди: гараж, Г загальною площею 90,7 м2; господарська бу- кий р-н, м. Тростянець,
тики у Сумській області , тики України
дівля загальною площею 12,0 м2; господарська будівля загальною вул. Вознесенська, 24
код за ЄДРПОУ 02362227
2
2
площею 4,2 м ; топкова загальною площею 19,4 м
2
Нежитлове приміщення загальною площею 88,3 м
Сумська обл., м. Охтирка, Північно-східний офіс Дер- Державна аудиторська
пров. Друкарський, 4
жавної аудиторської служ- служба України
би України, код за ЄДРПОУ
40478572
Адмінбудівля загальною площею 95,7 м2
Сумська область, м. Пу- ДП «НЕК «Укренерго», код Міністерство енергетики
тивль, вул. Благовіщен- за ЄДРПОУ 00100227
та вугільної промисловості
ська, 1
України
2
Гараж загальною площею 22,0 м
Сумська область, м. Пу- ДП «НЕК «Укренерго» код Міністерство енергетики
тивль, вул. Вознесенза ЄДРПОУ 00100227
та вугільної промисловості
ська, 44
України
2
Нежитлова будівля загальною площею 317,7 м (другий поверх)
Сумська область, м. Ром- ДП «НЕК «Укренерго» код Міністерство енергетики
ни, вул. Гостиннодвірза ЄДРПОУ 00100227
та вугільної промисловості
ська, 37А
України
Нежитлова будівля загальною площею 374,8 м2
Сумська область,
ДП «НЕК «Укренерго» код Міністерство енергетики
м. Охтирка, вул. Шевза ЄДРПОУ 00100227
та вугільної промисловості
ченка, 3а
України
2
Адмінбудівля загальною площею 116,7 м
Сумська область, м. Пу- Північно-східний офіс
Державна аудиторська
тивль, провулок Маклако- Держаудитслужби
служба України
ва Миколи, 1
Нежитлова будівля
Сумська обл.,
Управління Державної
Державна казначейська
м. Середина-Буда,
казначейської служби
служба України
вул. Троїцька, 22
України у СерединоБудському районі Сумської
області, код за ЄДРПОУ
37630780
Гараж
Сумська обл.,
Управління Державної
Державна казначейська
м. Середина-Буда,
казначейської служби
служба України
вул. Троїцька, 22
України у СерединоБудському районі Сумської
області, код за ЄДРПОУ
37630780
Регіональне відділення Фонду по Рівненській області
Будівля їдальні, загальною площею 174,8 кв. м у складі: «А-1» – бу- Рівненська обл., ЗарічВАТ «Зарічненський агро- Регіональне відділення
дівля їдальні; «а» – прибудова; «а1» – сходи; «Б» – погріб
ненський р-н, с. Мутвиця, техсервіс», код за ЄДРПОУ Фонду по Рівненській
вул. Центральна, 7а
906670
області
Будівля складу загальною площею 231,1 м2
Рівненська обл., Гощан- ВАТ «Гощанський «Райагро Регіональне відділення
ський р-н, с. Бугрин,
постач» (реорганізоване
Фонду по Рівненській
вул. Перемоги, 2а
у ТОВ «СТП Екоресурс»),
області
код за ЄДРПОУ 00906781
Нежитлові приміщення загальною площею 57,3 м2 зі східцевою пло- Рівненська обл., м. КоПП «Пластранс», код за
Регіональне відділення
щадкою 20,8 м2 на першому поверсі будівлі сауни
рець, вул. Київська, 107б ЄДРПОУ 33982500
Фонду по Рівненській
області
Група інвентарних об’єктів у складі: будівля прохідної, Б-1, загаль- Рівненська обл., Гощан- ТзОВ «ПМК-5», код за
Регіональне відділення
2
ною площею 25,8 м , споруда ґанку, б, споруда естакади, В
ський р-н, смт Гоща,
ЄДРПОУ 00910660
Фонду по Рівненській
вул. Промислова, 1
області
2
Будівля кузні загальною площею 78,2 м
Рівненська обл., м. КоКорецьке ВАТ РТО «Агро- Регіональне відділення
рець, вул. Київська, 200 техсервіс», код за ЄДРПОУ Фонду по Рівненській
03760316
області
Будівля магазину загальною площею 305,6 м2
Рівненська обл., м. Дубно, ПрАТ «Дубенський завод Регіональне відділення
вул. Млинівська, 71
гумово-технічних виробів», Фонду по Рівненській
код за ЄДРПОУ 2971506
області
Гараж загальною площею 20,1 м2
Рівненська область,
Головне управління статис- Державна служба статисм. Березне, вул. Київтики у Рівненській області, тики України
ська, 5а/4
код за ЄДРПОУ 02362061
2
Нежитлова будівля, будівля гаража № 2 загальною площею 34,4 м Рівненська область,
Головне управління статис- Державна служба статисм. Здолбунів, вул. Пуш- тики у Рівненській області, тики України
кіна, 44б
код за ЄДРПОУ 02362061
Гараж – Б загальною площею 36,1 м2
Рівненська область, м. Ду- Головне управління статис- Державна служба статисбровиця, вул. Уляни та
тики у Рівненській області, тики України
Анастасії Гольшанських, 2 код за ЄДРПОУ 02362061
Продовження під’їзної залізничної колії № 39/3
м. Рівне, вул. Князя Воло- Приватне підприємство
Регіональне відділення
димира, 111
«ВІЛІС», код за ЄДРПОУ
Фонду по Рівненській
23302324
області
2
Будівля столярного цеху загальною площею 209,1 м
Рівненська обл., КоВАТ РТО «Агротехсервіс», Регіональне відділення
рецький р-н, м. Корець, код за ЄДРПОУ 03760316 Фонду по Рівненській
вул. Київська, 200
області
Регіональне відділення Фонду по Тернопільській області
Окреме майно – нежитлова будівля хлораторної загальною площею Тернопільська обл., м. Бу- ВАТ «Бучацький цукровий Регіональне відділення
67,3 м2
чач, вул. Тичини, будинок завод», код за ЄДРПОУ
Фонду по Тернопільській
3 «Х»
00373095
області
Під’їзна залізнична колія станції Кременець загальною довжиною
Тернопільська обл., Кре- Ліквідований згідно з ухва- Регіональне відділення
1800 м (ходова-вантажна колія № 17 довжиною 1424 м (від стріменецький р-н, м. Креме- лою суду від 06.05.2016
Фонду по Тернопільській
лочного переводу № 205, через стрілки № 207, 209, 211, до упору); нець, вул. Березина, 77к у справі № 10/Б-966 з
області
вантажна колія № 18 довжиною 376 м (від стрілочного переводу
06.05.2016. Державна
№ 211 до межі), яка в процесі приватизації не увійшла до статутнореєстрація припинення
го капіталу ВАТ «Кременецький міжрайпостач»
юридичної особи у зв’язку
з визнанням її банкрутом
24.05.2016 (Витяг з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань від
03.09.2018 № 1004380080)
Котельне приміщення загальною площею 61,8 м2, що знаходиться Тернопільська обл.,
Відділ економічного та аг- Тернопільська обласна
в будівлі гаражі
м. Монастириська,
ропромислового розвитку державна адміністрація
вул. Сагайдачного, 3А
Монастириської районної
державної адміністрації,
код за ЄДРПОУ 42100455
Гараж загальною площею 64,5 м2, що знаходиться в будівлі гаражі Тернопільська обл.,
Відділ економічного та аг- Тернопільська обласна
м. Монастириська,
ропромислового розвитку державна адміністрація
вул. Сагайдачного, 3Б
Монастириської районної
державної адміністрації,
код за ЄДРПОУ 42100455
Регіональне відділення Фонду по Харківській області
Нежитлова будівля котельні з лазнею загальною площею 251,7 м2 Харківська обл., Красно- ТДВ «Агрофірма «ГлоРегіональне відділеня
кутський р-н, с. Городнє, бівська», код за ЄДРПОУ Фонду по Харківській
вул. Центральна, 5а
00412406
області
Нежитлова будівля гаража загальною площею 76,90 м2
Харківська обл., Красно- ТДВ «Агрофірма «ГлоРегіональне відділенкутський р-н, с. Городнє, бівська», код за ЄДРПОУ ня Фонду по Харківській
вул. Центральна, 5б
00412406
області
Нежитлові будівлі буфету літ. «Є-1» загальною площею 43,2 м2 та
Харківська обл., ХарківПАТ «Весотра-Харків», код Регіональне відділен2
їдальні літ. «Е-1» загальною площею 54,0 м разом із обладнанням ський р-н, смт Пісочин,
за ЄДРПОУ 05461326
ня Фонду по Харківській
(3 одиниці)
вул. Автомобільна, 8б, 8в
області
2
Нежитлова будівля літ. «А-1» загальною площею 91,0 м
м. Харків, пров. Осипен- ПАТ «Турбоатом», код за
Регіональне відділенко, 12
ЄДРПОУ 05762269
ня Фонду по Харківській
області
Приміщення підвалу загальною площею 182,4 м2 нежитлової будівлі м. Харків, вул. П. Свина- ЗАТ «Титан» по виробРегіональне відділенліт. «Б-1»
ренка, 14
ництву під’ємно – трання Фонду по Харківській
спортного устаткування,
області
код за ЄДРПОУ 05744484
(ліквідовано)
Назва об’єкта

Адреса об’єкта

№ 16 (1244)

Продовження додатка 8
Назва балансоутримувача
Орган управління
або зберігача, код за
ЄДРПОУ
Обладнання: міні-масло цех (інв. № 261), м’ясорубка (інв. № 264), Харківська обл., смт Ко- ПрАТ «Харківська ТЕЦ-5», Міністерство енергетики
фаршмішалка (інв. № 263), шпигорізка (інв. № 265), шприц вакуум- ротич
код за ЄДРПОУ 05471230 та вугільної промисловості
ний (інв. № 262)
України
Вбудовані нежитлові приміщення громадського призначення в літ. м. Харків, вул. Роллана
Товариство з обмеженою Регіональне відділен2
«А-5» загальною площею 271,3 м
Ромен, 9
відповідальністю «РОМня Фонду по Харківській
ВЕЙ», код за ЄДРПОУ
області
39618278
Група інвентарних об’єктів – нежитлова будівля літ. «А-2» площею Харківська обл., ХарківВідсутній
Регіональне відділен1018,9 м2, нежитлова будівля мийки літ. «Е-1» площею 4,1 м2,
ський р-н, смт Безлюдівня Фонду по Харківській
2
нежитлова будівля боксу літ. «В-1» площею 738,2 м , нежитлова
ка, пров. Пісчаний, 8
області
будівля складу літ. «Д-1» площею 48,5 м2, нежитлова будівля складу
літ. «Г-1» площею 96,2 м2, загальною площею 1905,9 м2
Нежитлова будівля з майном (22 од.)
Харківська обл., ВалківВідсутній
Регіональне відділенський р-н, с. Серпневе,
ня Фонду по Харківській
вул. Садова, 7
області
Група інвентарних об’єктів (2/3 частини) у складі: нежитлова будівля м. Харків, вул. ЗалізничВідсутній
Регіональне відділен2
літ. «А-1», загальною площею 285,0 м , з допоміжними спорудами: на, 14-А
ня Фонду по Харківській
сараї літ. «Б», «В», вбиральня літ. «Г», павільйон, огорожа № 1, 2
області
2
Нежитлова будівля літ. «А-2» загальною площею 854,6 м
м. Харків, вул. Чоботар- Департамент містобуХарківська обласна дерська, 80
дування та архітектури
жавна адміністрація
Харківської обласної державної адміністрації, код за
ЄДРПОУ 02498530
Регіональне відділення Фонду в Херсонській області,
Автономній Республіці Крим та м. Севастополі
Група інвентарних об’єктів АЗС № 3
м. Херсон, вул. Садова, 43
Відсутній
Міністерство енергетики
та вугільної промисловості
України
Одноповерхова будівля лабораторії (літ. Г) загальною площею
Херсонська обл. м. Олеш- Управління Державної каз- Державна казначейська
161,8 м2
ки, вул. Центральна (Про- начейської служби України служба України
летарська), 20
у Олешківському районі
Херсонської області, код за
ЄДРПОУ 38045231
Група інвентарних об’єктів: трактор колісний Т-40 (інв. № 776),
м. Херсон, Карантинний ТОВ «Столична судноРегіональне відділенавтомобільний кран КС-3562 (інв. № 714), універсальна уборочострів, 1
плавна компанія» код за
ня Фонду в Херсонській
на машина (інв. № 686), автомобільний кран КС-МАЗ-500 (інв.
ЄДРПОУ 31628535
області, Автономній
№ 661), електроустановка для іспитів (інв. № 7383), компресор
Республіці Крим та м. Се(інв. № 5259), електрокомпресор (інв. № 5527), насос для відкачки
вастополі
води з відсіків (інв. № 7025), насос для відкачки води з відсіків (інв.
№ 6999), насос пересувний для сушіння (інв. № 7049), пересувний
компресор ВУВ-45/150 (інв. № 7412), компресор (інв. № 5173)
Гараж в гаражному кооперативі «Жигулі»
Херсонська обл., м. Нова Головне управління статис- Державна служба стаКаховка, вул. Французька тики у Херсонській області, тистики
код за ЄДРПОУ 02362664
Будівля колишньої санітарно-епідеміологічної станції (комплекс
Херсонська область, Но- Державна установа «Лабо- Міністерство охорони
будівель)
вотроїцький р-н, смт Но- раторний центр МОЗУ»
здоров’я України
вотроїцьке, вул. Херсонська, 42
Будівля клубу загальною площею 211 м2
Херсонська обл., Олеш- Державне підприємство
Державне агентство лісоківський р-н, с. Великі
«Великокопанівське лісо- вих ресурсів України
Копані, вул. Леніна, 1
мисливське господарство»,
код за ЄДРПОУ 00993277
2
Будівля складу ядохімікатів площею 93,1 м
Херсонська обл., Олеш- Державне підприємство
Державне агентство лісоківський р-н, с. Великі
«Великокопанівське лісо- вих ресурсів України
Копані, вул. Леніна, 3а
мисливське господарство»,
код за ЄДРПОУ 00993277
Будівля складу матеріалів площею 82,5 м2
Херсонська обл., Олеш- Державне підприємство
Державне агентство лісоківський р-н, с. Великі
«Великокопанівське лісо- вих ресурсів України
Копані, вул. Леніна, 3а
мисливське господарство»,
код за ЄДРПОУ 00993277
2
Будівля ларька загальною площею 18,4 м
Херсонська обл., Олеш- Державне підприємство
Державне агентство лісоківський р-н, с. Великі
«Великокопанівське лісо- вих ресурсів України
Копані, вул. Леніна, 5
мисливське господарство»,
код за ЄДРПОУ 00993277
Цех по в’язці віників площею 758,5 м2
Херсонська обл., Олеш- Державне підприємство
Державне агентство лісоківський р-н, с. Великі
«Великокопанівське лісо- вих ресурсів України
Копані, вул. Леніна, 3а
мисливське господарство»,
код за ЄДРПОУ 00993277
Навіс цеху по в’язці віників площею 180 м2
Херсонська обл., Олеш- Державне підприємство
Державне агентство лісоківський р-н, с. Великі
«Великокопанівське лісо- вих ресурсів України
Копані, вул. Леніна, 3а
мисливське господарство»,
код за ЄДРПОУ 00993277
2
Склад мінеральних добрив площею 50 м
Херсонська обл., Олеш- Державне підприємство
Державне агентство лісоківський р-н, с. Великі
«Великокопанівське лісо- вих ресурсів України
Копані, вул. Леніна, 3а
мисливське господарство»,
код за ЄДРПОУ 00993277
Водозабірний вузол площею 34,8 м2
Херсонська обл., Олеш- Державне підприємство
Державне агентство лісоківський р-н, с. Великі
«Великокопанівське лісо- вих ресурсів України
Копані, вул. Леніна, 3а
мисливське господарство»,
код за ЄДРПОУ 00993277
Залізобетонна огорожа протяжністю 108 пог.м
Херсонська обл., Олеш- Державне підприємство
Державне агентство лісоківський р-н, с. Великі
«Великокопанівське лісо- вих ресурсів України
Копані, вул. Леніна, 3а
мисливське господарство»,
код за ЄДРПОУ 00993277
Трансформатор
Херсонська обл., Олеш- Державне підприємство
Державне агентство лісоківський р-н, с. Великі
«Великокопанівське лісо- вих ресурсів України
Копані, вул. Леніна, 3а
мисливське господарство»,
код за ЄДРПОУ 00993277
2
Господарча будівля площею 7,7 м
Херсонська обл., Олеш- Державне підприємство
Державне агентство лісоківський р-н, с. Великі
«Великокопанівське лісо- вих ресурсів України
Копані, вул. Леніна, 3а
мисливське господарство»,
код за ЄДРПОУ 00993277
Господарча будівля площею 55,4 м2
Херсонська обл., Олеш- Державне підприємство
Державне агентство лісоківський р-н, с. Великі
«Великокопанівське лісо- вих ресурсів України
Копані, вул. Леніна, 3а
мисливське господарство»,
код за ЄДРПОУ 00993277
Регіональне відділення Фонду по Хмельницькій області
Назва об’єкта

Адреса об’єкта

Група інвентарних об’єктів у складі: 30-тонна вагова; пожежне водо- Хмельницька обл., Дунаєймище; шлакобетонна огорожа
вецький р-н, смт Дунаївці,
вул. Соборності, 4-А

Відсутній

Регіональне відділення
Фонду по Хмельницькій
області

Будівля їдальні загальною площею 553,8 м2

Хмельницька обл.,
смт Білогір’я, вул. Миру,
14

Білогірський районний
Білогірська районна
центр комплексної реабілі- державна адміністрація
тації для осіб з інвалідніс- Хмельницької області
тю «Промінь надії», код за
ЄДРПОУ 33124533

Адміністративна будівля (літ. А-2) загальною площею 351,8 м2

Хмельницька обл., Старосинявський р-н, смт Стара
Синява, вул. Грушевського, 4

Головне управління статистики у Хмельницькій
області, код за ЄДРПОУ
02362894

Державна служба статистики України

Гараж (літ. Б) загальною площею 23,0 м2

Хмельницька обл., Старосинявський р-н, смт Стара
Синява, вул. Грушевського, 4

Головне управління статистики у Хмельницькій
області, код за ЄДРПОУ
02362894

Державна служба статистики України

Регіональне відділення Фонду по Черкаській області
Нежитлова будівля лазні загальною площею 182,3 м2
Черкаська обл., МаньківВідсутній
ський р-н, с. Крачківка,
вул. Молодіжна, 28
Приміщення адміністративної будівлі (літ. А-2) загальною площею Черкаська обл., смт Дра- Головне управління статис2
495,5 м ; убиральня (літ. Б)
бів, вул. Центральна, 83а тики у Черкаській області,
код за ЄДРПОУ 02357999
Приміщення колишнього АКАБ «Україна» загальною площею
Черкаська обл., смт Ли- Лисянська районна
226,4 м2 першого поверху двоповерхової будівлі
сянка, вул. Гетьманський державна адміністрація
шлях, 20
Черкаської області, код за
ЄДРПОУ 04061240
Гараж (літ. «А») з оглядовою ямою загальною площею 35,3 м2
Черкаська обл., смт Ка- Головне управління статистеринопіль, вул. Гризла
тики у Черкаській області,
Семена, 12/15
код за ЄДРПОУ 02357999
2
Будівля бару (літ. ж’ – 1) загальною площею 181,8 м
Черкаська обл., ЧерПрАТ «Дитячий оздоровчокаський р-н, с. Мошни,
санаторний комплекс
вул. Лісна, 6
«НИВА», код за ЄДРПОУ
21355747
Овочесховище (підвальне приміщення) (літ. В’ – 1) загальною
Черкаська обл., ЧерПрАТ «Дитячий оздоровчо2
площею 100,4 м
каський р-н, с. Мошни,
санаторний комплекс
вул. Лісна, 6
«НИВА», код за ЄДРПОУ
21355747

17 квітня 2019 року

Регіональне відділення Фонду по Черкаській
області
Державна служба статистики України
Лисянська районна державна адміністрація Черкаської області
Державна служба статистики України
Регіональне відділення Фонду по Черкаській
області
Регіональне відділення Фонду по Черкаській
області
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відомості
приватизації

Продовження додатка 8
Назва балансоутримувача
Назва об’єкта
Адреса об’єкта
або зберігача, код за
ЄДРПОУ
Гараж (літ. Б) загальною площею 22,2 м2
Черкаська обл., м. Канів, Північний офіс Державвул. Енергетиків, 30/2
ної аудиторської служби
України, код за ЄДРПОУ
40479560
2
Гараж № 9 (літ. А-1) загальною площею 24,8 м
Черкаська обл., смт Мань- Північний офіс Державківка, вул. Соборна, 2а
ної аудиторської служби
України, код за ЄДРПОУ
40479560
Нежитлове приміщення автозаправної станції (літ. А) загальною
Черкаська обл., м. Шпола,
Відсутній
площею 35,8 м2
вул. Соборна, 138
Регіональне відділення Фонду по Чернівецькій області
Окреме майно – будівля загальною площею 152,3 м2 з прибудин- Чернівецька обл., Герца- ТОВ «Джерело», код ЄДковими спорудами: сараєм загальною площею 14,2 м2, вбиральнею ївський р-н, с. Хряцька,
РПОУ 04329808
загальною площею 1,4 м2 та криницею
вул. Лісова, 42а
Виробнича будівля (корпус блоку допоміжного) літ. А, А’ площею
м. Чернівці, вул. ПрутПеребуває на позабалан1085,60 м2
ська, 10-А
совому рахунку ТОВ «Машзавод», код за ЄДРПОУ
30045061
Зовнішньомайданчикові електромережі, а саме: кабельна лінія на
м. Чернівці, просп. Неза- Перебуває на позабаланнапругу 10 кВ від ТП-234 до ТП-233 довжиною 430 м та кабельна
лежності, 106
совому рахунку ТДВ «Холінія на напругу 10 кВ від ТП-234 до ТП-235 довжиною 350 м
лодпродконтракт», код за
ЄДРПОУ 01553876
Регіональне відділення Фонду по Чернігівській області
Нежитлова будівля (колишній дитячий садок) загальної площею
Чернігівська обл.,
СТОВ «Линовицьке», код за
236,6 м2 з водопроводом
Прилуцький р-н, смт Ли- ЄДРПОУ 00386152
новиця, вул. І. Франка, 23-а
2
Будівля майстерні загальною площею 252,3 м
Чернігівська обл., м. НіВідсутній
з майданчиком асфальтобетонним
жин, вул. Шевченка, 174

Державна аудиторська
служба України
Державна аудиторська
служба України

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

Регіональне відділення
Фонду по Чернігівській
області

Додаток 9
до наказу Фонду від 27.12.2018 № 1637
(у редакції наказу Фонду від 05.04.2019 № 332)

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

Назва балансоутримувача або зберігача,
код за ЄДРПОУ

Назва об’єкта
Житловий будинок № 11

Адреса об’єкта
Запорізька область, Вільнянський
р-н, с. Матвіївка, вул. Побєди, 94

Орган управління

Назва балансоутримувача або зберігача,
код за ЄДРПОУ
Відсутній

Орган управління
Регіональне відділення Фонду по
Дніпропетровській, Запорізькій
та Кіровоградській областях

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

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

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

Малоповерхова житлова забудова Запорізька обл., м. Енергодар,
у м. Енергодар. БД-14/1 (1 черга) пров. Таврійський, 8

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

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

Малоповерхова житлова забудова Запорізька обл., м. Енергодар,
у м. Енергодар. БД-15/1 (1черга) пров. Таврійський, 10

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

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

Гараж спілки ветеранів Афганістану

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

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

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

Склад тари

Запорізька обл., м. Енергодар,
вул. Комунальна

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

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

Апарат Фонду

Регіональне відділення
Фонду по Чернігівській
області
Адміністративне приміщення літ. А-1
Чернігівська обл., м. Се- Північний офіс Держаудит- Державна аудиторська
загальною площею 59,2 м2
менівка, вул. Червона
служби, код за ЄДРПОУ
служба
площа, 94
40479560
Гараж загальною площею 22,1 м2
Чернігівська обл., м. Се- Північний офіс Держаудит- Державна аудиторська
менівка, вул. Червона
служби, код за ЄДРПОУ
служба
площа, 94-а
40479560
Регіональне відділення Фонду по м. Києву
Окреме майно – кран автомобільний (КС-4561) К-162 на базі шасі м. Київ, вул. БаренбойМостобудівельний загін
Регіональне відділення
КрАЗ-257, державний № АА 8416 ВМ, інв. № 8457
ма, 8
№ 2 ПАТ «Мостобуд», код Фонду по м. Києву
за ЄДРПОУ 01386303
Нежитлове приміщення (колишня захисна споруда цивільної обом. Київ, вул. Академіка
ПАТ «Науково-дослідний
Регіональне відділення
рони (корпус 23)
Кримського, 27, літера Б інститут електромеханічних Фонду по м. Києву
приладів», код ЄДРПОУ
14309824
Нежитлові приміщення окремо розташованої будівлі їдальні загаль- м. Київ, вул. ВасильківПАТ «ТорговельноМіністерство енергетики
2
ною площею 1063,00 м
ська, 34, літера Т
підприємницький центр», та вугільної промисловості
код за ЄДРПОУ 05414775 України
Об’єкт нерухомого майна: майновий комплекс – санаторій (недім. Київ, вул. Федора
Відсутній
Відсутній
ючий) загальною площею 1061,90 м2, а саме: водолікарня (літера Максименка (ЧервоноА) загальною площею 793,00 м2, ізолятор (літера Б) загальною
флотська), 3
площею 158,30 м2, літній павільйон (літера В) загальною площею
87,30 м2, майстерня (літера Г) загальною площею 13,50 м2, туалет
(літера Д) загальною площею 9,80 м2
Апарат Фонду
Майновий комплекс
м. Київ, просп. ПереВідсутній
Апарат Фонду
моги, 150

Назва об’єкта

Продовження додатка 9

Орган управління

Житловий будинок (незавершено- Запорізька обл., Токмацький р-н,
го будівництва) літ. А-1, веранда с. Грушівка, вул. Зарічна, 7
літ. а-1, господарча будівля (незавершеного будівництва) літ. Б,
підвал літ. Б’

Відсутній

Регіональне відділення Фонду по
Дніпропетровській, Запорізькій
та Кіровоградській областях

Житловий будинок (незавершено- Запорізька обл., Токмацький р-н,
го будівництва) літ. А-1, веранда с. Грушівка, вул. Зарічна, 9
літ. а-1, господарча будівля (незавершеного будівництва) літ. Б,
підвал літ. Б’

Відсутній

Регіональне відділення Фонду по
Дніпропетровській, Запорізькій
та Кіровоградській областях

Житловий будинок (незавершено- Запорізька обл., Токмацький р-н,
го будівництва) літ. А-1, веранда с. Грушівка, вул. Зарічна, 11
літ.а-1, господарча будівля (незавершеного будівництва) літ. Б,
підвал літ. Б’

Відсутній

Регіональне відділення Фонду по
Дніпропетровській, Запорізькій
та Кіровоградській областях

Житловий будинок (незавершено- Запорізька обл., Токмацький р-н,
го будівництва) літ. А-1, веранда с. Грушівка, вул. Зарічна, 13
літ. а-1, господарча будівля (незавершеного будівництва) літ. Б,
підвал літ. Б’

Відсутній

Регіональне відділення Фонду по
Дніпропетровській, Запорізькій
та Кіровоградській областях

Недобудований житловий будинок, літ. А

Відсутній

Відсутній

Відсутній

Відсутній

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

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.
База індустрії

Кіровоградська обл., м. Мала Виска, провулок І Професійний (І
Ватутіна), 23-Б

Маловисківський спиртзавод, код за ЄДРПОУ Міністерство аграрної політики
00374982
та продовольства України

108-квартирний житловий будинок

Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Новогеоргіївська, 48

ТОВ «Спеціальне конструкторськотехнологічне бюро «Калькулятор», код за
ЄДРПОУ 13752995

Регіональне відділення Фонду по
Дніпропетровській, Запорізькій
та Кіровоградській областях

Регіональне відділення Фонду по Донецькій області
4-поверховий 56-квартирний жит- Донецька обл., м. Торецьк,
ловий будинок
вул. Маяковського, 39

ВП «Шахта «Торецька» ДП «Торецьквугілля»,
код за ЄДРПОУ 33839013

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

Лікувальний корпус профілакторію Донецька обл., Мар’їнський р-н,
с. Зоряне, вул. Промислова
зона, 10г

ДП «Селидіввугілля», код за ЄДРПОУ
33426253

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

Котельня з 6-ма котлами

Донецька обл., Бахмутський р-н,
с-ще Спірне

ПАТ «Лисичанськнафтопродукт», код за
ЄДРПОУ 03484062

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

Котельня

Донецька обл., Нікольський р-н,
СТОВ «Первомайська птахофабрика», код за
с.Тополине, вул. Шкільна, буд. 26а ЄДРПОУ 00851979

Пташник на 15 тис. бройлерів

Донецька обл., Мангушський р-н,
с. Глибоке

Регіональне відділення Фонду по
Донецькій області

ДП «Маріупольський морський торговельний Міністерство інфраструктури
порт», код за ЄДРПОУ 112575501
України

Кінотеатр на 500 місць
Вінницька обласна державна
адміністрація

Донецька обл., м. Покровськ, м-н
Шахтарський, 28-а

Готельний комплекс

Міністерство аграрної політики
та продовольства України

Донецька обл., Мангушський р-н,
с. Білосарайська Коса, вул. Безуха, 94-а

Медсанчастина-поліклініка

Донецька обл., м. Маріуполь,
вул. Радіна М. В., 2

Відсутній

Регіональне відділення Фонду по
Донецькій області

Тепла стоянка

Донецька обл., Бахмутський р-н,
с-ще Спірне, вул. Центральна, 4-а

Відсутній

Регіональне відділення Фонду по
Донецькій області

Білківська сільська рада, код за ЄДРПОУ
Регіональне відділення Фонду
4330527
по Вінницькій області
Садиба № 11 квартал № 14
Департамент будівництва Вінницької облас- Вінницька обласна державна
ної державної адміністрації, код за ЄДРПОУ адміністрація
39578073
Садиба № 12 квартал № 14
Вінницька обл., Немирівський р-н, Департамент будівництва Вінницької облас- Вінницька обласна державна
с. Нові Обиходи, вул. Мельника, 64 ної державної адміністрації, код за ЄДРПОУ адміністрація
39578073
Базар
Вінницька обл., Тульчинський р-н, СВАТ «Птахокомбінат Тульчинський», код за Регіональне відділення Фонду по
смт Кирнасівка, вул. Соборна, 39 д ЄДРПОУ 05413994
Вінницькій області
Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Водна станція
Дніпропетровська обл.,
ДНВП «Цирконій», код за ЄДРПОУ 25012091 Міністерство енергетики та вум. Кам’янське, вул.Морозова, 100
гільної промисловості України

Майстерня РОБ

Донецька обл., Бахмутський р-н,
с-ще Спірне, вул. Центральна, 6 А

Відсутній

Регіональне відділення Фонду по
Донецькій області

Прибудований магазин
до 75-квартирного житлового
будинку № 2

Донецька обл., Волноваський р-н,
смт Донське, вул. Кошового, 3-Б

Відсутній

Регіональне відділення Фонду по
Донецькій області

Лазня

Житомирська обл., Олевський р-н,
с. Стовпинка, вул. Шевченка, 26а

Дільнича лікарня

Житомирська обл., Андрушівський
р-н, с. Івниця, вул. Садова, 33

Лазня на 10 місць

Житомирська обл., Овруцький р-н,
с. Заріччя, вул. Поліська, 38

Відсутній

Регіональне відділення Фонду по
Житомирській області

Будівництво (з реконструкцією
чавунно-ливарного цеху)

Дільнича лікарня на 25 ліжок

Житомирська обл., Ємільчинський
р-н, с. Мала Глумча, вул. Шевченка, 52

Відсутній

Регіональне відділення Фонду по
Житомирській області

Квартальна котельня

Житомирська обл., Ємільчинський ДП ПМК – 155 ВАТ «Житомирводбуд», код за Регіональне відділення Фонду по
р-н, с. Степанівка, вул. Рад, 133/М ЄДРПОУ 1036804
Житомирській області

Банно-пральний комбінат

Житомирська обл., Андрушівський
р-н, с. Івниця, вул. Садова, 32

Ливневий колектор

Закарпатська обл., Ужгородський
р-н, с. Розівка, вул. Трудова, 2б

Регіональне відділення Фонду по Вінницькій області
Дитячий садок
Тракторний стан (у складі: ремонтна майстерня літ. 3; кузня
літ. Й; склад літ. І)
Підстанція роторного комплексу
Базар

Вінницька обл., Немирівський
Департамент будівництва, містобудування та
р-н, с. Нові Обиходи, вул. Мельархітектури Вінницької облдержадміністрації,
ника, 39 а
код за ЄДРПОУ 39578073
Вінницька обл., Літинський р-н,
Відсутній
с. Петрик, пров. Центральний, б/н
Вінницька обл., Козятинський р-н,
смт.Глухівці

Відсутній

Відсутній

Вінницька обл., Іллінецький р-н,
с. Білки, вул. Жовтнева, 2
Вінницька обл., Немирівський р-н,
c. Нові Обиходи, вул. Мельника, 66

ВАТ «Дніпродзержинський механічний завод», Регіональне відділення Фонду по
код за ЄДРПОУ 1412360
Дніпропетровській, Запорізькій
та Кіровоградській областях
База механізації АТЦ
Дніпропетровська обл.,
ПАТ «ДНІПРОАЗОТ», код за ЄДРПОУ 5761620 Регіональне відділення Фонду по
м. Кам’янське, вул. Горобця, 4в
Дніпропетровській, Запорізькій
та Кіровоградській областях
База будівельно-монтажного
Дніпропетровська обл.,
ПАТ «ДНІПРОАЗОТ», код за ЄДРПОУ 5761620 Регіональне відділення Фонду по
управління ДВО «Азот»
м. Кам’янське, вул. Горобця, 24 в
Дніпропетровській, Запорізькій
та Кіровоградській областях
Житловий будинок № 4
Дніпропетровська обл., м. ПоАТ «Покровський гірничо-збагачувальний
Регіональне відділення Фонду по
кров, вул. Центральна (колишня
комбінат», код за ЄДРПОУ 190928
Дніпропетровській, Запорізькій
Калініна), 4
та Кіровоградській областях
Котедж № 2
Дніпропетровська обл., НовоПАТ «Губиниський цукровий завод», код за
Регіональне відділення Фонду по
московський р-н, смт Губиниха-1, ЄДРПОУ 373155
Дніпропетровській, Запорізькій
вул. Байкальська
та Кіровоградській областях
Котедж № 3
Дніпропетровська обл., Новомос- ПАТ «Губиниський цукровий завод», код за
Регіональне відділення Фонду по
ковський р-н, смт Губиниха-1, вул. ЄДРПОУ 373155
Дніпропетровській, Запорізькій
Байкальська
та Кіровоградській областях
Адміністративна будівля з відді- Дніпропетровська обл., Нікополь- АТ «Покровський гірничо-збагачувальний
Регіональне відділення Фонду по
ленням зв’язку
ський р-н, с. Катеринівка
комбінат», код за ЄДРПОУ 190928
Дніпропетровській, Запорізькій
та Кіровоградській областях
Житловий будинок на 44 квартири Дніпропетровська обл.,
ПрАТ «ЮЖКОКС», код за ЄДРПОУ 5393079
Регіональне відділення Фонду по
м. Кам’янське, вул. Дружби наДніпропетровській, Запорізькій
родів, 39
та Кіровоградській областях
5-поверховий житловий будинок Дніпропетровська обл., м. ВерхПрАТ «Верхньодніпровський завод потужного Регіональне відділення Фонду по
на 79 квартир
ньодніпровськ, вул. С. Яцковського радіобудування» (зберігач), код за ЄДРПОУ
Дніпропетровській, Запорізькій
14313961
та Кіровоградській областях
Відновлювально-оздоровчий
м. Дніпро, площа Академіка СтароВідсутній
Регіональне відділення Фонду по
комплекс
дубова, 3
Дніпропетровській, Запорізькій
та Кіровоградській областях
Житловий будинок № 14
Запорізька область, Вільнянський
Відсутній
Регіональне відділення Фонду по
р-н, с. Матвіївка, вул. Побєди, 88
Дніпропетровській, Запорізькій
та Кіровоградській областях
Житловий будинок № 15
Запорізька область, Вільнянський
Відсутній
Регіональне відділення Фонду по
р-н, с. Матвіївка, вул. Побєди, 86
Дніпропетровській, Запорізькій
та Кіровоградській областях
Житловий будинок № 13
Запорізька область, Вільнянський
Відсутній
Регіональне відділення Фонду по
р-н, с. Матвіївка, вул. Побєди, 90
Дніпропетровській, Запорізькій
та Кіровоградській областях
Житловий будинок № 12

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

Запорізька область, Вільнянський
р-н, с. Матвіївка, вул. Побєди, 92
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Відсутній

Регіональне відділення Фонду по
Дніпропетровській, Запорізькій
та Кіровоградській областях

Відсутній
Національний банк України, код за ЄДРПОУ
00032106

Регіональне відділення Фонду по
Донецькій області
Національний банк України

Регіональне відділення Фонду по Житомирській області
Відсутній
ПрАТ «Фірма «Житомирінвест», код за
ЄДРПОУ 01272640

Відсутній

Регіональне відділення Фонду по
Житомирській області
Регіональне відділення Фонду по
Житомирській області

Регіональне відділення Фонду по
Житомирській області

Регіональне відділення Фонду по Закарпатській області
ПАТ «Ужгородський Турбогаз», код за ЄДРПОУ 00153608

Регіональне відділення Фонду по
Закарпатській області

Регіональне відділення Фонду по Івано-Франківській області
Перепрофілювання лікувальноІвано-Франківська обл., Тлумацьоздоровчого центру під ендокри- кий р-н, с. Тарасівка, вул. Жунологічний санаторій
раки, 73

Прикарпатський центр репродукції людини,
код за ЄДРПОУ 19400512

Міністерство охорони здоров’я
України

Регіональне відділення Фонду по Київській області
Будинок культури (літ. «А»)

Київська обл., Макарівський р-н,
смт Кодра, вул. Шевченка, 4Д

Дослідний завод Інституту проКиївська обл., м. Бровари, бульвар
блем матеріалознавства ім. І. М. Незалежності, 34-а
Францевича Національної академії наук України

ВАТ «Кодрянський склозавод», код за ЄДРПОУ 00480879 (припинено)
Відсутній

Регіональне відділення Фонду по
Київській області
Регіональне відділення Фонду по
Київській області

52-квартирний житловий будинок Київська обл., Васильківський
р-н, с. Плесецьке, вул. Васильківська, 159

ПАТ «Дзвінкове», код за ЄДРПОУ 00857404

Регіональне відділення Фонду по
Київській області

18-квартирний житловий будинок Київська обл., Фастівський р-н,
з прибудованим магазином
смт Кожанка, вул. Дружби, 3
«Кулінарія»

ВАТ «Кожанський цукровий завод», код за
ЄДРПОУ 00372471 (припинено)

Регіональне відділення Фонду по
Київській області

Одноквартирний житловий
будинок

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

ТДВ «Тхорівський», код за ЄДРПОУ 3376929

Регіональне відділення Фонду по
Київській області

Котельня

Київська обл., м. Сквира, вул. Незалежності, 228-Д

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 будинок (літ. «А»)

Регіональне відділення Фонду по
Київській області

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

Відсутній

№ 16 (1244)
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відомості
приватизації

Продовження додатка 9
Назва об’єкта

Адреса об’єкта

Назва балансоутримувача або зберігача,
код за ЄДРПОУ

Продовження додатка 9

Орган управління

Назва об’єкта

Адреса об’єкта

Назва балансоутримувача або зберігача,
код за ЄДРПОУ

Орган управління

Станція підготовки води

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

Відсутній

Регіональне відділення Фонду по
Київській області

Одноквартирний житловий будинок № 2

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

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

Регіональне відділення Фонду по
Полтавській та Сумській областях

100-квартирний житловий будинок (літ. «А»)

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

Відсутній

Регіональне відділення Фонду по
Київській області

Одноквартирний житловий будинок № 3

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

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

Регіональне відділення Фонду по
Полтавській та Сумській областях

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

Відсутній

Регіональне відділення Фонду по
Київській області

Одноквартирний житловий будинок № 4

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

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

Регіональне відділення Фонду по
Полтавській та Сумській областях

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

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

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

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

Регіональне відділення Фонду по
Київській області

1/2 котеджу Травневого відділку

ВАТ «Згурівський бурякорадгосп»,
код за ЄДРПОУ 00385833

Регіональне відділення Фонду по
Київській області

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

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

Школа

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

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 (Радянська), 103

Департамент регіонального розвитку та
Київська обласна державна аджитлово-комунального господарства Київміністрація
ської обласної державної адміністрації, код за
ЄДРПОУ 21467647

Реконструкція бази ЧАЕС «Комплект»

Київська обл., м. Славутич,
будбаза

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

Головна насосна станція

Луганська обл., Кремінський р-н,
с. Варварівка, вул. Центральна, 1-А

Відсутній

Регіональне відділення Фонду по
Луганській області

Садибний житловий будинок

Луганська обл., Старобільський
р-н, с. Тарабани, вул. Новобудівельна, 10

Відсутній

Регіональне відділення Фонду по
Луганській області

Луганська обл., Старобільський
р-н, с. Тарабани, вул. Новобудівельна, 11

Відсутній

Луганська обл., Старобільський
р-н, с. Тарабани, вул. Новобудівельна, 12

Відсутній

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

Регіональне відділення Фонду по Рівненській області
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
області, код за ЄДРПОУ 25894919

Державне агентство автомобільних 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

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); водонапірна башня (ІІ);
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 Луганській області

Садибний житловий будинок

Садибний житловий будинок

Садибний (індивідуальний) житло- Луганська обл., Білокуракинський
вий будинок
р-н, с. Попівка, вул. Молодіжна, 2/1
Терапевтичний корпус

Луганська обл., Кремінський р-н,
м. Кремінна, пров. І. І. Мечнікова, 12

ПрАТ «Білокуракинський», код за ЄДРПОУ
00847363
Відсутній

Регіональне відділення Фонду по Харківській області
Одноквартирний житловий
будинок

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

Відсутній

Регіональне відділення Фонду по
Харківській області

Одноквартирний житловий
будинок

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

Відсутній

Регіональне відділення Фонду по
Харківській області

Одноквартирний житловий
будинок

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

Відсутній

Регіональне відділення Фонду по
Харківській області

Медсанчастина

м. Харків, вул. Рудика, 8

Відсутній

Регіональне відділення Фонду по
Харківській області

Регіональне відділення Фонду по
Луганській області

Газорозподільний пункт

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

Регіональне відділення Фонду по
Луганській області

32-квартирний житловий будинок Харківська обл., Балаклійський р-н,
з надбудовою
с. Пришиб, вул. 40 років Перемоги, 11

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

Побутовий комплекс до житлового будинку

Регіональне відділення Фонду по Львівській області
Центральна заводська лабораторія

Львівська обл., м. Н.Розділ,
вул. Технологічна, 2-Б

Роздільське ДГХП «Сірка», код за ЄДРПОУ
05792891

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Очисні споруди

Львівська обл., м. Н.Розділ,
вул. Гірнича, 27-Е

Роздільське ДГХП «Сірка», код за ЄДРПОУ
05792891

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

База відпочинку на 20 місць

Львівська обл., Дрогобицький р-н, Служба автомобільних доріг у Львівській
смт Східниця, вул. Зарічна, 1
області, код за ЄДРПОУ 25253009

Державне агентство автомобільних доріг України

Трансформаторна підстанція

Львівська обл., Бродівський р-н,
за межами с. Лагодів, урочище
Шкільне,1

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. Южноукраїнськ, вул. 300 річчя Костянтинівки, 1-а

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

Відсутній

Газопровід високого тиску для
Миколаївська обл, Первомайгазифікації населених пунктів зони ський район
НЕС Первомайського району

Управління капітального будівництва Микола- Миколаївська обласна державна
ївської облдержадміністрації, код за ЄДРПОУ адміністрація
04013962
Одеський обласний центр зайнятості, код за Міністерство соціальної політики
ЄДРПОУ 35358018
України

Регіональне відділення Фонду по Полтавській та Сумській областях
Одноповерховий 4-кімнатний
житловий будинок з підсобним
господарським приміщенням

Полтавська обл., Полтавський р-н, Полтавське тампонажне управління
с. Абазовка, вул. Степна, 15
ВАТ «Укрнафта», код за ЄДРПОУ 00143113

Відсутній

АТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш», код ЄДРПОУ
00213799

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

Дитячий центр відпочинку

Херсонська область, с. Нижній Ро- ВП «Запорізька АЕС «ДП НАЕК «Енергоатом», Міністерство енергетики та вугачик, вул. 40 років Перемоги, 88 код за ЄДРПОУ 19355964
гільної промисловості України

35-квартирний житловий будинок Херсонська обл., м. Каховка,
вул. Айвазовського (П. Морозова), 1-б

Відсутній

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

Регіональне відділення Фонду по Хмельницькій області

Регіональне відділення Фонду по Одеській області
Комплекс будівель та споруд
Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Гагау складі: адміністративноріна, 26-а
виробничий корпус; спортивнооздоровчий комплекс; підсобний
корпус; склад (класи ГО); насосна
станція; резервуар

м. Харків, вул. Сергіївська, 8а

ВАТ «Люботинський хлібозавод», код за
ЄДРПОУ 00381976

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

Регіональне відділення Фонду по Миколаївській області

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

Тернопільська обласна державна адміністрація

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

Лікеро-горілчаний завод

Хмельницька обл., м. Кам’янецьПодільський, вул. Руслана Коношенка, 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. Лісова, 46

ДП «Хмельницьке лісомисливське господарство», код за ЄДРПОУ 33285303

Державне агентство лісових ресурсів України

Школа-сад

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

СГК «Рункошівський», код за ЄДРПОУ
21315883

Міністерство аграрної політики
та продовольства України

Корпус № 1 разом із огорожею,
автомобільними дорогами та
благоустроєм

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

Лазня

Черкаська обл, Черкаський р-н,
с. Думанці, вул. Благовісна, 89а

Торговий центр

Черкаська обл., Драбівський р-н,
с. Рецюківщина, вул. Паркова, 3

Відсутній

Регіональне відділення Фонду по
Хмельницькій області

Регіональне відділення Фонду по Черкаській області

105-квартирний житловий буди- Сумська обл., м. Шостка, вул. Све- ПрАТ «Шосткинський завод хімічних реактинок з вбудованим поштовим відді- мовська, 6-Г
вів», код за ЄДРПОУ 05761264
ленням зв’язку

Регіональне відділення Фонду по
Полтавській та Сумській областях

Одноквартирний житловий будинок № 1

Відсутній

Регіональне відділення Фонду по
Полтавській та Сумській областях

ВАТ «Роменське АТП 15948», код за ЄДРПОУ
03118558

Регіональне відділення Фонду по
Полтавській та Сумській областях

Лазня

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

Відсутній

Регіональне відділення Фонду по
Чернівецькій області

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

Відсутній

Регіональне відділення Фонду по
Чернівецькій області

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

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

Відсутній
ПАТ «Черкаський», код за ЄДРПОУ 05390017

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

Регіональне відділення Фонду по Чернівецькій області

Житловий будинок

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

Відсутній

Регіональне відділення Фонду по
Полтавській та Сумській областях

Фельдшерсько-акушерський
пункт

Житловий будинок

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

Відсутній

Регіональне відділення Фонду по
Полтавській та Сумській областях

Відсутній

Регіональне відділення Фонду по
Чернівецькій області

Житловий будинок

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

Відсутній

Регіональне відділення Фонду по
Полтавській та Сумській областях

Двоквартирний житловий будинок Чернівецька обл., Заставнівський
р-н, смт Кострижівка, пров. Буковинський, 2
Школа

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

Відсутній

Регіональне відділення Фонду по
Полтавській та Сумській областях

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

Відсутній

Заглиблений склад інвентарю і
обладнання

Регіональне відділення Фонду по
Чернівецькій області

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

Відсутній

Міністерство аграрної політики
та продовольства України

Дитяча установа

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

Відсутній

Регіональне відділення Фонду по
Чернівецькій області

Металевий модуль

Відсутній

Регіональне відділення Фонду по
Полтавській та Сумській областях

Клуб

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

Відсутній

Регіональне відділення Фонду по
Чернівецькій області

Відсутній

Регіональне відділення Фонду по
Полтавській та Сумській областях

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

Відсутній

Міністерство аграрної політики
та продовольства України

Сумська обл., м. Конотоп, вул. Ярківська, 2

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

м. Суми, вул. Березовий Гай, 9

Житловий будинок

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

Житловий будинок

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

Східне регіональне управління Державної
Державна прикордонна служба
прикордонної служби України, код за ЄДРПОУ України
14321937
ПрАТ «Нове життя», код за ЄДРПОУ 13998980

Відсутній

Відсутній

Регіональне відділення Фонду по
Полтавській та Сумській областях

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

Відсутній

Регіональне відділення Фонду по
Полтавській та Сумській областях

Житловий будинок

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

Відсутній

Регіональне відділення Фонду по
Полтавській та Сумській областях

Одноквартирний житловий будинок № 1

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

№ 16 (1244)

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

Регіональне відділення Фонду по
Полтавській та Сумській областях

Регіональне відділення Фонду по Чернігівській області
Лазня-пральня (на 20 місць)

Чернігівська обл., Ічнянський р-н,
смт Парафіївка, вул. Новозаводська, 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
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Назва об’єкта

Назва балансоутримувача або зберігача,
код за ЄДРПОУ

Адреса об’єкта

Продовження додатка 9
Продовження додатка 9
Орган управління

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

Будівля культурно-спортивного
призначення

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

Відсутній

Міністерство аграрної політики
та продовольства України

Клуб

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

Відсутній

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

Відсутній

Регіональне відділення Фонду по
Чернігівській 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

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

Школа

Чернігівська область, смт Козелець, вул. Соборності, 70

Реабілітаційний центр

Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Ковалівка, 17-А

Управління капітального будівництва Чернігів- Чернігівська обласна державна
ської обласної державної адміністрації, код за адміністрація
ЄДРПОУ 04014246
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. Єсеніна, 28

Відсутній

Регіональне відділення Фонду по
Чернігівській області

Адміністративний будинок

Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Бунівка, 2

Відсутній

Відсутній

Житловий будинок

Чернігівська обл., м. Прилуки,
вул. Петропавлівська, 86

Відсутній

Регіональне відділення Фонду по
Чернігівській області

Регіональне відділення Фонду по м. Києву
Кафе на 50 місць

м. Київ, вул. Інженера Бородіна, 5-Б

Продовження додатка 10
Продовження додатка 9

Відсутній

Регіональне відділення Фонду
по м. Києву

Розширення виробничої бази ДВП м. Київ, бульвар А. Вернадсько«Будремкомплект»
го, 36-В

Відсутній

Регіональне відділення Фонду
по м. Києву

Спецгараж на 50 автомобілів

м. Київ, вул. Охтирська, 5-17

Відсутній

Оздоровчий комплекс «Прикарпаття»

Івано-Франківська обл., м. Яремче, Національний банк України, код за ЄДРПОУ
вул. Грушевського, 7
00032106

Шахта № 10 «Нововолинська»

Волинська обл., Іваничівський р-н, ДП «Дирекція по будівництву об’єктів», код за Міністерство енергетики та вус. Поромів
ЄДРПОУ 00179737
гільної промисловості України

Комплекс реабілітації, оздоровлення та відпочинку

Київська обл., ПереяславДП «НАЕК «Енергоатом», код за ЄДРПОУ
Хмельницький р-н, с. Циблі, урочи- 24584661
ще «Козинські горби»

Регіональне відділення Фонду
по м. Києву

Назва об’єкта, код за ЄДРПОУ
Дитячий оздоровчий табір «Сонячний берег»

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

ПЕРЕЛІК
об’єктів соціально-культурного призначення, приватизацію яких розпочато в 2018 році
Назва балансоутримувача або
зберігача, код за ЄДРПОУ

Регіональне відділення Фонду по Житомирській області
Житомирська обл., Лугинський
Приватне сільськогосподарРегіональне відділення Фонду
р-н, с. Красностав, вул. Централь- ське підприємство з орендни- по Житомирській області
на, 31-а
ми відносинами «Красноставське», код за ЄДРПОУ 5477244

Їдальня

Житомирська обл., Олевський
р-н, с. Радовель, вул. Миколи
Хоречка, 21

Їдальня

Житомирська обл., Лугинський
Приватне сільськогосподарРегіональне відділення Фонду
р-н, с. Красностав, вул. Централь- ське підприємство з орендни- по Житомирській області
на, 47-а
ми відносинами «Красноставське», код за ЄДРПОУ 5477244

Вінницька обл., м. МогилівПрАТ «Могилів-Подільський
Регіональне відділення Фонду
Подільський, вул. Дністровська, 60 консервний завод», код за ЄД- по Вінницькій області
РПОУ 00373965

Їдальня з обладнанням (частина приміщень в
Вінницька обл., Вінницький р-н,
будівлі торговельного комплексу літ. А загальною с. Пултівці, вул. Революційна, 1а
2
площею 448,9 м , в т. ч.: на 1-му поверсі з № 7-1
по № 7-16; № 8-2, 8-3 площею 294,6 м2; підвальних приміщень з № 1-1 по № 1-3 площею
154,3 м2 та 12 одиниць обладнання)

Пултівецька сільська рада, код Регіональне відділення Фонду
за ЄДРПОУ 04330332
по Вінницькій області

Івано-Франківська обл., м. Ярем- Національний банк України,
че, вул. Курортна, 1А
код за ЄДРПОУ 00032106

Комплекс будівель і споруд профілакторію «Бист
риця» у складі: – будівля цегляна, А загальною
площею 2014,3 м2; – трансформаторна підстанція, Б
загальною площею 43,4 м2; – каналізаційна насосна,
В загальною площею 69,3 м2; – котельня, Г загаль- Івано-Франківська обл., Богородчанський р-н, с. Підгір’я, урочище
ною площею 248,9 м2; – огорожа, 1-5 загальною
площею 223,5 м2; – водонапірна башня, 6; – резер «Жбир», 1
ПАТ «Укрнафта», код за ЄДвуар пожежний до насосної станції, 7; – резервуар
РПОУ 00135390
пожежний до насосної станції, 8;
– споруда водоприйомна для підземних джерел
профілакторію «Бистриця», А загальною площею
13,9 м2

м. Дніпро, острів Файнберга, 11

База відпочинку «Сосновий бор»

Дніпропетровська обл., Новомос- ПАТ «Дніпропетровський труб- Регіональне відділення Фонду по
ковський р-н, с. Орлівщина, пров. ний завод», код за ЄДРПОУ
Дніпропетровській, Запорізькій
Лісний, 8
05393122
та Кіровоградській областях

Філія «Дніпропетровський
річковий порт» ПАТ СК «Укр
річфлот», код за ЄДРПОУ
24986218

Регіональне відділення Фонду по
Дніпропетровській, Запорізькій
та Кіровоградській областях

Дніпропетровська обл., Новомос- ПАТ «Дніпропетровський труб- Регіональне відділення Фонду по
ковський р-н, с. Орлівщина, пров. ний завод», код за ЄДРПОУ
Дніпропетровській, Запорізькій
Лісний, 8а
05393122
та Кіровоградській областях

Санаторій-профілакторій

Дніпропетровська обл., Криворізь- ПАТ «Південний гірничоРегіональне відділення Фонду по
кий р-н, с. Кудашево
збагачувальний комбінат», код Дніпропетровській, Запорізькій
за ЄДРПОУ 00191000
та Кіровоградській областях

Шаховий клуб

Дніпропетровська обл., м. Кривий ПАТ «Південний гірничоРегіональне відділення Фонду по
Ріг, площа Гірницької Слави, 4
збагачувальний комбінат», код Дніпропетровській, Запорізькій
за ЄДРПОУ 00191000
та Кіровоградській областях

Дніпропетровська обл., м. Кривий ПАТ «Південний гірничоРегіональне відділення Фонду по
Ріг, просп. Південний, 9
збагачувальний комбінат», код Дніпропетровській, Запорізькій
за ЄДРПОУ 00191000
та Кіровоградській областях

База відпочинку «Біла акація»

Кіровоградська обл., Петрівський ДП «УкрНДПРІ промтехнології», Міністерство енергетики та вур-н, с. Іскрівка, вул. Соколівкод за ЄДРПОУ 14310483
гільної промисловості України
ська, 15

Івано-Франківська обл., Богородчанський р-н, с. Підгір’я, урочище
«Підгора Горішня», 1
Київська обл., Броварський р-н,
с. Пухівка, вул. Набережна, 13

ПрАТ «Броварський завод за- Регіональне відділення Фонду
лізобетонних конструкцій», код по Київській області
за ЄДРПОУ 01273711

Регіональне відділення Фонду по Луганській області
Будинок культури

Луганська обл., Сватівський р-н,
с. Гончарівка, вул. Центральна, 62

Відсутній

Регіональне відділення Фонду
по Луганській області

Регіональне відділення Фонду по Львівській області
База відпочинку «Гребенів» (два дерев’яні щитові Львівська обл, Сколівський р-н,
будиночки)
с. Гребенів

ПрАТ «Автотранспортне підРегіональне відділення Фонду
приємство «Західводбуд», код по Львівській області
за ЄДРПОУ 1034998

Регіональне відділення Фонду по Миколаївській області
Майновий комплекс колишнього піонерського
табору

Миколаївська обл, Миколаївський ПАТ «Радсад», код за ЄДРПОУ
р-н, с. Радсад, вул. Миру, 1А
00413989

Регіональне відділення Фонду
по Миколаївській області

Побутовий комплекс

Одеська обл., м. Рені, вул. 28
Червня, 282а

ПАТ «Одеснафтопродукт», код
за ЄДРПОУ 03482749

Регіональне відділення Фонду
по Одеській області

Медпункт

Одеська обл., м. Білгород-Дніст
ровський, ул. Кишинівська, 32

ПАТ «Завод «Тіра», код за
ЄДРПОУ 14309050

Регіональне відділення Фонду
по Одеській області

База відпочинку «Дорожник»

Одеська обл., Татарбунарський
р-н, с. Приморське, курорт «Расєйка», вул. Радостная, 59

ПАТ «Південьзахідшляхбуд»,
код за ЄДРПОУ 03449841

Регіональне відділення Фонду
по Вінницькій області

Санаторій-профілакторій «Портовик», який
складається з: – комплексу загальною площею
4301, 4 м2;

Одеська обл., м. Южне, вул. При- Южненська філія державного
Міністерство інфраструктури
морська, 1
підприємства «АдміністраУкраїни
ція морських портів України»
(Адміністрація морського порту
Одеська обл., м. Южне, вул. Ново«Южний»), код за ЄДРПОУ
білярська, 1
38728549

– спортивного комплексу

Єдиний майновий комплекс державного підм. Полтава, пров. Носова Віприємства «Полтавський державний навчально- ктора, 2
курсовий комбінат агропромислового комплексу»,
код за ЄДРПОУ 24567102

Міністерство аграрної політики
та продовольства України

Дитячий оздоровчий табір

Сумська обл., Шосткинський р-н, ПрАТ «Шосткинський завод
с/р Собицька, «Малий бір» урочи- хімічних реактивів», код за
ще, квартал № 2 (б/н)
ЄДРПОУ 05761264

Регіональне відділення Фонду
по Полтавській та Сумській
областях

База відпочинку (58 об’єктів)

Сумська обл., Шосткинський р-н, ПрАТ «Шосткинський завод
с/р Собицька, «Малий бір» урочи- хімічних реактивів», код за
ще, квартал № 2 (б/н)
ЄДРПОУ 05761264

Регіональне відділення Фонду
по Полтавській та Сумській
областях

Їдальня

Харківська обл., Краснокутський
р-н, селище Ковалівське, вул. Скотар Віри, 10-а

Відсутній

Регіональне відділення Фонду
по Харківській області

Їдальня з майном

Харківська обл., Харківський р-н,
с. Тернова, вул. Світла, 2в

Відсутній

Регіональне відділення Фонду
по Харківській області

Їдальня

Харківська обл., м. Куп’янськ,
вул. Ювілейна, 72

Відсутній

Регіональне відділення Фонду
по Харківській області

Лазне-пральний комбінат

Харківська обл., Краснокутський
р-н, с. Городнє, вул. Центральна, 5

Єдиний майновий комплекс бази відпочинку
«Росінка»

Харківська обл., Вовчанський р-н, ТОВ фірма «Інстрок ЛТД», код
с. Бугаївка, вул. Росяна,1
за ЄДРПОУ 14082591

Клуб з майном (7 одиниць)

м. Харків, вул. Конторська, 75/77

ТДВ «Агрофірма «Глобівська»,
код за ЄДРПОУ 00412406

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

ПрАТ «Харківський машинобу- Регіональне відділення Фонду
дівний завод «ПЛІНФА», код за по Харківській області
ЄДРПОУ 00240253

Недіючий літній кінотеатр «Текстильник»

м. Херсон, селище Текстильне,
вул. 1-ша Текстильна, 1-а

ВАТ «Херсонський бавовняний Регіональне відділення Фонду
комбінат», код за ЄДРПОУ
в Херсонській області, Авто00306710
номній Республіці Крим та м.
Севастополі

Оздоровчий табір «Фрегат»

Херсонська обл., Білозерський
р-н, с. Кізомис, вул. Набережна

Херсонська філія Державного
підприємства «Адміністрація
морських портів України»

Будівля профілакторію

м. Херсон, вул. Перекопська, 169 ВАТ «Херсонський консервний Регіональне відділення Фонду в
комбінат», код за ЄДРПОУ
Херсонській області, Автоном05529567 – припинено
ній Республіці Крим та м. Севастополі

Міністерство інфраструктури
України

Регіональне відділення Фонду по Черкаській області
Клуб з обладнанням

Черкаська обл., м. Тальне,
вул. Кар’єрна 1-а

ЗАТ «Тальнівський щебзавод», Регіональне відділення Фонду
код за ЄДРПОУ 01375038
по Черкаській області

Медпункт з обладнанням

Черкаська обл., м. Тальне,
вул. Кар’єрна, 23

ЗАТ «Тальнівський щебзавод», Регіональне відділення Фонду
код за ЄДРПОУ 01375038
по Черкаській області

Пансіонат «Блакитні озера»

Донецька обл., м. Лиман, с. Щурове, вул. Соборна, 20/1

ВАТ «Точмаш», код за ЄДРПОУ Регіональне відділення Фонду
14300579
по Донецькій області

База відпочинку «Вертикаль»

Донецька обл., м. Лиман, с. Щурове, вул. Соборна,102

ВАТ «Трест Донецькшахтопроходка», код за ЄДРПОУ
00180841

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

Клуб

Донецька обл., м. Торецьк,
смт Курдюмівка, вул. Керамічна, 2-б

ПрАТ «Курдюмівський завод
кислототривких виробів», код
за ЄДРПОУ 00293545

Регіональне відділення Фонду
по Донецькій області

Їдальня на 330 місць

Пансіонат «Мебельщик»

Донецька обл., Мангушський р-н, ТОВ «АРП», код за ЄДРПОУ
смт Ялта, вул. Нахімова, 45-а
32397798

Регіональне відділення Фонду
по Донецькій області

Сауна

м. Київ, вул. Академіка Білецького, Філія «Холодокомбінат № 4»
34, літера В
ПП «Рось», код за ЄДРПОУ
33370274

Єдиний майновий комплекс державного спеціалізованого підприємства «Укртелефільм», код за
ЄДРПОУ 35524710

м. Київ, вул. Кирилівська, 160

Підприємство «Владислава»
Всеукраїнської організації
інвалідів «Союз організацій
інвалідів України»,
код за ЄДРПОУ 31083925

Регіональне відділення Фонду
по Харківській області

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

Регіональне відділення Фонду по Донецькій області

17 квітня 2019 року

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

Регіональне відділення Фонду по Київській області
База відпочинку «Дружба» з обладнанням у кількості 24 одиниці

ПрАТ «Дніпровський металур- Регіональне відділення Фонду по
гійний завод», код за ЄДРПОУ Дніпропетровській, Запорізькій
05393056
та Кіровоградській областях

Дитячий комбінат № 2 (63) (недіючий)

Єдиний майновий комплекс дитячого оздоровчого Донецька обл., м. Святогірськ,
табору «Голубок»
вул. Івана Мазепи, 29

Національний банк України

Регіональне відділення Фонду по Харківській області

Їдальня

Сірководнева лікувальня літ. А-2 з підвалом
м. Дніпро, просп. Свободи, 2а
загальною площею 1269,8 м2., сходами літ. а,
входом в підвал літ. а’, кисневою літ. Б, ґанком
літ. б, огорожею № 1,2,8,9, підпірними стінками
№ 3,5,6, сходами № 4, мостінням літ. І загальною
площею 153,0 м2

Регіональне відділення Фонду
по Житомирській області

Регіональне відділення Фонду по Івано-Франківській області
База відпочинку загальною площею 237,6 м2

Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях

Дитяча дача «Сосенка»

СТОВ «Радовель», код за ЄДРПОУ 05418780

Регіональне відділення Фонду по Полтавській та Сумській областях
Орган управління

Регіональне відділення Фонду по Вінницькій області
Їдальня з обладнанням пл. 355,12 м2

Регіональне відділення Фонду
по Донецькій області

Регіональне відділення Фонду по Одеській області
Національний банк України

Додаток 10
до наказу Фонду від 27.12.2018 № 1637
(у редакції наказу Фонду від 05.04.2019 № 332)

Адреса об’єкта

Донецька обл., Мангушський р-н, ВАТ «Точмаш»,
смт Ялта, вул. Курортна, 17
код за ЄДРПОУ 14300579

Орган управління

Лазня

Апарат Фонду

Назва об’єкта, код за ЄДРПОУ

Назва балансоутримувача або
зберігача, код за ЄДРПОУ

Адреса об’єкта

Регіональне відділення Фонду по Чернівецькій області
Чернівецька обл., м. Чернівці,
вул. Прутська, 16-Б

ТОВ «Машзавод», код за ЄДРПОУ 30045061

Регіональне відділення Фонду
по Чернівецькій області

Регіональне відділення Фонду по м. Києву

Регіональне відділення Фонду
по Донецькій області

Регіональне відділення Фонду
по м. Києву

Апарат Фонду
Державний комітет телебачення
і радіомовлення України

№ 16 (1244)

21

відомості
приватизації

Управління орендних відносин,
т. 200-34-39

оренда
ОГОЛОШЕННЯ ПРО намір передати державне майно в оренду

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

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

Назва органу
управління

1 Міністерство осві- 05477296, Луцький національний техти і науки України нічний університет, 43018, м. Луцьк,
вул. Львівська, 75, тел. (0332) 77-48-40

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можмета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
Частина учбово-лабораторного
05477296.1.КЯДФМБ 008 43018, Волинська обл.,
49,8
267 963,00
2 роки 364 дні
Для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспорткорпусу (приміщення з №1 до
м. Луцьк, вул. Львівних засобів категорій «А1», «А», «В1», «В», «С1», «С», «D1», «D», «ВЕ», «С1Е»,
№ 251) (літ. В-3) (кабінет № 203)
ська, 75
«СЕ» (погодинно з 17.45 до 21.45 у вівторок, середу, четвер, п’ятницю)
найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн. 807, 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
реєстровий номер
загальна вартість майна за не- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2 залежною оцінкою, грн вий строк оренди
Частина нежитлового
36729802.1.АААДЕГ039 Дніпропетровська обл., смт То18,0
28 314,00
2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з
вбудованого приміщення
маківка, вул. Лесі Українки, 51
продажу непродовольчих товарів

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

найменування

1 Державна казначей- 37976087, Управління державної казначейської служби у Томаківському районі Дніська служба України пропетровської області, Дніпропетровська обл., смт Томаківка, вул. Л. Українки, 51,
тел. (05668) 2-31-73

Заяви про оренду зазначеного об’єкта 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 ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

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

Назва органу
управління

1 Міністерство осві- 05395894, Новоград-Волинський промислово-економічний
ти і науки України технікум, м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, 38,
тел. (04141) 5-50-78
2 Міністерство осві- 00727966, Житомирський агротехнічний коледж, м. Житомир,
ти і науки України вул. Покровська, 96, тел. (0412) 25-31-06
3 Державне агент- 00991798, Державне підприємство «Білокоровицьке лісове
ство лісових регосподарство», 11054, Олевський р-н, смт Нові Білокоровичі,
сурсів України
вул. Гагаріна, 1, тел. (04135) 6-39-30
4 Державне агент- 01038766, Басейнове управління водних ресурсів річки
ство водних ресур- Прип’ять, м. Житомир, вул. Київська, 81, тел. 36-14-59
сів України

найменування
Нежитлові приміщення в будівлі гуртожитку

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за незалеж- максимально можреєстровий номер майна
місцезнаходження
мета використання
площа, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн ливий строк оренди
05395594.1.АААБИД632 м. Новоград-Волинський,
54,0
16 606,00
2 роки 364 дні
Продаж окулярів, лінз, оптичних скелець
вул. Левченка, 2

Частина нежитлового приміщення на
00727966.1.БЕШСНП6546 м. Житомир, вул. По1-му поверсі будівлі навчального корпусу
кровська, 96
Нежитлова будівля корівника
00991798.1.АААДДА535 Житомирська обл., Олевський р-н, с. Стовпинка,
вул. Шевченка, 130а
Будівля складу (літ. А) та частина май01038766.3.АААБГК248; м. Житомир, вул. Танданчика для стоянки автомобілів
01038766.3.ЮРЦТЕЛ002 кістів, 52

3,0

19 920,00

2 роки 364 дні

459,3

113 474,00

До 10 років

796,1;
1 840,0

1 193 036,00

2 роки 364 дні

Розміщення торговельного апарата, що відпускає продовольчі товари (снековий апарат)
Надання послуг з утримання домашніх тварин
Складування будівельного обладнання

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
№ Назва органу
з/п управління

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

1 Міністерство 02070832, Державний вищий навчальний
освіти і науки заклад «Ужгородський національний уніУкраїни
верситет», Закарпатська обл., м. Ужгород,
вул. Підгірна, 46, тел. (095) 539-95-58
2 Міністерство 02070832, Державний вищий навчальний
освіти і науки заклад «Ужгородський національний уніУкраїни
верситет», Закарпатська обл., м. Ужгород,
вул. Підгірна, 46, тел. (095) 539-95-58
3 Міністерство 02070832, Державний вищий навчальний
освіти і науки заклад «Ужгородський національний уніУкраїни
верситет», Закарпатська обл., м. Ужгород,
вул. Підгірна, 46, тел. (095) 539-95-58
4 Міністерство 02070832, Державний вищий навчальний
освіти і науки заклад «Ужгородський національний уніУкраїни
верситет», Закарпатська обл., м. Ужгород,
вул. Підгірна, 46, тел. (095) 539-95-58
5 Міністерство 02070832, Державний вищий навчальний
освіти і науки заклад «Ужгородський національний уніУкраїни
верситет», Закарпатська обл., м. Ужгород,
вул. Підгірна, 46, тел. (095) 539-95-58
6 Міністерство 02070832, Державний вищий навчальний
освіти і науки заклад «Ужгородський національний уніУкраїни
верситет», Закарпатська обл., м. Ужгород,
вул. Підгірна, 46, тел. (095) 539-95-58

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлинайменування
реєстровий номер майна місцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
Частина коридору (поз. XXXVI) 1-го поверху, частина коридору (поз. XXXIX) 2-го
02070832.1 ЯНУБФА – 090 Закарпатська обл.,
5,0
21 262,00
35 місяців
Розміщення технічних засобів
поверху, частина коридору (поз. XLII) 3-го поверху, частина коридору (поз. XLV)
м. Ужгород, Студентоператора телекомунікацій,
4-го поверху, частина коридору (поз.XLVIII) 5-го поверху будівлі літ. «А» гуртоська Набережна, 2
який надає послуги з доступу
житку № 3
до Інтернету
Частина коридору (поз. 33) 1-го поверху, частина коридору (поз. 42) 2-го по02070832.1 ЯНУБФА – 089 Закарпатська обл.,
6,0
25 489,00
35 місяців
Розміщення технічних засобів
верху, частина коридору (поз. 92) 3-го поверху, частина коридору (поз. 143) 4-го
м. Ужгород, Студентоператора телекомунікацій,
поверху, частина коридору (поз.194) 5-го поверху та частина горища будівлі літ.
ська Набережна, 4
який надає послуги з доступу
«А» гуртожитку № 2
до Інтернету
Частина сходів (поз. I) 3-го поверху, частина сходів (поз. I) 5-го поверху та час02070832.1 ЯНУБФА – 092 Закарпатська обл.,
6,0
25 785,00
35 місяців
Розміщення технічних засобів
тина покрівлі будівлі студентського гуртожитку № 5 корпусу «Б»; частина покрівлі
м. Ужгород, вул. Уніоператора телекомунікацій,
будівлі студентського гуртожитку № 5 корпусу «В»; частина сходів (поз. V) 3-го
верситетська, 12а
який надає послуги з доступу
поверху та частина покрівлі будівлі студентського гуртожитку № 5 корпусу «Г»
до Інтернету
Частина коридору (поз. 70) 2-го поверху, частина коридору (поз. 460) 5-го по02070832.1 ЯНУБФА – 091 Закарпатська обл.,
9,0
38 677,00
35 місяців
Розміщення технічних засобів
верху, частина сходової клітки (поз. X) 6-го поверху та частина горища будівлі
м. Ужгород, вул. Уніоператора телекомунікацій,
студентського гуртожитку № 4 літ. «А» корпусу I; частина коридору (поз. 49) 2-го
верситетська, 12
який надає послуги з доступу
поверху, частина коридору (поз. 179) 3-го поверху, частина коридору (поз. 307)
до Інтернету
4-го поверху, частина коридору (поз. 436) 5-го поверху, частина коридору (поз.
566) 6-го поверху будівлі студентського гуртожитку № 4 літ. «А» корпусу II
Частина коридору (поз. XII) 2-го поверху, частина коридору (поз. XXI) 3-го повер- 02070832.1 ЯНУБФА – 088 Закарпатська
3,0
12 892,00
35 місяців
Розміщення технічних засобів
ху, частина коридору (поз. XXX) 4-го поверху будівлі літ. «А» гуртожитку № 1
обл., м. Ужгород,
оператора телекомунікацій,
вул. Митна, 27
який надає послуги з доступу
до Інтернету
Частина коридору (поз.1 за планом) на 1-му поверсі будівлі факультету здоров’я 02070832.1 ЯНУБФА – 081 Закарпатська обл.,
8,0
69 689,00
35 місяців
Розміщення кафе, що не здійлюдини (літ. А)
м. Ужгород,
снює продаж товарів підакцизвул. І. Франка, 1
ної групи

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
№
з/п

Назва органу
управління

1 Державна фіскальна
служба України
2 Міністерство
внутрішніх справ
України
3 Міністерство
внутрішніх справ
України

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

найменування

40233365, Університет Державної фіскальної служби , 08201, Київська
обл., м. Ірпінь, вул. Університетська, 31, тел. (04597) 6-02-94
40112060, Регіональний сервісний центр МВС України у Київській області, 01133, м. Київ, бульв. Лесі Українки, 26, тел. (044) 290-37-90

Нежитлове приміщення – аудиторія № 306
Частина нежитлового приміщення
територіального сервісного центру
№ 3243
Частина нежитлового приміщення
територіального сервісного центру
№ 3249

40112060, Регіональний сервісний центр МВС України у Київській області, 01133, м. Київ, бульв. Лесі Українки, 26, тел. (044) 290-37-90

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна
вартість майна за незалеж- максимально можлиплоща, м2
ною оцінкою без ПДВ, грн
вий строк оренди
–
Київська обл., м. Ірпінь,
56,4
451 200,00
2 роки 11 місяців
вул. Університетська, 31
40112060.1.ХВЕЦЧБ047 Київська обл., м. Бро9,0
70 582,00
2 роки 11 місяців
вари, вул. Броварської
сотні, 4а
40112060.1.ТЮЕРУО013 Київська обл., Ставищен5,7
32 761,00
2 роки 11 місяців
ський р-н, с. Винарівка,
вул. Лісова, 39

реєстровий номер майна

місцезнаходження

мета використання
Розміщення офіса
Розміщення відділення банку
(з правом здійснення обміну
валют)
Розміщення відділення банку
(з правом здійснення обміну
валют)

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 50, Регіональне відділення Фонду по Київській
області, тел. 200-25-26. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один
об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
місце
загальна вартість майна за неза- максимально можлизнаходження площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство 08681175, Державна установа «Львівська виправна коло- Нежитлові приміщення будівлі складу літ. «В-1» 08681175.1.ФБТДБЯ221 м. Львів,
118,5
459 327,00
2 роки 364 дні
юстиції України нія № 48», 79031, м. Львів, вул. Хуторівка, 2, тел. (032)
вул. Хуторівстаном на 31.12.2018
234-27-78
ка, 2
2 Міністерство 08680477, Державне підприємство «Підприємство ДерЧастина нежитлових побутових приміщень одІнформація відсутня
м. Львів,
88,5
629 238,00
2 роки 364 дні
юстиції України жавної кримінально-виконавчої служби України № 48»,
ноповерхової будівлі (інвентарний № 10310077)
вул. Хуторівстаном на 31.12.2018
79031, м. Львів, вул. Хуторівка, 2, тел. (032) 234-27-78
ка, 2

№ Назва органу
з/п управління

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

найменування

реєстровий номер майна

мета використання
Розміщення торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів – 15 м2; побутове обслуговування населення (ремонт побутової техніки) – 103,5 м2
Розміщення торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів – 34,8 м2; майстерні, що здійснює технічне обслуговування та ремонт автомобілів – 53,7 м2

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

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

1 Міністерство інфра- 01125608, ДП «Миколаївський морський торговельний порт», м. Миколаїв,
структури України
вул. Заводська, 23/14, 54020, тел. (0512) 50-81-88

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за не- максимально можмісцезнаходження
мета використання
площа, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
Нежитлові приміщення будівлі тес- 01125608.1.БАОПВЛ123 м. Миколаїв, вул. Громадян280,2
560 190,00
2 роки 11 місяців Розміщення складу
лярного цеху
ський узвіз, 1/1
найменування

реєстровий номер майна

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, Регіональне
відділення Фонду по Миколаївській області, 6-й поверх, кімн. 37-38 та факсом (0512) 47-51-70. За додатковою інформацією звертатися за тел. (0512) 47-89-82, 47-04-18. Заяви подаються в окремому конверті
з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди
відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

№ 16 (1244)

17 квітня 2019 року

22

відомості
приватизації

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

Назва органу
управління

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

1 Міністерство оборони України
2 Пенсійний фонд
України
3 Міністерство освіти і науки України

38076799, Львівська філія концерну «Військторгсервіс», 79059, Львів59, вул. Плугова, 12а, тел. 253-24-64
41260769, Дубенське об’єднане управління Пенсійного фонду України
Рівненської області
2071116, Національний університет водного господарства та природокористування, 33028, м. Рівне, вул. Соборна, 11, тел. (0362) 63-30-98

найменування

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за не- максимально можплоща, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
33689922.15.АААААЖ678; Рівненська обл., м. Рівне,
47,5;
684 990,00
5 років
33689922.15.АААААЖ679 вул. Павлюченка, 3
461,0
–
Рівненська обл., м. Дуб163,4
502 440,00
2 роки 11 місяців
но, вул.Шевченка, 27
02071116.1.КЧЦШЧЮ124 Рівненська обл., м. Рів110,0
717 800,00
2 роки 11 місяців
не, вул.Чорновола, 53
реєстровий номер майна

Приміщення прохідної та
приміщення складу тари
Частина адміністративних
приміщень
Нежитлові приміщення 1-го
поверху гуртожитку № 6

місцезнаходження

мета використання
Розміщення торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів та розміщення складів
Розміщення закладу соціального захисту з надання
соціальних послуг
Розміщення суб’єкта господарювання що діє на
основі приватної власності і надає послуги з перевезення та доставки поштових відправлень

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 ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№ Назва органу
з/п управління
1 Державне
агентство водних ресурсів
України
2 Міністерство
освіти і науки
України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва,
юридична адреса,
контактний телефон)
05379205, Регіональний офіс
водних ресурсів у Тернопільській
області, 46003, вул. За Рудкою,
35, м. Тернопіль, тел.: (0352)
52-64-22, 25-96-85, 43-41-51
33680120, Тернопільський національний економічний університет, 46020, вул. Львівська,
11, м. Тернопіль, тел. (0352)
47-58-55

3 Державне
агентство водних ресурсів
України

05379205, Регіональний офіс
водних ресурсів у Тернопільській
області, 46003, вул. За Рудкою,
35, м. Тернопіль, тел.: (0352)
52-64-22, 25-96-85, 43-41-51
4 Державне
25592421, Державне підприєм
агентство риб- ство «Укрриба», 04050,
ного господар- вул. Тургенєвська, 82а, м. Київ,
ства України тел. (044) 486-07-91

5 Державна фіс- 39403535, Головне управління
кальна служба ДФС у Тернопільській області,
України
46003, вул. Білецька, 1, м. Тернопіль, тел. (0352) 43-46-11

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загаль- вартість майна за максимально
реєстровий номер майна
місцезнаходження на пло- незалежною оцін- можливий
мета використання
ща, м2 кою без ПДВ, грн строк оренди
05379205.40.ББФЕРЮ026
вул. Текстильна, 30а, 500,0
195 610,00
2 роки
Для стоянки автомобілів та складування будівельних матеріалів
м. Тернопіль
11 місяців

найменування
Частина площадки з асфальтним покриттям №1

Частина нежитлових приміщень цокольного поверху будівлі студентського гуртожитку № 2 – 455,6 м2
(позиції: тамбур (118-1) – 2,7 м2; хол (118-2) –
44,2 м2; роздягальня (118-3) –15,3 м2; умивальник
(118-4) –10,4 м2; туалет (118-5) –2,7 м2; туалет
(118-6) –2,5 м2; зал (118-7) –179,5 м2; кабінет
(118-8) –32,6 м2; кухня (118-9) –132,5 м2; мийка
(118-10) –15,8 м2; мийка (118-11) –17,4 м2)
Частина площадки з щебеневим покриттям № 23

33680120.1.ЮЧПШОГ012

вул. Львівська, 7,
м. Тернопіль

455,6

2 383 670,00

2 роки
11 місяців

Розміщення їдальні у навчальному закладі для харчування
студентів та працівників університету, що не здійснює продаж
товарів підакцизної групи

05379205.80.УТЧБИЮ013

вул. Миру, 18, м. Ланівці, Тернопільська
обл.

352,0

77 200,00

2 роки
11 місяців

Для стоянки автомобілів

Гідротехнічні споруди ставу Плотича 2 (у т. ч.
контурна дамба ставу Плотича 2; дон. водоспуск;
рибовловлювач; роздільна дамба 2; водонапуск;
водоспуск) та гідротехнічні споруди ставу Плотича
3 (у т. ч. контурна дамба ставу Плотича 3; спуск.
канал; рибовловлювач; роздільна дамба; дон. водоспуск; дон. водоспуск; рибовловлювач)

25592421.71.ААЕЖАЖ479; 25592421.71.ЧВБИВЧ835;
25592421.71.ААЕЖАЖ411; 25592421.71.ААЕЖАЖ444;
25592421.71.ААЕЖАЖ448; 25592421.71.ААЕЖАЖ392;
25592421.71.ААЕЖАЖ400; 25592421.71.ААЕЖАЖ480;
25592421.71.ЧВБИВЧ836; 25592421.71.ААЕЖАЖ451;
25592421.71.ААЕЖАЖ445; 25592421.71.ААЕЖАЖ446;
25592421.71.ААЕЖАЖ406; 25592421.71.ААЕЖАЖ407;
25592421.71.ААЕЖАЖ438
39403535.1.АААДЕЕ106

На території Будилівської с/р Козівського
району Тернопільської
області; на території
Плотичанської с/р Козівського району Тернопільської області

–

324 719,00

2 роки
11 місяців

Ведення рибного господарства

208,9

1 528 100,00

2 роки
11 місяців

Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, а саме: позиція 5 (124,9 м2) – 2 години на
добу в робочі дні (з 13.00 до 15.00); позиції 7, 9, 15, 16, 17
(72,5 м2) – 4 години на добу в робочі дні (з 11.00 до 15.00);
позиція 8 (11,5 м2) – 24 години (цілодобово)

Частина нежитлового приміщення адмінбудинку
(поз. 5, 7, 8, 9, 15, 16, 17) на 1-му поверсі адмінбудинку Головного управління ДФС у Тернопільській області

вул. Білецька, 1,
м. Тернопіль

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».
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
реєстровий
місце
загальна вартість майна за незалеж- максимально можномер майна знаходження площа, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн ливий строк оренди
02071197, Харківський національ- Частина нежитлових приміщень: коридору (згідно з техпаспортом кімн. № 58 – 2,0 м2) на 3-му поверсі; коридорів (згідно з
–
м. Харків,
10,0
74 500,00
2 роки 11 місяців
ний університет радіоелектроні- техпаспортом кімн. № 46 – 1,0 м2 та кімн. № 25 – 1,0 м2) на 4-му поверсі; коридорів (згідно з техпаспортом кімн. № 11 –
просп.
ки, 61166, м. Харків, просп. На- 1,0 м2 та кімн. № 60 – 1,0 м2) на 7-му поверсі; коридору (згідно з техпаспортом кімн. № 25 – 2,0 м2) на 8-му поверсі; комори
Л. Свободи,
уки, 14, тел. (057) 702-10-16
(згідно з техпаспортом кімн. № 7 – 2,0 м2) на технічному поверсі 9-поверхового гуртожитку № 7, інв. № 85702, літ. «А-9»
51а
02071197, Харківський націоНежитлове приміщення – частина кімн. № 21 (сходи) на 3-му поверсі 5-поверхового гуртожитку № 3, інв. № 896, літ. «А-5»
–
м. Харків,
1,0
8 400,00
2 роки 11 місяців
нальний університет радіоелеквул. Бакулітроніки, 61166, м. Харків, просп.
на, 16
Науки, 14, тел. 0577021016
02071197, Харківський національ- Частина нежитлових приміщень: коридору (згідно з техпаспортом кімн. № 60 – 2,0 м2) на 3-му поверсі; коридору (згідно з
–
м. Харків, пр.
10,0
74 500,00
2 роки 11 місяців
ний університет радіоелектроні- техпаспортом кімн. № 46 – 2,0 м2) на 4-му поверсі; коридору (згідно з техпаспортом кімн. № 46 – 2,0 м2) на 7-му поверсі;
Л. Свободи,
ки, 61166, м. Харків, просп. На- коридору (згідно з техпаспортом кімн. № 11 – 2,0 м2) на 8-му поверсі; коридору (згідно з техпаспортом кімн. № 6 – 2,0 м2)
51б
уки, 14, тел. (057) 702-10-16
на технічному поверсі 9-поверхового гуртожитку № 8, інв. № 85701, літ. «А-9»
02071197, Харківський національ- Частина нежитлових приміщень: холу (згідно з техпаспортом кімн. № 35 – 1,0 м2) на 1-му поверсі; вестибуля (згідно з техпас–
м. Харків,
5,0
37 900,00
2 роки 11 місяців
ний університет радіоелектроні- портом кімн. № 12 –1,0 м2) на 2-му поверсі; вестибуля (згідно з техпаспортом кімн. № 12 – 1,0 м2) на 3-му поверсі; вестивул. Цілиноки, 61166, м. Харків, просп. На- буля (згідно з техпаспортом кімн. № 12 – 1,0 м2) на 4-му поверсі; вестибуля (згідно з техпаспортом кімн. № 12 –1,0 м2) на
градська, 36
уки, 14, тел. (057) 702-10-16
5-му поверсі 5-поверхового гуртожитку № 4, інв. № 73076, літ. «В-5»
02071197, Харківський національ- Частина нежитлових приміщень: вестибуля (згідно з техпаспортом кімн. № 24 – 1,0 м2) на 2-му поверсі; вестибуля (згідно з
–
м. Харків,
9,0
68 300,00
2 роки 11 місяців
ний університет радіоелектроні- техпаспортом кімн. № 24 – 1,0 м2) на 3-му поверсі; вестибуля (згідно з техпаспортом кімн. № 24 – 1,0 м2) на 4-му поверсі;
вул. Клочківки, 61166, м. Харків, просп. На- вестибуля (згідно з техпаспортом кімн. № 24 – 1,0 м2) на 5-му поверсі; вестибуля (згідно з техпаспортом кімн. № 24 –
ська, 218
уки, 14, тел. (057) 702-10-16
1,0 м2) на 6-му поверсі; вестибуля (згідно з техпаспортом кімн. № 24 – 1,0 м2) на 7-му поверсі; вестибуля (згідно з техпаспортом кімн. № 24 – 1,0 м2) на 8-му поверсі; вестибуля (згідно з техпаспортом кімн. № 24 – 1,0 м2) на 9-му поверсі; машинного відділення (згідно з техпаспортом кімн. № 1 – 1,0 м2) 9-поверхового гуртожитку № 6, інв. № 62418, літ. «А-9»
02071197, Харківський національ- Частина нежитлових приміщень: коридорів (згідно з техпаспортом кімн. № 16 – 1,0 м2 та кімн. № 33 – 1,0 м2) на 2-му по–
м. Харків,
18,0
136 500,00
2 роки 11 місяців
ний університет радіоелектроні- версі; коридорів (згідно з техпаспортом кімн. № 16 – 1,0 м2 та кімн. № 33 – 1,0 м2) на 3-му поверсі; коридорів (згідно з техвул. Цілиноки, 61166, м. Харків, просп. На- паспортом кімн. № 16 – 1,0 м2 та кімн. № 33 – 1,0 м2) на 4-му поверсі; коридорів (згідно з техпаспортом кімн. № 16 – 1,0 м2
градська, 58
уки, 14, тел. (057) 702-10-16
та кімн. № 33 – 1,0 м2) на 5-му поверсі; коридорів (згідно з техпаспортом кімн. № 16 – 1,0 м2 та кімн. № 33 – 1,0 м2) на 6-му
2
2
поверсі; коридорів (згідно з техпаспортом кімн. № 16 – 1,0 м та кімн. № 33 – 1,0 м ) на 7-му поверсі; коридорів (згідно з
техпаспортом кімн. № 16 – 1,0 м2 та кімн. № 33 –1,0 м2) на 8-му поверсі; коридорів (згідно з техпаспортом кімн. № 16 – 1,0
кв.м та кім. № 33 площею 1,0 м2) на 9-му поверсі; коридору машинного відділення (згідно з техпаспортом кімн. № 3 – 2,0 м2)
9-поверхового гуртожитку № 5, інв. № 86391, літ. «А-9»
02071197, Харківський національ- Частина нежитлових приміщень: підсобне (згідно з техпаспортом кімн. № 11 – 2,0 м2) на 2-му поверсі; комора (згідно з тех–
м. Харків,
4,0
29 800,00
2 роки 11 місяців
ний університет радіоелектроні- паспортом кімн. № 11 – 1,0 м2) на 3-му поверсі; коридору (згідно з техпаспортом кімн. № 55 – 1,0 м2) на 4-му поверсі, 4/5вул. Бакуліки, 61166, м. Харків, просп. На- поверхового гуртожитку № 1, інв. № 70331, літ. «А-5»
на, 10
уки, 14, тел. (057) 702-10-16
02071180, Національний техНежитлові приміщення – кімн. з № 1-134 до № 1-144, включно на 1-му поверсі 5-поверхового будинку гуртожитку та нежит–
м. Харків,
165,3
1 656 000,00
2 роки 11 місяців
нічний університет «Харківський лових приміщень для адміністративно-управлінських служб, торгівлі, фізкультурно-оздоровчих занять, побутового обслуговувул. Пушкінполітехнічний інститут», 61002, вання, громадського харчування, що є пам'яткою архітектури, інв. № 10132000001, літ. «Б-5»
ська, 79
м. Харків, вул. Кирпичова, 2,
тел. (057) 707-66-00

Балансоутримувач
№ Назва органу
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична
з/п управління
адреса, контактний телефон)
1 Міністерство
освіти і науки
України
2 Міністерство
освіти і науки
України
3 Міністерство
освіти і науки
України
4 Міністерство
освіти і науки
України
5 Міністерство
освіти і науки
України

6 Міністерство
освіти і науки
України

7 Міністерство
освіти і науки
України
8 Міністерство
освіти і науки
України

найменування

мета використання
Розміщення телекомунікаційного
обладнання
Розміщення телекомунікаційного
обладнання
Розміщення телекомунікаційного
обладнання
Розміщення телекомунікаційного
обладнання
Розміщення телекомунікаційного
обладнання

Розміщення телекомунікаційного
обладнання

Розміщення телекомунікаційного
обладнання
Розміщення
кафе, що не здійснює продаж підакцизної групи

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 – РВ ФОНДУ в ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ, АРК та м. СЕВАСТОПОЛІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

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

1 Міністерство
освіти і науки
України
2 Міністерство
освіти і науки
України

00493020, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний
університет», вул. Стрітенська, 23, м. Херсон, 73006,
тел. (0552) 41-44-24
21301734, Скадовський технікум ДВНЗ «Херсонський
державний аграрний університет», вул. Студентська, 1,
с. Антонівка, Скадовського району Херсонської області,
75705, тел. (05537) 3-46-00
3 Міністерство
38728486, Скадовської філії ДП «Адміністрація морінфраструктури ських портів України» (Адміністрація Скадовського
України
морського порту, вул. Магубінська, 2, м. Скадовськ,
Херсонська обл., 75700), тел. (05537) 5-31-20
4 Міністерство
01125703, Державне підприємство «Скадовський морінфраструктури ський торговельний порт», вул. Магубінська, 2, м. СкаУкраїни
довськ, Херсонська обл., 75700, тел. (05537) 5-20-74

найменування
Вбудовані нежитлові приміщення на 1-му поверсі будівлі
гуртожитку № 3
Вбудовані нежитлові приміщення на 1-му поверсі будівлі
гуртожитку № 1

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий нозагальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
мер майна
площа, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
00493020.4 73006, м. Херсон,
40,1
233 253,00
2 роки 11 місяців Розміщення відділення поштового
БЕШСНП7888 вул. Комкова, 71а, 36
зв’язку
00493020.4 75705, вул. Студентська, 1,
БЕШСНП7918 с. Антонівка, Скадовського
р-н, Херсонської обл.

70,0

128 146,00

2 роки 11 місяців

Розміщення відділення поштового
зв’язку

Адмінбудівля літ. «К»; будівля вахтенної літ. «З»; приміщення
побутового призначення літ. «И»; прохідна літ. «Н»

–

Херсонська обл., Каланчацький р-н, с. Хорли,
вул. Набережна, 2

163,0; 35,8;
324,9; 12,1

516 122,00

20 років

Розміщення: офісних приміщень; охорони; роздягальні; прохідної

Зерновий склад літ. «А»; зерновий склад літ. «Б»; будівля
морвокзалу літ. «М»; склад рідкого палива літ. «Е»; гараж для
автомобілів літ. «Є»; деревообробний цех літ. «Ж»; господарський склад літ. «С»; адміністративна будівля (будівля управління) літ. «О»; артезіанська свердловина № 3; вбудовані
приміщення в будівлі магазину літ. «У»

–

Херсонська обл., Каланчацький р-н, с. Хорли,
вул. Набережна, 2

1365,5;
1282,7; 90,8;
68,2; 149,8;
129,9; 119,0;
376,6; 135,0

–

–

Розміщення: складу; складу; офісних
приміщень; складу; автомобілів; виробництва виробів з деревини; складу; офісних приміщень; водопостачання; торговельних об’єктів

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 73000, м. Херсон, просп. Ушакова, 47, РВ Фонду в Херсонській області, АРК
та м. Севастополі. 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».

17 квітня 2019 року

№ 16 (1244)

23

відомості
приватизації

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ 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 неза- максимально можмета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
05446893.14. ТТПШШТ029 вул. Ю. Сіцінського, 49, м. Хмель50,7
86 190,00
1 рік
Розміщення майстерні, що здійснює
ницький, 29000
технічне обслуговування автомобілів

найменування

реєстровий номер майна

1

місцезнаходження

Державне агентство
05446893, Регіональний офіс водних ресурсів у Хмельницькій
Гараж в будівлі ремонтної
водних ресурсів України області, вул. Соборна, 29, м. Хмельницький, 29013, тел. (0382)
майстерні
79-57-98
2 Міністерство освіти
02070803, Донецький національний університет імені Василя Сту- Приміщення на 4-му поверсі 02070803.1.ЕЖЮФАЦ065 вул. Свободи, 36, м. Хмельницьі науки України
са, вул. 600-річчя, 21, м. Вінниця, 21021
лабораторного корпусу
кий, 29000
3 Пенсійний фонд
21318350, Головне управління Пенсійного фонду України в
Бокс гаража
14148120.1. СГЛУЮЯ031 пл. 600-річчя Ярмолинець, 3,
України
Хмельницькій області, вул. Герцена, 10, м. Хмельницький, 29013,
смт Ярмолинці, Хмельницька обл.,
тел. (0382) 79-47-74
32100

40,2

185173,00

2 роки 11 місяців Розміщення офіса

19,8

21 788,00

2 роки 11 місяців За призначенням гараж

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

Назва органу
управління

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

1 Міністерство оборони 35123606, Черкаська філія Концерну «Військторгсервіс», вул. Надпільна, 222,
України
м. Черкаси, тел. (0472) 33-74-31

найменування

реєстровий номер майна

Частина будівлі контори літ. А-1

33689922.6.ААААЕЖ201

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за незамісцезнаходження
площа, м2
лежною оцінкою, грн
вул. Шевченка, 137 , м. Золото43,2
65 950,00
ноша, Черкаська обл.

максимально можлимета використання
вий строк оренди
2 роки 364 дні
Розміщення складу

Заяви про оренду зазначеного об’єкта та пакет 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 ЧЕРНІГІВСЬКІЙ 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)

найменування

реєстровий номер майна

1 Державне агентство 01034314, Чернігівське міжрайонне управління вод- Нежитлове приміщення на 3-му поверсі 01034314.1.БФЦРЛО026;
водних ресурсів
ного господарства, 14007, м. Чернігів, просп. Миру, триповерхової виробничої будівлі; примі- 01034314.1.АААБЖБ459
України
233, тел.: (04622) 5-30-94, 5-31-23
щення будівлі гаража

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна
вартість майна за незамісцезнаходження
площа, м2
лежною оцінкою, грн
м. Чернігів, просп. Миру, 233
25,7;
99 393,44;
93,0
158 698,69

максимально можмета використання
ливий строк оренди
2 роки 364 дні
25,7 м2 – для розміщення офіса; 93,0 м2 –
для технічного обслуговування та зберігання вогнегасників

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43, з 8.00 до 17.00, крім п’ятниці, по п’ятницях до
16.00 (крім вихідних), Регіональне відділення Фонду по Чернігівській області. Довідки за тел. (0462) 77-44-95. 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 м. КИЄВУ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

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

1 Міністерство культури України

03922125, Національний музей народної архітектури та побуту
України, 01015, м. Київ, вул. Лаврська, 21, корпус 19, тел. (044)
526-25-27
2 Міністерство освіти 02070921, НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», 03056, м.Київ,
і науки України
просп. Перемоги, 37, тел. (044) 204-82-82, тел./факс (044)
204-97-88
3 Міністерство освіти 02070884, ДВНЗ «Київський національний економічний універі науки України
ситет імені Вадима Гетьмана», 03680, м.Київ, просп. Перемоги,
54/1, тел. (044) 456-50-55; факс (044) 226-25-73

найменування
Нерухоме майно – нежитлові приміщення
Нерухоме майно – нежитлові приміщення
Нерухоме майно – частина нежитлового
приміщення (на 1-му поверсі гуртожитку № 6)

4 Міністерство освіти 02070884, ДВНЗ «Київський національний економічний універНерухоме майно – частина нежитлового
і науки України
ситет імені Вадима Гетьмана», 03680, м. Київ, просп. Перемоги, приміщення (на 3-му поверсі лівого кри54/1, тел. (044) 456-50-55; факс (044) 226-25-73
ла – 3,0 м2 та на 4-му поверсі правого
крила – 3,0 м2 в гуртожитку № 1)
5 Міністерство освіти 02070884, ДВНЗ «Київський національний економічний універНерухоме майно – частина нежитлового
і науки України
ситет імені Вадима Гетьмана», 03680, м. Київ, просп. Перемоги, приміщення (на 3-му поверсі правого
54/1, тел. (044) 456-50-55; факс (044) 226-25-73
крила гуртожитку № 4)

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
03922125.1. ЮЖВЦСД791 03026, м. Київ, с. Пирогів
4,0
60 247,00
2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з про(споруда № 3)
станом на 28.02.2019
дажу продовольчих товарів, крім товарів
підакцизної групи
–
03056, м. Київ, вул. Ви2,0
35 140,00
1 (один) рік
Розміщення автоматів очищення та постаборзька, 3 (на 2-му поверсі
станом на 28.02.2019
чання питної води
будівлі гуртожитку № 16)
–
м. Київ, вул. Сім’ї Сосні2,6
36 060,00
2 роки 11 місяців Розміщення суб’єкта господарювання,
них, 15а
станом на 31.01.2019
що здійснює побутове обслуговування
населення (пункт пральні самообслуговування)
–
м. Київ, вул. Желябова, 8
6,0
103 000,00
2 роки 11 місяців Розміщення суб’єкта господарювання,
станом на 31.01.2019
що здійснює побутове обслуговування
населення (пункт пральні самообслуговування)
–
м. Київ, вул. Дегтярів3,0
52 000,00
2 роки 11 місяців Розміщення суб’єкта господарювання,
ська, 49
станом на 31.01.2019
що здійснює побутове обслуговування
населення (пункт пральні самообслуговування)
–
м. Київ, вул. Желябова, 4
6,0
103 000,00
2 роки 11 місяців Розміщення суб’єкта господарювання,
станом на 31.01.2019
що здійснює побутове обслуговування
населення (пункт пральні самообслуговування)
–
м. Київ, вул. Лобанов4,0
69 000,00
2 роки 11 місяців Розміщення суб’єкта господарювання,
ського, 3
станом на 31.01.2019
що здійснює побутове обслуговування
населення
01432761.1604. ГОУ03057, м.Київ, вул. Євге52,1
993 600,00
2 роки 11 місяців Розміщення офіса
СУК006
ніїї Мірошниченко, 10
станом на 31.01.2019
реєстровий номер майна

6 Міністерство освіти 02070884, ДВНЗ «Київський національний економічний універНерухоме майно – частина нежитлового
і науки України
ситет імені Вадима Гетьмана», 03680, м. Київ, просп. Перемоги, приміщення (на 2-му поверсі правого
54/1, тел. (044) 456-50-55; факс (044) 226-25-73
крила – 3,0 м2 та на 2-му поверсі лівого
крила – 3,0 м2 в гуртожитку № 3)
7 Міністерство освіти 02070944, Київський національний університет імені Тараса
Нерухоме майно – частина нежитлового
і науки України
Шевченка, 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, тел. (044)
приміщення (на 3-му поверсі гуртожитку
239-32-94
№ 14)
8 Державна служба
01432761, Державне геофізичне підприємство «Укргеофізика», Нерухоме майно – нежитлові приміщенгеології та надр
03057, м. Київ, вул. Євгеніїї Мірошниченко, 10, тел. (044)
ня (на 6-му поверсі будівлі, літера А)
України
453-38-02, факс (044) 453-38-04
9 Міністерство
08735882, Центральний госпіталь МВС України, 04116, м. Київ, Нерухоме майно – нежитлові приміщен- 08735882.2. МЦСОДГ009 04116, м.Київ, вул.Бервнутрішніх справ
вул. Бердичівська, 1, тел. (044) 481-56-01; факс (044) 484-66-47 ня (на 1-му поверсі лікувального корпусу
дичівська, 1
України
на 404 ліжка)

18,0

390 000,00
станом на 31.01.2019

2 роки 11 місяців

Розміщення аптечного пункту

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 107, тел. 281-00-18. Заяви
подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець
оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

Київська область
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Київській області про проведення конкурсу на право
оренди нерухомого державного майна

 Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: частина
приміщення № 278 площею 190,0 м2 на 2-му поверсі пасажирського термінала «D» (інв. № 47578) за адресою: Київська обл.,
м. Бориспіль, Аеропорт.
Орендодавець: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Київській області.
Балансоутримувач: Державне підприємство «Міжнародний аеро
порт «Бориспіль».
Орган управління: Міністерство інфраструктури України.
Вартість об’єкта оренди: згідно зі звітом про оцінку майна на
30.11.2018 становить 16 642 200,00 грн (без урахування ПДВ).
Цільове використання об’єкта оренди: розміщення зони відпочинку пасажирів без права розміщення торговельних об’єктів та закладів харчування.
Орендна ставка: згідно з пунктом 29 додатка 2 до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропозиції її розподілу,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04 жовтня
1995 № 786 (із змінами), – 15 %.
Стартовий розмір орендної плати становить 208 027,50 грн
без урахування ПДВ (базовий місяць розрахунку: листопад
2018 року).
Розмір гарантійного внеску: без урахування ПДВ становить
1 248 165,00 грн.
Реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати гарантійного внеску): одержувач: Регіональне відділення Фонду по Київській області; код за ЄДРПОУ одержувача 19028107; р/р № 37315077016365;
МФО 820172; банк: ДКСУ у м. Києві; призначення платежу: «Гарантійний внесок для участі у конкурсі на право оренди державного нерухомого майна площею 190,0 м2».
Строк оренди: 10 років.
Конкурс буде проведено об 11.00 на 12-й календарний день
після дати опублікування цієї інформації за адресою: 03039,
м. Київ, просп. Голосіївський, 50, к. 608 (у приміщенні орендодавця).

№ 16 (1244)

Реєстрація учасників проходитиме з 10.00 в к. 608. Реєстрація
учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.
Кінцевий строк приймання пропозицій (крім пропозиції щодо
розміру орендної плати) – за 3 робочих дні до дати проведення конкурсу.
Основні умови конкурсу:
1. Пропозиція найбільшого розміру орендної плати порівняно зі
стартовим за базовий місяць оренди.
2. Ефективно використовувати об’єкт оренди за цільовим призначенням.
3. Дотримуватись нормативних вимог щодо експлуатації об’єкта.
4. Компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат, пов’язаних з проведенням
незалежної оцінки.
5. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної
плати сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання
договору в розмірі, не меншому ніж запропонована ним сума місячної орендної плати, до Державного бюджету України та балансо
утримувачу у співвідношенні, визначеному законодавством.
6. Застрахувати орендоване майно протягом 1 місяця з дати
укладення договору оренди на суму, не меншу ніж його вартість
(франшиза безумовна – 0 %) згідно зі звітом про незалежну оцінку,
на користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством.
7. Сплатити гарантійний внесок або надати банківську гарантію (відповідно до п. 4 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
31 серпня 2011 року № 906). При цьому днем сплати вважається день
зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Регіонального
відділення Фонду державного майна України по Київській області (не
пізніше ніж за 3 робочих дні до дати проведення конкурсу).
8. Претенденти вносять гарантійні внески у розмірі, який становить не менше суми шестимісячної орендної плати в розрахунку
від стартової орендної плати, у розмірі 1 248 165,00 грн. При укладенні договору оренди з переможцем конкурсу сума гарантійного
внеску за перші 6 місяців оренди зараховується йому як виконання
зобов’язання за договором оренди (70 % – до державного бюджету, 30 % – на рахунок балансоутримувача (Державне підприємство
«Міжнародний аеропорт «Бориспіль»). Особам, які не стали переможцем конкурсу, сума гарантійного внеску підлягає поверненню у
визначений законодавством термін.
9. Сплачений гарантійний внесок не повертається та зараховується в рахунок Державного бюджету України у разі: якщо претендентом відкликані матеріали після останнього дня строку для їх подання;

непідписання переможцем конкурсу протоколу відкритого засідання конкурсної комісії за участю учасників конкурсу щодо передачі
в оренду державного нерухомого майна; порушення визначеного
законодавством строку підписання та надання договору оренди нерухомого державного майна; непідписання договору оренди нерухомого державного майна.
Звертаємо увагу, що відповідно до частини третьої статті 287
Господарського кодексу України мета і предмет господарської діяльності, визначені в установчих документах суб’єкта господарювання,
який здійснює господарську діяльність на базі орендованого майна,
не можуть суперечити умовам договору оренди.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями
учасника конкурсу.
Для участі у конкурсі претенденти подають на розгляд комісії такі матеріали:
заяву про участь у конкурсі; документи, які підтверджують сплату гарантійного внеску (платіжне доручення з відміткою банку про його виконання); пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в
день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним; інформацію про відсутність застосування до претендента санкцій відповідно
до законодавства (у довільній формі за підписом керівника);
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; засвідчені в установленому
порядку копії установчих документів; завірену належним чином
копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням
дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу
про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або
належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином
копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.
Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються у конверті з написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента (за наявності). При цьому на конверті зазначаються: назва,
площа та місцезнаходження об’єкта оренди. Приймання документів
орендодавцем здійснюється за адресою: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 50, к. 700, щодня з 9.00 до 18.00 (у п’ятницю з 9.00 до
16.45), крім вихідних днів.
У разі невідповідності поданих претендентом матеріалів та пропозицій оголошеним умовам конкурсу та інформації, зазначеній в
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оголошенні про конкурс – учасник конкурсу не буде допущений до
подання конкурсної пропозиції щодо орендної плати. Допущені для
участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноважені особи учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної
плати за базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за участю учасників
конкурсу.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати у відділі орендних відносин Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Київській області за телефоном (044)
200-25-28.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Львівській області
про проведення конкурсів на право оренди нерухомого
державного майна

 І. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення цеху ремонту кабін і кузовів загальною площею 965,9 м2 за адресою:
м. Львів, вул. Личаківська, 152, що перебувають на балансі Львівської філії Концерну «Техвоєнсервіс» «Львівський автомобільний
ремонтний завод».
Орган управління: Міністерство оборони України.
Основні умови проведення конкурсу:
Умова 1. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим
призначенням: 333,6 м2 (кімн. № 3-8) – надання побутових послуг
населенню (ремонт одягу) (орендна ставка – 5 %); 365,3 м2 ( кімн.
№ 9, 17-18) – надання побутових послуг населенню (ремонт побутової техніки) (орендна ставка – 5 %); 86,4 м2 (кімн. № 10) – мийка
автомобілів (орендна ставка – 15 %); 180,6 м2 (кімн. 11-16) – розміщення кафе, бару, що не здійснюють продаж товарів підакцизної
групи (орендна ставка – 8 %).
Умова 2. Початковий розмір орендної плати становить
13270,09 грн без ПДВ за базовий місяць оренди – лютий 2019
року, виходячи із вартості майна – 2430204,00 грн без ПДВ, визначеної в звіті про незалежну оцінку майна станом на 31.12.2018.
Умова 3. Сплата гарантійного внеску (відповідно до Порядку проведення конкурсу на право оренди державного нерухомого майна,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011
№ 906). Розмір гарантійного внеску становить 79620,54 грн без урахування ПДВ. Реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати
гарантійного внеску): одержувач: Регіональне відділення Фонду по
Львівській області; код за ЄДРПОУ одержувача 20823070; рахунок
37316080000840. Банк одержувача: Державна казначейська служба
України, м. Київ, МФО 820172. Призначення платежу: «Гарантійний
внесок для участі у конкурсі на право оренди державного нерухомого
майна загальною площею 965,9 м2».
Умова 4. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за базовий місяць оренди – лютий 2019 року порівняно зі
стартовим.
Умова 5. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати
орендної плати переможець конкурсу повинен сплатити завдаток
протягом місяця з моменту підписання договору в розмірі, не меншому ніж запропонована ним сума місячної орендної плати, до Державного бюджету України та балансоутримувачу у співвідношенні,
визначеному законодавством.
Умова 6. Об’єкт оренди не підлягає передачі в суборенду.
Умова 7. Об’єкт оренди не підлягає приватизації та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб.
Умова 8. Строк оренди – 5 (п’ять) років.
Умова 9. Страхування орендованого майна протягом 10 робочих
днів з дати укладення договору оренди на суму, не меншу ніж його
вартість (франшиза безумовна – 0 %) згідно зі звітом про незалежну
оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством.
Умова 10. Протягом 15 робочих днів після підписання договору
укласти з балансоутримувачем орендованого майна договір про
відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна, плати податку на землю та надання комунальних послуг орендарю.
Умова 11. Дотримання нормативних вимог щодо експлуатації
об’єкта.
Умова 12. Сплата платником коштів за виготовлення звіту про
незалежну оцінку згідно з умовами договору на проведення оцінки
майна № 35/19 від 05.02.2019. У випадку, якщо ініціатор укладення
договору оренди державного майна не став переможцем конкурсу – компенсація платнику (ініціатору укладення договору) витрат
переможцем конкурсу у тридцятиденний термін від дати укладення
договору оренди (за умови надання підтвердних документів).
Умова 13. У конкурсі не можуть брати участь особи, щодо яких
були застосовані санкції відповідно до законодавства (у заяві додатково надати інформацію у довільній формі за підписом керівника про відсутність застосування до заявника санкцій відповідно до
законодавства).
Конкурс буде проведено в Регіональному відділенні Фонду
по Львівській області (79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців,
3, каб. 8) об 11.00 на 12-й календарний день після дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації».
Реєстрація учасників проходитиме з 10.00 в кімн.4. Реєстрація
учасників конкурсу завершується за 10 хв. до початку проведення
конкурсу. Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 3
робочих дні до дати проведення конкурсу.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
 ІІ. Назва об’єкта: нежитлові приміщення загальною площею 261,1 м2 в підвалі (познач. № IV-VII) та на першому поверсі
(познач. № 3-7) будівлі електродільниці ЕМВ, компресорної,
пральні, водокачки літ. «2Ж-1» за адресою: м. Львів, вул. Личаківська, 152, що перебувають на балансі Філії Концерну «Техвоєнсервіс»
«Львівський автомобільний ремонтний завод».
Орган управління: Міністерство оборони України.
Основні умови проведення конкурсу:
Умова 1. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим
призначенням: нежитлові приміщення № 3, № 5, № 6 загальною
площею 63,3 м2 – розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів (18 %); приміщення № VI, № VII , № IV, № V, частина приміщення № 7 площею
36,0 м2, загальною площею 87,1 м2 – розміщення торговельного
об’єкта з продажу непродовольчих товарів (18 %); частина нежитлового приміщення № 7 площею 82,1 м2 та приміщення № 4 загальною площею 110,7 м2 – розміщення кафе, бару, що здійснює продаж
товарів підакцизної групи.
Умова 2. Початковий розмір орендної плати становить
22779,85 грн без ПДВ за базовий місяць оренди – лютий 2019
року, виходячи із вартості майна – 1609900,00 грн без ПДВ, визначеної в звіті про незалежну оцінку майна станом на 31.12.2018.
Умова 3. Сплата гарантійного внеску (відповідно до Порядку проведення конкурсу на право оренди державного нерухомого майна,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011
№ 906). Розмір гарантійного внеску становить 136679,10 грн без урахування ПДВ. Реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати
гарантійного внеску): одержувач: Регіональне відділення Фонду по
Львівській області; код за ЄДРПОУ одержувача 20823070; рахунок
37316080000840. Банк одержувача: Державна казначейська служба
України, м. Київ, МФО 820172. Призначення платежу: «Гарантійний
внесок для участі у конкурсі на право оренди державного нерухомого
майна загальною площею 261,1 м2».
Умова 4. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за базовий місяць оренди – лютий 2019 року порівняно зі
стартовим.
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Умова 5. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати
орендної плати переможець конкурсу повинен сплатити завдаток
протягом місяця з моменту підписання договору в розмірі, не меншому ніж запропонована ним сума місячної орендної плати, до Державного бюджету України та балансоутримувачу у співвідношенні,
визначеному законодавством.
Умова 6. Об’єкт оренди не підлягає приватизації та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб.
Умова 7. Строк оренди – 5 років.
Умова 8. Страхування орендованого майна протягом 10 робочих
днів з дати укладення договору оренди на суму, не меншу ніж його
вартість (франшиза безумовна – 0 %) згідно зі звітом про незалежну
оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством.
Умова 9. Протягом 15 робочих днів після підписання договору
укласти з балансоутримувачем орендованого майна договір про
відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна, плати податку на землю та надання комунальних послуг орендарю.
Умова 10. Дотримання нормативних вимог щодо експлуатації
об’єкта.
Умова 11. Сплата платником коштів за виготовлення звіту про
незалежну оцінку згідно з умовами договору на проведення оцінки
майна № 44/19 від 13.02.2019. У випадку, якщо ініціатор укладення
договору оренди державного майна не став переможцем конкурсу – компенсація платнику (ініціатору укладення договору) витрат
переможцем конкурсу у тридцятиденний термін від дати укладення
договору оренди (за умови надання підтвердних документів).
Умова 12. У конкурсі не можуть брати участь особи, щодо яких
були застосовані санкції відповідно до законодавства (у заяві додатково надати інформацію у довільній формі за підписом керівника про відсутність застосування до заявника санкцій відповідно до
законодавства).
Конкурс буде проведено в Регіональному відділенні Фонду
по Львівській області (79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців,
3, каб. 4) об 11.30 на 12-й календарний день після дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації».
Реєстрація учасників проходитиме з 10.30 в кімн. 4. Реєстрація
учасників конкурсу завершується за 10 хв. до початку проведення
конкурсу. Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 3
робочих дні до дати проведення конкурсу.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Для участі в конкурсі претенденти подають на розгляд комісії
такі матеріали (для об’єктів І – ІІ):
заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації про конкурс; документи, що підтверджують сплату гарантійного
внеску; пропозиції щодо виконаня оголошених або встановлених
законодавством умов конкурсу, та їх документальне підтвердження,
крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься
учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про
засоби зв’язку з ним (адреса, телефон), розрахунковий рахунок,
відкритий в установі банку;
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; засвідчені в установленому
порядку копії установчих документів; завірену належним чином
копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням
дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу
про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або
належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином
копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.
Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються в конверті з написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента (за наявності). При цьому, на конверті зазначаються назва,
площа та місцезнаходження об’єкта.
Заяви приймаються за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3, Регіональне відділення Фонду по Львівській області (каб.
5), у робочі дні: понеділок – четвер з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00
до 16.45, обідня перерва – з 13.00 до 13.45.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі оренди державного майна Регіонального відділення Фонду по Львівській області
(каб. 25) або за тел. (032) 261-62-04.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Харківській області
про проведення конкурсу на право оренди державного майна

 Назва об’єкта оренди: нежитлові приміщення – кімн. № 1, 2
на першому поверсі 2-поверхового промислового приміщення,
інв. № 70737, літ. за техпаспортом «Б–2», загальною площею
338,2 м2 за адресою: м. Харків, вул. Маршала Батицького, 30/5,
що перебуває на балансі Державного підприємства «Орган з сертифікації УкрНДІМет-СЕРТ».
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну
оцінку, на 12.11.2018 становить 609 300,00 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 – 47410,92 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 7901,82 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 складу.
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 – 1 (один) рік. 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
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
інформації 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.

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Чернігівській області
про оголошення конкурсу на право оренди державного майна

 Назва об’єкта: нежитлові приміщення площею 75,0 м2
на першому поверсі двоповерхової адмінбудівлі.
Місцезнаходження: Чернігівська обл., м. Носівка, вул. Вокзальна, 6.
Орган управління: Міністерство юстиції України.
Балансоутримувач: Головне територіальне управління юстиції у
Чернігівській області.
Статус майна: нерухоме майно державної форми власності.
Вартість об’єкта оренди, визначена згідно зі звітом про незалежну
оцінку на 31.12.2018, становить 187 055,00 грн (без ПДВ).
Основні умови проведення конкурсу:
1. До участі у конкурсі не допускаються:
особи, щодо яких застосовуються санкції відповідно до рішення
Ради національної безпеки і оборони України від 28.04.2017 «Про
застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеного в дію Указом Президента України від 15.05.2017 № 133/2017; юридичні особи, власником
будь-якої кількості акцій (часток, паїв) та/або кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є резидент держави, визнаної
Верховною Радою України державою-агресором, чи держава, визнана Верховною Радою України державою-агресором; юридичні
особи чи пов’язані з ними особи, зареєстровані в державі, визнаній
Верховною Радою України державою-агресором, або стосовно яких
застосовано санкції відповідно до законодавства; фізичні особи чи
пов’язані з ними особи, які мають громадянство держави, визнаної
Верховною Радою України державою-агресором, або стосовно яких
застосовано санкції відповідно до законодавства.
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2. Мета використання об’єкта оренди – розміщення магазину непродовольчих товарів.
3. Стартовий розмір орендної плати, розрахований відповідно до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та
пропорції її розподілу, затвердженої постановою КМУ від 04.10.1995
№ 786, з урахуванням змін та доповнень до неї, з використанням
орендної ставки: 18 % – розміщення магазину непродовольчих товарів за базовий місяць – лютий 2019 р. становить 2870,36 грн
(без ПДВ).
4. Внесення гарантійного внеску, який становить шість стартових
орендних плат –17 222,16 грн (сімнадцять тисяч двісті двадцять дві
гривні 16 копійок), який має бути перерахований на рахунок Регіо
нального відділення Фонду державного майна України по Чернігівській області: одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Чернігівській області, код ЄДРПОУ 14243893,
р/р № 37319026013304, банк одержувача: Державна казначейська
служба України, м. Київ, МФО 820172, призначення платежу: «Гарантійний внесок (назва претендента) за участь у конкурсі на право
оренди».
5. Ефективне використання орендованого майна за цільовим призначенням відповідно до мети, вказаної у договорі оренди.
6. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, запобігання його пошкодженню та псуванню, 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. Орендар зобов’язується своєчасно здійснювати за власний
рахунок поточний ремонт орендованого майна.
9. Протягом 10 днів після укладення договору застрахувати орендоване майно на суму, не меншу ніж його вартість за висновком про
вартість майна, на користь балансоутримувача, який несе ризик
випадкової загибелі чи пошкодження об’єкта оренди, в порядку,
визначеному законодавством, та надати орендодавцю та балансо
утримувачу копії договору страхування орендованого майна (страхового поліса) разом з документами, що підтверджують сплату страхового внеску, постійно поновлювати договір страхування таким чином,
щоб увесь строк оренди майно було застрахованим.
10. Своєчасне і в повному обсязі внесення орендної плати з урахуванням індексу інфляції.
11. 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.
12. У разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з
орендної плати та перераховується у співвідношенні 50 % – до державного бюджету, 50 % – на рахунок балансоутримувача відповідно
до пропорцій, визначених Методикою розрахунку орендної плати
за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 № 786 (з доповненнями до неї) протягом 10 (десяти) робочих днів від дати укладення
договору оренди.
13. Компенсація переможцем конкурсу витрат, пов’язаних з проведенням незалежної оцінки об’єкта оренди на здійснення незалежної оцінки майна платнику за договором на проведення оцінки від
04.02.2019 № 02-32-09/5, в розмірі 1935,00 грн у 15-денний термін
після укладення договору оренди.
14. Термін оренди – 2 роки 364 дні.
15. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа протягом 5
робочих днів після отримання проекту договору оренди зобов’язаний
повернути орендодавцю підписаний проект договору оренди. У разі
відмови переможця конкурсу від укладення договору оренди або порушення ним строку, визначеного умовами конкурсу та п. 30 Порядку,
конкурсною комісією буде визначений новий переможець конкурсу
відповідно до пп. 32-34 Порядку.
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. 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 конкурсної комісії такі матеріали:
заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації
про конкурс. Якщо претендент вже подавав заяву про оренду, яка
стала підставою для оголошення конкурсу, після оголошення конкурсу він подає нові пропозиції відповідно до умов конкурсу; документи,
які підтверджують гарантійний внесок; пропозиції щодо виконання
умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно
якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу;
інформацію про засоби зв’язку з ним;
відомості про претендента:
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.
Конкурс буде проведено об 11.00 на 16-й календарний день
після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» в Регіональному відділенні Фонду державного майна
України по Чернігівській області за адресою: м. Чернігів, просп.
Миру, 43, кімн. 413.
У разі надходження трьох і більше заяв орендодавець залишає за
собою право змінити місце проведення конкурсу, про що претенденти будуть повідомлені додатково після затвердження списку учасників
конкурсу, тими засобами зв’язку, які вкажуть у своїх заявах.
Кінцевий термін приймання заяв з документами від претендентів
на участь у конкурсі – за три робочих дні до дати проведення конкурсу
до 17.00, крім п’ятниці, по п’ятницях – до 16.00.
Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються в канцелярію регіонального відділення за адресою: м. Чернігів,
просп. Миру, 43 в запечатаному непрозорому конверті з написом «На
конкурс» 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.
Документи, що подаються для участі в конкурсі, мають бути належним чином оформлені. Помарки і виправлення в них не допускаються.
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 учасників
конкурсу. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хвилин
до початку проведення конкурсу.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43, тел. (0462) 77-44-95
з 8.00 до 17.00, крім п’ятниці, по п’ятницях – до 16.00 (крім вихідних), Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Чернігівській області.

№ 16 (1244)

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по м. Києву про проведення
конкурсу з використанням відкритості пропонування
розміру орендної плати за принципом аукціону
на право оренди державного майна

 Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме
майно – нежитлові приміщення загальною площею 169,0 м2 за
адресою: м. Київ, просп. Валерія Лобановського, 51 (на 1-му поверсі інженерного корпусу, літера Е), що перебуває на балансі ДП «НДІ
будівельного виробництва».
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну
оцінку на 31 грудня 2018 року становить 3710000,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні
індекси інфляції.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди (лютий 2019 року)
становить без урахування ПДВ 15690,98 грн; мета використання:
розміщення центру побутового обслуговування населення (орендна
ставка 5 %); сплата гарантійного внеску (розмір гарантійного внеску
становить шість стартових орендних плат – 94145,88 грн без ПДВ).
Гарантійний внесок повинен бути здійснений шляхом перерахування коштів на визначений в інформації про конкурс рахунок або
шляхом надання банківської гарантії згідно з постановою КМУ від
31.08.2011 № 906 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна» (далі – Порядок); реквізити
рахунка та призначення платежу (для сплати гарантійного внеску):
одержувач – Регіональне відділення Фонду по м. Києву; рахунок
одержувача – 37313080214093; код одержувача – 19030825; банк
одержувача – ДКСУ, м. Київ; код банку одержувача – 820172; призначення платежу: «Гарантійний внесок від (назва учасника конкурсу) для участі в конкурсі на право оренди нерухомого майна – нежитлові приміщення загальною площею 169,0 м2, яке розташоване
за адресою: м. Київ, проспект Валерія Лобановського, 51 (на 1-му
поверсі інженерного корпусу, літера Е) та перебуває на балансі ДП
«НДІ будівельного виробництва» без ПДВ»; найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного
об’єкта оренди порівняно зі встановленою на торгах є початковою
орендною платою; ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його цільового призначення та умов договору оренди;
строк оренди – 2 роки 11 місяців; заборона приватизації, суборенди
та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб;
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 врахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки;
компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту
підписання договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку
об’єкта оренди платнику за оцінку (за наявності підтвердних документів); на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен сплатити завдаток в розмірі
запропонованої ним суми місячної орендної плати на розрахунковий
рахунок відділу Державного казначейства за місцем розташування
об’єкта оренди протягом місяця з моменту підписання договору
оренди. Внесений завдаток підлягає зарахуванню в рахунок плати
за останній місяць платежів за використання майна; укладення з
балансоутримувачем орендованого майна договору про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна
та надання комунальних послуг орендарю; протягом 10 робочих днів
після укладення договору оренди застрахувати орендоване майно
на суму, не меншу ніж його вартість (франшиза безумовна – 0 %)
за звітом про оцінку, на користь балансоутримувача і подати орендодавцю копії страхового поліса і платіжного доручення про сплату
страхового платежу; на момент укладення договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний надати узгоджений висновок балансо
утримувача та орендаря щодо стану майна; переможець конкурсу
після отримання від орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів повертає йому підписаний зі свого боку проект
договору оренди; сплачений гарантійний внесок не повертається,
якщо матеріали відкликані претендентом після останнього дня строку для їх подання; у разі порушення переможцем конкурсу строку,
зазначеного у пункті 30 Порядку, сплачений ним гарантійний внесок
не повертається; у разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати та перераховується до державного бюджету і
балансоутримувачу у співвідношенні 70 % до державного бюджету
та 30 % балансоутримувачу; внесення протягом 10 робочих днів від
дати укладення договору оренди плати за шість місяців; 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; у разі коли претендента не допущено до участі в конкурсі, гарантійний внесок, який визначений абзацом п’ятим пунктом 4
Порядку, підлягає поверненню протягом 10 календарних днів з дня
затвердження списку учасників; у разі скасування конкурсу гарантійні внески повертаються всім учасникам конкурсу.
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
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 комісії
матеріали:
заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання умов
конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого
вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним; інформацію про відсутність застосування до заявника санкцій відповідно до чинного законодавства;
документи, які підтверджують гарантійний внесок;
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 із підтвердженням
подання до органів Державної фіскальної служби України; 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 із підтвердженням
подання до органів Державної фіскальної служби України;
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.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 2 робочих
дні до дати проведення конкурсу до 16.45 останнього дня (кімната
№ 107) за адресою: 01032, м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, Регіональне
відділення Фонду державного майна України по м. Києву в конверті

з написом «На конкурс», із зазначенням назви учасника конкурсу та
об’єкта оренди (адреса, площа, балансоутримувач).
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 учасників конкурсу
завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу (кімната № 102).
Конкурс буде проведено о 10.30 на 10-й календарний день
після дати опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, Регіональне відділення Фонду по м. Києву (кімната № 102).
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем
його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладання договорів оренди державного майна Регіонального відділення Фонду
по м. Києву або за тел. (044) 281-00-21.

підсумки
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Київській області
про підсумки конкурсу на право оренди нерухомого
державного майна
Конкурс на право оренди державного майна – частини приміщення № 240 площею 4,5 м2 на 1-му поверсі пасажирського термінала
«D» (інв. № 47578) за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт,
що перебуває на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»,
який було оголошено в газеті «Відомості приватизації» від 20.03.2019
№ 12 (1240), визнано таким, що не відбувся, у зв’язку з неподанням
заяв про участь у конкурсі.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Львівській області
про підсумки конкурсу з використанням відкритості
пропонування розміру орендної плати за принципом
аукціону на право укладення договору оренди
нерухомого державного майна
За результатами конкурсу на право оренди державного нерухомого майна – нежитлових приміщень загальною площею 141 м2 на
третьому поверсі будівлі під літерою «Б-3» – новий аеровокзал ДП «МА
«Львів» ім. Д. Галицького» за адресою: м. Львів, вул. Любінська, 168,
що перебувають на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького», конкурсною комісією прийнято рішення про
укладення договору оренди з переможцем конкурсу – Товариством
з обмеженою відповідальністю «ДФ ТРЕЙДІНГ ГРУП».
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Львівській області
про підсумки конкурсу з використанням відкритості
пропонування розміру орендної плати за принципом
аукціону 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 вважати конкурс
таким, що не відбувся.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Харківській області
про підсумки конкурсів на право оренди
державного майна, що відбулися 04.04.2019
1. За результатами засідання конкурсної комісії прийнято рішення
щодо укладення Регіональним відділенням Фонду по Харківській області договору оренди державного майна: нежитлові приміщення –
кімн. № 16-20 на другому поверсі 10-поверхового адміністративнопобутового блоку, інв. № 125636, реєстровий № КЕРГКЖ032, літ.
«К-10», загальною площею 15,7 м2 за адресою: м. Харків, вул. Катерининська, 40/42, що перебувають 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, – ТОВ
«НВФ СКАД».
2. За результатами засідання конкурсної комісії прийнято рішення щодо укладення Регіональним відділенням Фонду по Харківській області договору оренди державного майна: нежитлове
приміщення – кімн. № 10 на першому поверсі 4-поверхової будівлі
виробничого корпусу, інв. № 125032, реєстровий № КЕРГКЖ017, літ.
«П-4», загальною площею 72,5 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
Козиревою Н. І.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Харківській області
про підсумки конкурсу з використанням відкритості
пропонування розміру орендної плати за принципом
аукціону на право укладення договору оренди
нерухомого державного майна, що відбувся 08.04.2019
За результатами відкритого засідання пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону конкурсною комісією прийнято рішення про укладення договору оренди державного нерухомого майна: нежитлові приміщення – кімн. № 13, 14 (згідно
з технічним паспортом) на другому поверсі 4-поверхової адміністративної будівлі (з підвалом), інв. № 101310014, реєстровий
№ 40112097.1.ЮЦИПЧН004, літ. «Б-4», загальною площею 31,2 м2
за адресою: м. Харків, вул. Шевченка, 26, корпус 4, що перебуває
на балансі Регіонального сервісного центру МВС в Харківській області, з переможцем конкурсу – ТОВ «ФК «МАГНАТ».
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду в Херсонській області,
Автономній Республіці Крим та м. Севастополі про підсумки
конкурсу на право оренди державного майна
Враховуючи, що до Регіонального відділення надійшли пропозиції
від одного претендента, які повністю відповідають умовам конкурсу
на право оренди державного окремого індивідуально визначеного
нерухомого майна – гідротехнічних споруд рибогосподарської технологічної водойми, що перебувають на балансі ДП «Укрриба» та розташовані за адресою: Херсонська обл., Олешківський р-н, в межах
земель Олешківської міської ради, а саме:
№
з/п

Реєстровий номер майна

Найменування об’єктів

1

25592421.83.ААЕЖАЖ674

Будинок насосної станції № 2

2

25592421.83.ААЕЖАЖ675

Водовипуск на каналі

3

25592421.83.ААЕЖАЖ678

Водовипуск на каналі № 3

4

25592421.83.ААЕЖАЖ679

Донний злив (Водовипуск)

5

25592421.83.ААЕЖАЖ680

Донний очищувач
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відомості
приватизації

№
з/п

Реєстровий номер майна

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

25592421.83.ААЕЖАЖ746
25592421.83.ЧВБИВЧ131
25592421.83.ЧВБИВЧ132
25592421.83.ЧВБИВЧ133
25592421.83.ЧВБИВЧ134
25592421.83.ЧВБИВЧ135
25592421.83.ЧВБИВЧ136
25592421.83.ЧВБИВЧ137
25592421.83.ЧВБИВЧ138
25592421.83.ЧВБИВЧ139
25592421.83.ЧВБИВЧ140
25592421.83.ЧВБИВЧ141

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

25592421.83.ЧВБИВЧ142
25592421.83.ЧВБИВЧ143
25592421.83.ЧВБИВЧ144
25592421.83.ЧВБИВЧ145
25592421.83.ЧВБИВЧ146
25592421.83.ЧВБИВЧ147
25592421.83.ЧВБИВЧ158
25592421.83.ЧВБИВЧ163
25592421.83.ЧВБИВЧ168
25592421.83.ЧВБИВЧ169
25592421.83.ЧВБИВЧ170
25592421.83.ЧВБИВЧ171
25592421.83.ЧВБИВЧ172
25592421.83.ЧВБИВЧ173
25592421.83.ЧВБИВЧ159
25592421.83.ЧВБИВЧ160
25592421.83.ЧВБИВЧ161
25592421.83.ЧВБИВЧ162

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

25592421.83.ЧВБИВЧ163
25592421.83.ЧВБИВЧ164
25592421.83.ЧВБИВЧ165
25592421.83.ЧВБИВЧ166
25592421.83.ЧВБИВЧ148
25592421.83.ЧВБИВЧ149
25592421.83.ЧВБИВЧ150
25592421.83.ЧВБИВЧ151
25592421.83.ЧВБИВЧ110
25592421.83.ЧВБИВЧ119
25592421.83.ЧВБИВЧ121
25592421.83.ЧВБИВЧ122
25592421.83.ЧВБИВЧ123
25592421.83.ЧВБИВЧ124
25592421.83.ЧВБИВЧ125
25592421.83.ЧВБИВЧ126
25592421.83.ЧВБИВЧ127
25592421.83.ЧВБИВЧ128
25592421.83.ЧВБИВЧ129
25592421.83.ЧВБИВЧ111
25592421.83.ЧВБИВЧ130
25592421.83.ЧВБИВЧ115
25592421.83.ЧВБИВЧ112
25592421.83.ЧВБИВЧ113
25592421.83.ЧВБИВЧ114
25592421.83.ЧВБИВЧ120
25592421.83.ЧВБИВЧ116
25592421.83.ЧВБИВЧ117
25592421.83.ЧВБИВЧ118
25592421.83.ЧВБИВЧ152
25592421.83.ЧВБИВЧ153
25592421.83.ЧВБИВЧ154
25592421.83.ЧВБИВЧ155
25592421.83.ЧВБИВЧ156
25592421.83.ЧВБИВЧ157
25592421.83.ЧВБИВЧ175
25592421.83.ЧВБИВЧ176

Найменування об’єктів
Фільтр СПХ-40
Водонапуск виросного ставу № 1
Водовипуск виросного ставу № 1
Водоперепускна споруда виросного ставу № 1
Контурна дамба № 1 виросного ставу № 1
Контурна дамба № 2 виросного ставу № 1
Роздільна дамба виросного ставу № 1
Водовипуск виросного ставу № 2
Контурна дамба виросного ставу № 2
Роздільна дамба № 1 виросного ставу № 2
Роздільна дамба № 2 виросного ставу № 2
ВП – водопостачальний канал виросних ставів
№ 1-3
Рибоуловлювач виросного ставу № 2
Водовипуск № 1 виросного ставу № 3
Водовипуск № 2 виросного ставу № 3
Рибоуловлювач виросного ставу № 3
Контурна дамба виросного ставу № 3
СК – скидний канал виросних ставів № 1-3
Водонапуск експериментального ставу № 1
Водонапуск експериментального ставу № 2
Водовипуск експериментального ставу № 3
Контурна дамба експериментального ставу № 3
Роздільна дамба експериментального ставу № 3
Водонапуск експериментального ставу № 4
Водовипуск експериментального ставу № 4
Контурна дамба експериментального ставу № 4
Водовипуск експериментального ставу № 1
Контурна дамба експериментального ставу № 1
Роздільна дамба експериментального ставу № 1
СК-2 скидний канал експериментальних ставів
№ 1-4
Водонапуск експериментального ставу № 2
Водовипуск експериментального ставу № 2
Контурна дамба експериментального ставу № 2
Роздільна дамба експериментального ставу № 2
Водонапуск маткового ставу
Водовипуск маткового ставу
Контурна дамба маткового ставу
Роздільна дамба маткового ставу
Водонапуск басейну зимувального № 1
Роздільна дамба басейну зимувального № 2
Водонапуск басейну зимувального № 3
Водовипуск басейну зимувального № 3
Контурна дамба № 1 басейну зимувального № 3
Контурна дамба № 2 басейну зимувального № 3
Роздільна дамба басейну зимувального № 3
Водонапуск басейну зимувального № 4
Водовипуск басейну зимувального № 4
Контурна дамба № 1 басейну зимувального № 4
Контурна дамба № 2 басейну зимувального № 4
Водовипуск басейну зимувального № 1
Роздільна дамба басейну зимувального № 4
СК-1 скидний канал басейнів зимувальних № 1-4
Контурна дамба № 1 басейну зимувального № 1
Контурна дамба № 2 басейну зимувального № 1
Роздільна дамба басейну зимувального № 1
Водонапуск басейну зимувального № 2
Водовипуск басейну зимувального № 2
Контурна дамба № 1 басейну зимувального № 2
Контурна дамба № 2 басейну зимувального № 2
Водонапуск басейну зимувального № 5
Водовипуск басейну зимувального № 5
Контурна дамба № 1 басейну зимувального № 5
Контурна дамба № 2 басейну зимувального № 5
Водонапуск басейну зимувального № 6
Водовипуск басейну зимувального № 6
Контурна дамба басейну зимувального № 6
Роздільна дамба басейну зимувального № 6

конкурсною комісією прийнято рішення про укладення договору
оренди з ТОВ «ЕЛІНД».
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Чернігівській області
про підсумки конкурсу на право оренди нерухомого
державного майна
Керуючись Законом України «Про оренду державного та комунального майна», Порядком проведення конкурсу на право оренди
державного майна, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 31.08.2011 № 906 (зі змінами), за результатами засідання конкурсної комісії на право оренди нерухомого державного майна
прийнято рішення щодо укладення Регіональним відділенням Фонду
державного майна України по Чернігівській області договору оренди
нерухомого державного майна – будівлі готелю площею 404,0 м2, будівлі медпункту площею 60,5 м2, будівлі клубу площею 365,2 м2, будівлі загону 5,6 площею 220,0 м2 спортивно-оздоровчої бази «Фортуна»
(реєстровий № 05460798.1.УШЦУОК 021) за адресою: м. Чернігів,
вул. Урочище Святе, 26, що обліковуються на балансі Чернігівського
національного технологічного університету, з єдиним претендентом,
пропозиції якого відповідають оголошеним умовам конкурсу, – Приватним підприємством «Приватна школа «МудрАнгелики».
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення по м. Києву про підсумки конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна
За результатами підсумків конкурсів щодо визначення орендарів
джержавного нерухомого майна, проведених:
25.03.2019 на право укладання договору оренди державного майна, що перебуває на балансі Національного банку України
та знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9 (частина
нежитлового приміщення на 1-му поверсі корпусу № 2) площею
2,0 м2, конкурсною комісією прийнято рішення укласти договір
оренди із переможцем конкурсу – ФОП Погорєловим Григорієм
Валерійовичем;
25.03.2019 на право укладання договору оренди державного
майна, що перебуває на балансі ДП «Укрриба» та знаходиться за
адресою: м. Київ, вул. Промислова, 4 (канальна насосна станція з
гідротехнічними спорудами), конкурсною комісією прийнято рішення
укласти договір оренди з єдиним заявником – ПрАТ «Київрибгосп».
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРЕНДУ ВІЙСЬКОВОГО МАЙНА
(відповідно до наказу Фонду № 30 від 15.01.08)

ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м. Львова про проведення конкурсу на право
оренди нерухомого військового майна
Назва та місце розташування органу, що проводить конкурс: КЕВ
м. Львова, адреса: 79007, м. Львів, вул. Батуринська, 2.
 Лот № 1: частина нежитлового приміщення № 15 у будівлі
учбового корпусу (інв. № 23) площею 2,0 м2 військового містечка № 13 за адресою: м. Львів, вул. Батуринська, 2.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до
чинного законодавства України, за базовий місяць оренди – грудень 2018 року становить 1 115,86 грн (без ПДВ).
Використання нерухомого військового майна: під розміщення
банкомата.
 Лот № 2: частина нежитлового приміщення № 15 у будівлі
учбового корпусу (інв. № 23) площею 2,0 м2 військового містечка № 13 за адресою: м. Львів, вул. Батуринська, 2.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до
чинного законодавства України, за базовий місяць оренди – грудень 2018 року становить 1 115,86 грн (без ПДВ).
Використання нерухомого військового майна: під розміщення
банкоматів (платіжних терміналів).
 Лот № 3: частина нежитлового приміщення № 1 площею
2,0 м2 в будівлі КПП (інв. № 26) військового містечка № 60 за
адресою: м. Львів, вул. Личаківська, 26.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до
чинного законодавства України, за базовий місяць оренди – грудень 2018 року становить 1 169,95 грн (без ПДВ).
Використання нерухомого військового майна: під розміщення
платіжного термінала.
 Лот № 4: частина нежитлового приміщення № 1 площею
2,0 м2 в будівлі КПП (інв. № 26) військового містечка № 60 за
адресою: м. Львів, вул. Личаківська, 26.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до
чинного законодавства України, за базовий місяць оренди – грудень 2018 року становить 1 169,95 грн (без ПДВ). Використання
нерухомого військового майна: під розміщення банкомата.
Основні вимоги до умов договору та експлуатації об’єктів:
1. Найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно
з орендною платою, визначеною за базовий місяць, не нижчий ніж на
аналогічних об’єктах інших форм власності. У подальшому орендна
плата підлягає щомісячному корегуванню на індекс інфляції згідно з
вимогами чинного законодавства України.
2. Використання нерухомого військового майна за цільовим призначенням, визначеним згідно з умовами конкурсу.
3. Термін дії договору оренди – 2 роки 11 місяців. Продовження
дії договору оренди можливе за умови дотримання умов договору
та вимог чинного законодавства та погодження з органом військового управління.
4. Компенсація орендодавцю податку за землю під об’єктом оренди та за прилеглу територію.
5. Компенсація переможцем конкурсу витрат за виконання незалежної оцінки майна протягом 10 днів з моменту оголошення результатів конкурсу.
6. Виконання поточного та капітального ремонту орендованого майна за рахунок орендаря без компенсації витрат на їх здійснення.
7. Зобов’язання не зберігати і не використовувати в орендованому приміщенні токсичні, вибухові, наркотичні, радіоактивні речовини
і матеріали, забезпечити протипожежну безпеку об’єкта оренди.
8. Зобов’язання встановлення приладів обліку комунальних послуг
за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів
з постачальними організаціями.
9. Зобов’язання щодо дотримання належних умов експлуатації об’єкта
оренди, запобігання його пошкодженню та псуванню, утримувати майно
в належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду.
10. Зобов’язання виконувати всі необхідні заходи для захисту довкілля з метою дотримання екологічних норм експлуатації приміщення.
11. Забезпечення зобов’язань орендаря зі сплати орендної плати
внесенням завдатку у розмірі, не меншому ніж тримісячна орендна
плата за перший (базовий) місяць, який вноситься протягом 10 днів
з моменту підписання договору оренди в рахунок плати за останні
три місяці оренди. За умови невиконання зазначеної вимоги договір
оренди буде вважатися припиненим.
12. Заборона суборенди, приватизації та переходу права власності на орендоване майно.
13. Мета і предмет господарської діяльності, визначені в установчих документах суб’єкта господарювання, який здійснює господарську діяльність на базі орендованого майна, не можуть суперечити
умовам договору оренди.
Документи для участі у конкурсі та конкурсні пропозиції подаються в конверті з написом «На конкурс», запечатаному печаткою
учасника конкурсу.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 5 календарних днів до дати проведення конкурсу.
Конкурс буде проведено о 10.00 на 21-й календарний день
після публікації цієї інформації в приміщенні актового залу КЕВ
м. Львова.
Телефон для довідок з питань конкурсу: (032) 255-74-80.
Для участі в конкурсі учасник подає на розгляд конкурсної
комісії такі документи:
заяву про участь у конкурсі та такі документи:
а) для учасників, які є юридичними особами: посвідчені нотаріусом
копії установчих документів; належним чином оформлену довіреність,
видану представнику юридичної особи з наданням повноважень, та
документ, що посвідчує представника юридичної особи; завірену
належним чином копію звiту про фiнансовi результати учасника конкурсу з урахуванням дебіторської i кредиторської заборгованості за
останній рік; довiдку вiд учасника конкурсу про те, що стосовно нього
не порушено справу про банкрутство;
б) для учасникiв, якi є фiзичними особами: посвідчену нотаріусом
копію свідоцтва про реєстрацію фізичної особи як суб’єкта підприємницької діяльності; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином копію
декларацiї про доходи або завiрену в установленному порядку копiю
звiту суб’єкта малого пiдприємництва – фiзичної особи – платника
єдиного податку; належним чином оформлену довіреність, видану
представнику фізичної особи з наданням повноважень, та копію документа, що посвідчує представника фізичної особи;
в) для всіх учасників: техніко-економічне обґрунтування оренди –
зобов’язання (пропозицiї) щодо виконання умов конкурсу та забезпечення виконання зобов’язання щодо сплати орендної плати (завдатку
та гарантії); додатковi пропозицii до договору оренди; повiдомлення
про засоби зв’язку з учасником конкурсу.
При проведенні конкурсу та укладенні договору оренди буде забезпечено виконання вимог Указу Президента України від 16.09.2015
№ 549/2015 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».
ІНФОРМАЦІЯ
Квартирно-експлуатаційного відділу м. Дніпро
про проведення конкурсу на право укладення
договору оренди нерухомого військового майна
Балансоутримувач: Квартирно-експлуатаційний відділ м. Дніпро.
Орган управління: Міністерство оборони України.
 Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 530,74 м2
за адресою: м. Дніпро, вул. Надії Алєксєєнко, військове містечко
№ 2, інв. № 36.

Стартова орендна плата становить 13489,26 грн з метою
розміщення: 163,96 м2 – столярне виробництво; 94,04 м2 – магазинсклад; 272,74 м2 – склад.
Базовий місяць орендної плати – лютий 2019 р., визначений відповідно до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна, затвердженої постановою КМУ від 04.10.1995
№ 786 (із змінами та доповненнями).
Основні умови конкурсу:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати
за використання об’єкта оренди.
2. Своєчасне і у повному обсязі внесення орендної плати (щомісяця до 15 числа місяця, наступного за звітним) з урахуванням
індексу інфляції.
3. Компенсація орендодавцю податку за землю під об’єктом оренди та за прилеглу територію.
4. Основним критерієм визначення переможця є максимальний
розмір орендної плати при обов’язковому забезпеченні виконання
інших умов конкурсу. На підтвердження зобов’язання і забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен сплатити завдаток в розмірі, не меншому ніж плата за перший (базовий) місяць
оренди. Протягом місяця з дня укладення договору оренди орендар
зобов’язаний забезпечити сплату орендної плати у вигляді завдатку у розмірі двомісячної орендної плати. Завдаток зараховується
як орендна плата за останні три місяці оренди. У випадку відмови
переможця конкурсу від укладання договору оренди, завдаток поверненню не підлягає.
5. Ефективне використання орендованого майна.
6. Дотримання вимог експлуатації об’єкта.
7. Своєчасне здійснення капітального, поточного та інших видів
ремонту орендованого майна.
8. Утримання об’єкта оренди в належному санітарно-технічному
стані.
9. Забезпечення страхування об’єкта оренди на весь період оренди та забезпечення його охорони.
10. Забезпечення пожежної безпеки об’єкта оренди.
11. Зобов’язання орендаря у разі припинення або розірвання
договору повернути об’єкт оренди у порядку, визначеному чинним
законодавством, в стані, не гіршому ніж на момент передачі його в
оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу та (або) відновити майно та ( або) відшкодувати збитки у разі погіршення стану або
втрати ( повної або часткової) об’єкта з вини орендаря.
12. Право орендодавця здійснювати контроль за станом, цільовим
використанням об’єкта оренди.
13. Заборона передачі об’єкта оренди в суборенду.
14. Термін дії договору оренди: до трьох років.
Переможцем конкурсу буде визнано учасника конкурсу, який запропонував найкращі умови подальшої експлуатації та використання
об’єкта оренди та при інших рівних умовах найбільшу орендну плату
за базовий місяць розрахунку.
Конкурс відбудеться через 20 календарних днів з моменту
опублікування цієї інформації у газеті «Відомості приватизації»
в КЕВ м. Дніпро за адресою: м. Дніпро, вул. Полігонна, 21.
Термін приймання конкурсних пропозицій: протягом 15 днів з моменту публікації цієї інформації у газеті «Відомості приватизації».
Конкурсні пропозиції подаються в окремому непрозорому конверті з написом «На конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу
або за підписом на зворотньому боці конверта (для фізичних осіб, які
працюють без печатки).
Документи приймаються за адресою: м. Дніпро, вул. Полігонна,
21, к. 2.
За додатковою інформацією звертатися за тел. (097) 765-56-17.
ІНФОРМАЦІЯ
7 Спортивного клубу Управління фізичної культури і спорту
Міністерства оборони України про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс:
7 Спортивний клуб Управління фізичної культури і спорту Міністерства оборони України, поштова адреса: 09100, Київська обл., м. Біла
Церква, бульв. Олександрійський, 54г (фактичне розташування: Київська обл., м. Біла Церква, бульв. Олександрійський, 54г).
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлове приміщення 1-го поверху в будівлі (інв. № 139) площею 80,0 м2 за
адресою: Київська обл., м. Біла Церква, бульв. Олександрійський,
54г.
Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку на
31.12.2018 становить 331 373,00 грн (без урахування ПДВ).
Початковий (стартовий) розмір орендної плати становить
4 142,16 грн (без ПДВ) за базовий місяць оренди – грудень
2018 року за умови використання відповідно постанови КМУ від
04.10.1995 № 786 (Про Методику розрахунку орендної плати за
державне майно та пропорції її розподілу) під розміщення «фітнесклубу». У подальшому орендна плата підлягає щомісячному коригуванню на індекси інфляції.
Термін оренди – до трьох років.
Основні умови проведення конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
мета використання об’єкта оренди – за цільовим призначенням;
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно з початковим
розміром орендної плати; сплата завдатку у розмірі, не меншому
ніж орендна плата за перший (базовий) місяць оренди, протягом місяця з моменту підписання договору оренди; своєчасно (не пізніше
15 числа місяця, наступного за звітним) і в повному обсязі сплата
орендної плати з урахуванням індексу інфляції; встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів з постачальними організаціями
(до моменту укладення прямих договорів відшкодовувати витрати
орендодавцю за комунальні послуги); компенсація земельного податку під об’єктом оренди та за прилеглу територію; компенсація
витрат за виконаний звіт з незалежної оцінки майна та публікування
об’яви; виконання капітального та поточних ремонту орендованого
майна за власні кошти без вимоги на відшкодування; страхування
майна на користь орендодавця на суму, не меншу ніж встановлена
за незалежною оцінкою; ефективне використання об’єкта оренди
відповідно до його призначення та умов договору оренди; заборона приватизації та переходу права власності на орендоване майно
до третіх осіб.
Для всіх учасників: додаткові пропозиції щодо поліпшення орендованого майна.
Переможцем конкурсу визнається орендар, який запропонував
найбільшу орендну плату при забезпеченні виконання інших умов
конкурсу.
Для участі в конкурсі необхідно подати документи, вказані в п.
3.2 наказу Фонду та МОУ від 26.07.2000 № 1549/241, крім того:
заяву про участь в конкурсі; проект договору оренди, підписаний
учасником конкурсу і завірений печаткою (за наявності); документи,
що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; відомості про фінансовий стан (платоспроможність) учасника конкурсу; довідку від
учасника конкурсу про те, щодо нього не порушено справу про банкрутство; зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу,
в тому числі запропонований учасником конкурсу розмір місячної
орендної плати (відображається в проекті договору оренди).
Конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному конверті (з печаткою учасника конкурсу) з написом «Для участі в конкурсі по оренді».
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: протягом
20 (двадцяти) календарних днів з дати опублікування цієї інформації за адресою: 09117, Київська область, м. Біла Церква,
бульв. Олександрійський, 54г, телефон (04563) 6-70-52.
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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:
частина нежитлової будівлі корпусу № 35 площею 1260,5 м2,
розташована за адресою: вул. Кільцева дорога, 4, м. Київ, що обліковується на балансі державного підприємства «Електронмаш»,
з метою укладення договору оренди.
Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого
оцінюється: вул. Кільцева дорога, 4, м. Київ.
Мета проведення незалежної оцінки: укладення договору оренди.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.04.2019.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015
№ 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47) (далі –
Положення), та з урахуванням умов цієї інформації.
Замовник послуг з оцінки – Фонд державного майна України.
Платник послуг з оцінки – товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЛЕКТРОН ЛТД ГРУП».
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності
відповідно до Положення застосовується Фондом, якщо вартість

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: нежитлове вбудоване приміщення
№ 37 площею 3,2 м2 у підвалі головного корпусу лікарні (літ. А),
що перебуває на балансі Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21000, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 6.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою продовження строку дії договору оренди.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по Він
ницькій області, (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки – ТОВ «Вінтелепорт».
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 приміщення.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів станом на 01.04.2019: відновна – 1533,70 грн; залишкова –
200,57 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,0 тис. грн.
Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2019.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення № 22 площею 16,4 м2 на 3-му поверсі адміністративної
будівлі (літ. Ф(Б), що перебуває на балансі Державного наукововиробничого підприємства «Геосистема».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21027, м. Вінниця, вул. 600річчя, 25.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою продовження строку дії договору оренди.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по Він
ницькій області, (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки – ФОП Коник О. М.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 приміщення.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів станом на 31.12.2018: відновна – 6086,00 грн; залишкова –
1910,00 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,0 тис. грн.
Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2019.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення № 14 – 16,3 м2, № 20 – 9,8 м2, загальною площею 26,1 м2
на 7-му поверсі адміністративно-побутового корпусу (літ. А),
що перебувають на балансі Державного науково-виробничого підприємства «Пошук».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21027, м. Вінниця, вул. Костянтина Василенка, 20.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою продовження строку дії договору оренди.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по Він
ницькій області, (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки – ПП «Бізнес-Прінт-Сервіс».
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 2 приміщення.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів станом на 01.02.2019: відновна – 7343,32 грн; залишкова –
2210,70 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,0 тис. грн.
Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2019.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення
№ 508, № 509 загальною площею 44,0 м2 на 4-му поверсі адміністративної будівлі (літ. А), що перебувають на балансі Філії «Він
ницький проектний інститут» державного підприємства Міністерства
оборони України «Центральний проектний інститут».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21027, м. Вінниця, вул. 600річчя, 68 (б/н за даними БТІ).
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою укладення договору оренди.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по Він
ницькій області, (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки – Товариство з обмеженою відповідальністю мале проектно-виробниче підприємство «Гірник-РЕМО ЛТД».
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 2 приміщення.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів станом на 01.01.2019: відновна – 24687,07 грн; залишкова –
8102,97 грн.

№ 16 (1244)

надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1. «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією
в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових
прав на них».
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів,
що мають загальний стаж професійної діяльності: не менше 3 років
(для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому
числі земельних ділянок, та майнових прав на них).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації,
порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь
у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5
до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення, частини
будівель.
Строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 7 000,00 грн.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, в
який вкладено окремий запечатаний конверт з конкурсною проПодібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,0 тис. грн.
Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2019.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення
№ 208, № 209, № 210, № 222, № 223, № 252 загальною площею 112,1 м2 на 1-му поверсі адміністративної будівлі (літ. А),
що перебувають на балансі Державного підприємства «Вінницький
науково-дослідний та проектний інститут землеустрою».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21027, м. Вінниця, вул. Келецька, 63.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою укладення договору оренди.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по Він
ницькій області (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки – Товариство з обмеженою відповідальністю «Гіпаніс плюс».
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 5 приміщень.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів станом на 01.01.2019: відновна – 124513,84 грн; залишкова – 102336,68 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,0 тис. грн.
Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2019.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015
№ 2075 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2018 р. за № 198/31650
(далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єкт оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та
професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки
майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають
об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації,
порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні,
зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій
зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням
усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом; документів
щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності
та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення); підтвердних документів (заява про участь у конкурсі з
відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою
(додаток 4 до Положення); інформація про претендента (додаток
5 до Положення).
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або)
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та
підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних
днів від дати підписання договору на проведення незалежної оцінки майна.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 або безпосередньо до приймальні регіонального відділення
до 17.00 02.05.2019 (включно).
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкту оцінки
та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться 08.05.2019 о 10.00 в Регіональному
відділенні по Вінницькій області за адресою: 21018, м. Вінниця,
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: цех столярних виробів загальною площею 1167,2 м2 за адресою: 44601, Маневицький р-н,
смт Маневичі, вул. Андрія Сітка, 31, що обліковується на балансі
ДП «Маневицьке лісове господарство».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44601, Маневицький р-н,
смт Маневичі, вул. Андрія Сітка, 31.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення
договору оренди.

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

позицією, 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 14.00 26 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 07 травня 2019 року о 14.00 у Фонді
державного майна України (01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303).

підсумки
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, проведеного 03.04.2019, переможцем конкурсу щодо
визначення вартості частини нежитлових приміщень загальною
площею 150,0 м2, розташованих в будівлі корпусу № 7 за адресою:
вул. Московська, 8, м. Київ, що обліковується на балансі державного підприємства заводу «Арсенал», з метою укладення договору
оренди, визнано суб’єкта оціночної діяльності – товариство з обмеженою відповідальністю «Консалтингова фірма «Острів». Строк
надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2,99 тис. грн.
Телефон (0332) 24-80-24. Телефакс (0332) 24-34-77.
Розмір земельної ділянки, усього: 11,6266 га (пропорційний площі
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території).
Місце розташування земельної ділянки: Волинська обл., Маневицький р-н, смт Маневичі.
Цільове призначення земельної ділянки: для ведення лісового
господарства.
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 30.04.2019.
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 1500 м2 – виробнича, виробничо-складська.
Особа – платник робіт з оцінки – ТОВ «Захід-Схід-Енерго+».
 2. Найм енування об’єкта оцінки: частина приміщення
санаторію-профілакторію площею 32,3 м2 за адресою: 43021,
м. Луцьк, вул. Ярощука, 30, що обліковується на балансі Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43021, м. Луцьк, вул. Ярощука, 30.
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 30.04.2019.
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 Оштук С. В.
 3. Найменування об’єкта оцінки: частина адміністративної
будівлі «А-9» площею 5,28 м2 за адресою: 43025, Волинська обл.,
м. Луцьк, вул. Шопена,12, що обліковується на балансі Головного
управління статистики у Волинській області.
Місцез находження об’єкта оцінки: 43025, Волинська обл.,
м. Луцьк, вул. Шопена, 12.
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: 0,2887 га (пропорційний площі
(частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території).
Місце розташування земельної ділянки: м. Луцьк, вул. Шопена, 12.
Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування адміністративного приміщення.
Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування земельною ділянкою.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) станом
на 14.02.2018: 1 433 583,09 грн.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно
на 30.04.2019.
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 Авраменко С. В.
 4. Найменування об’єкта оцінки: частина Будинку проектних
організацій площею 63,1 м2 за адресою: 43010, Волинська обл.,
м. Луцьк, вул. Кременецька, 38, що обліковується на балансі Волинської філії ДП УДНДІПМ «Діпромісто» імені Ю. М. Білоконя.
Місцез находження об’єкта оцінки: 43010, Волинська обл.,
м. Луцьк, вул. Кременецька, 38.
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.
Місце розташування земельної ділянки: м. Луцьк, вул. Кременецька, 38.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) станом
на 30.01.2019: 4622,72 грн.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно
на 31.03.2019.
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 – ТОВ «ДИЗЕЛЬ ТРАНС КОМПАНІ».
 5. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення колишнього магазину площею 44,25 м2 за адресою:
44142, Волинська обл., Ратнівський р-н, смт Заболоття, вул. Заводська, 1, що обліковується на балансі ДП «Ратнівське лісомисливське
господарство».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44142, Волинська обл., Ратнівський р-н, смт Заболоття, вул. Заводська, 1.
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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.
Місце розташування земельної ділянки: Ратнівський р-н, смт Заболоття, вул. Заводська, 1.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно
на 30.04.2019.
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 Денисюк Т. Я.
 6. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення громадсько-побутового корпусу площею 537,57 м2
за адресою: 44200, Волинська обл., смт Любешів, вул. Бретська,
7, що обліковується на балансі Любешівського технічного коледжу
Луцького національного технічного університету.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44200, Волинська обл., смт Любешів, вул. Бретська, 7.
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.
Розмір земельної ділянки, усього: 5,1129 га (пропорційний площі
(частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території).
Місце розташування земельної ділянки: Волинська обл., смт Любешів, вул. Бретська, 7.
Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти (для обслуговування приміщень
для проведення навчально-виробничого процесу Любешівського
технічного коледжу).
Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування земельною ділянкою.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) станом
на 23.01.2019: 3302422,11 грн.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно
на 30.04.2019.
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 – ТзОВ «АТОМСЕРВІС».
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’єктів 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 слід 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: нежитлові вбудовані приміщення
площею 43,12 м2.
Балансоутримувач: ДП «Дніпродіпрошахт».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Малиновського, 76.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати.
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Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ФОП Морозов П. А.
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.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення
площею 567,53 м2.
Балансоутримувач: ДП «Дніпропетровське лісове господарство».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Космічна, 35.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ПП «Автоінтерсервіс».
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.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення
площею 116,00 м2 (у т. ч. 11,1 м2 – площа загального користування).
Балансоутримувач: ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській
області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, пл. Троїцька, 2а.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ФОП Дьяченко Є. Л.
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: нежитлові вбудовані приміщення
площею 136,4 м2 (у т. ч. 35,2 м2 – площа загального користування).
Балансоутримувач: Головне управління Національної поліції в
Дніпропетровській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Троїцька (Святослава Хороброго), 20-А/23.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ФОП Дьяченко Є. Л.
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.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого
приміщення площею 2,86 м2.
Балансоутримувач: ДП «Дніпродіпрошахт».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Європейська, 15.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ФОП Пушкіна Т. А.
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 19,7 м2 (у т. ч. 4,9 м2 – площа загального користування).
Балансоутримувач: Спортивний комплекс «Метеор» ДП «ВО Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. О. М. Макарова, 27а.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ПЗ «СК «Метеор».
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: 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 водопровід (інв.
№ 13), газопровід (інв. № 30), газопровід магістральний (інв.
№ 31), зовнішній газопровід (інв. № 13), 3 лінії електропередачі (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, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Дата оцінки – 01.10.2018.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 11,139 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: збитки, нанесені державі (за
подібністю об’єкта пошкодження, розкрадання, нестачі, знищення,
псування – будівлі, інженерні мережі).
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею
42,16 м2 на першому поверсі адмінбудівлі.
Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби
України у Гайворонському районі Кіровоградської області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Гайворон, вул. Воровського, 20.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати.
Дата оцінки – 31.03.2019.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – Гайворонський районний центр соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,00 тис. грн.
 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення гаражів
(літ. Д) загальною площею 194,3 м2.
Балансоутримувач: Головне управління Національної поліції
в Кіровоградській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Габдрахманова, 1а.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати.
Дата оцінки – 30.04.2019.

Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – Приватне підприємство «Авто-Шанс Центр».
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель
за функціональним призначенням – гараж.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,00 тис. грн.
 10. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
80,2 м2.
Балансоутримувач: Управління поліції охорони в Кіровоградській
області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. 6 Грудня, 25.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати.
Дата оцінки – 30.04.2019.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник робіт з оцінки – Дитячо-юнацька спортивна школа «Колос».
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,00 тис. грн.
 11. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею
162 м2.
Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби
України у Голованівському районі Кіровоградської області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., смт Голованівськ, вул. Соборна, 44б.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати.
Дата оцінки – 30.04.2019.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник робіт з оцінки – Голованівська селищна рада.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,00 тис. грн.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення +конкурсну документацію, а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну
пропозицію; документи щодо практичного досвіду виконання робіт
з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду за встановленою формою; інформацію про претендента за встановленою
формою.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, повинні бути завірені підписом керівника СОД.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення
про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 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 пропозиції щодо вартості виконання робіт,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, та терміну виконання робіт у календарних днях (до уваги будуть прийматись пропозиції, в яких строк надання послуг з оцінки об’єктів не перевищує
5 календарних днів).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, з
описом документів, що в ньому містяться, та відміткою на конверті «На
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» до відділу документального забезпечення та контролю за адресою: 49000, м. Дніпро,
вул. Центральна, 6, кімн. 10, до 26 квітня 2019 р. (включно).
Конкурс відбудеться 07.05.2019 об 11.00 у регіональному
відділенні за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6,
к. 37.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 49000,
м. Дніпро, вул. Центральна, 6, телефон для довідок (056) 744-11-51.
Електронна адреса замовника конкурсу: dnipro@spfu.gov.ua.

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

 1. Найменування об’єкта оцінки: сарай насосної освітленої
води площею 30,1 м2, що перебуває на балансі АТ «ДТЕК Донецькі
електромережі», код за ЄДРПОУ 00131268.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., Бахмутський
р-н, смт Миронівський.
Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою
укладення договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Донецькій області, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна
адреса: donetsk@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: ТОВ «ДТЕК Миронівська теплова електроцентраль».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
30.04.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,63 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
приміщень, частин будівель.
 2. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення їдальні загальною площею 245,0 м2, що перебувають на
балансі Індустріального інституту ДВНЗ «Донецький національний
технічний університет», код за ЄДРПОУ 05464997.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Покровськ,
вул. Горького, 53.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Донецькій області, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна
адреса: donetsk@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: Приватне підприємство «Діана».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
30.04.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,95 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
приміщень, частин будівель.
 3. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею 34,0 м2 першого поверху у прибудові до гуртожитку (реєстровий номер 05464997.23.ЧСАПДШ006), що перебуває на балансі Індустріального інституту ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», код за ЄДРПОУ 05464997.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Покровськ,
вул. Горького, 53.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Донецькій області, телефон/телефакс (057)700-03-14, електронна адреса:
donetsk@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: Приватне підприємство «Діана».
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Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
30.04.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,63 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватися практичний досвід з оцінки
приміщень, частин будівель.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу
Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 20.02.2018 за № 198/31650) (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих
відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та
професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки
майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають
об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників конкурсу, передбачених
п.12 розділу ІІ Положення.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію в запечатаному конверті, яка складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, щодо
вартості надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з
наданням таких послуг, а також строку їх виконання у календарних
днях (не більше ніж 5 календарних днів). У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість
надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом згідно із законом; документів щодо практичного
досвіду надання послуг з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та оцінювачів, які будуть
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна (згідно з додатком 3 до Положення); підтвердних документів.
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (згідно з додатком 4 до Положення);
письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною
таємницею, і залучається претендентом (за потреби); інформація про
претендента (згідно з додатком 5 до Положення).
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057,
м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (4-й поверх). Телефон для
довідок (057) 700-03-27.
Конкурси відбудуться 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.

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

 Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення (поз.
42, 43, 44) першого поверху будівлі гуртожитку літ. Г загальною
площею 87,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., Тячівський
р-н, смт Дубове, вул. Гагаріна, 1.
Балансоутримувач: Закарпатський машинобудівний технікум.
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: Дубівське споживче товариство Тячівської
райспоживспілки.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.04.2019.
Подібними до об’єкта оцінки є: приміщення, частини будівель нерухомості для закладів громадського харчування.
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

№ 16 (1244)

Закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60 (каб. 313) до 23 квітня 2019 року 17.00 (включно).
Конкурс відбудеться 02 травня 2019 року о 10.00 у Регіо
нальному відділенні Фонду по Закарпатській області (адреса:
м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 320).

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. Частина приміщень в будівлях загальною площею
55,1 м2, що обліковуються на балансі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, а саме: приміщення
№ 1 загальною площею 52,6 м2 в будівлі лабораторного корпусу № 10 (літера А згідно з технічним паспортом), за адресою:
м. Івано-Франківськ, вул. Північний Бульвар, 7а; нежитлове приміщення № 18 загальною площею 2,5 м2 першого поверху в будівлі гуртожитку № 3 (літера А згідно з технічним паспортом) за
адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Північний Бульвар, 7.
Запланована дата оцінки: 30.04.2019.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди.
Замовник оцінки – Регіон альне відділення Фонду по ІваноФранківській області.
 2. Приміщення адмінбудинку (літера А згідно з технічним
паспортом) загальною площею 112,3 м2, гаража (літера Б) загальною площею 31,1 м2 та криниці, що обліковуються на балансі
Головного управління держпродспоживслужби в Івано-Франківській
області, за адресою: Івано-Франківська обл., Косівський р-н, м. Косів, вул. Грушевського, 37.
Запланована дата оцінки: 30.04.2019.
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 Шнайдер Віктор Єгорович.
 3. Приміщення загальною площею 75,8 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі, що обліковується на балансі Українського державного науково-дослідного інституту проектування міст
імені Ю. М. Білоконя «Діпромісто», за адресою: м. Івано-Франківськ,
вул. І. Франка, 4.
Запланована дата оцінки: 30.04.2019.
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 «Громадське об’єднання
«Центр правової допомоги, захисту прав людини, охорони довкілля
та прав на землю».
 4. Частина приміщень загальною площею 102,3 м2 на першому поверсі навчального корпусу, що обліковується на балансі
Івано-Франківського коледжу фізичного виховання і спорту Національного університету фізичного виховання і спорту України, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Гетьмана Мазепи, 142а.
Запланована дата оцінки: 30.04.2019.
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 Чорний Петро Петрович.
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, не повинна перевищувати 4,8 тис. грн.
Строк надання послуг з оцінки об’єктів не повинен перевищувати
5 календарних днів.
Інформація про подібні до об’єкта оцінки об’єкти наведена в додатку 2 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190
(у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд
конкурсної комісії:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності
за встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмова згода
керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл
на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і
залучається претендентом (за потреби); інформація про претендента (додаток 5 до Положення); копії кваліфікаційних документів
оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому
числі посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок (подаються у разі проведення конкурсу з метою виконання робіт з експертної грошової оцінки
земельних ділянок).
Копії документів, що подаються до регіонального відділення, повинні бути завірені належним чином.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: до участі в конкурсі
з метою надання послуг з оцінки майна можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими
передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів,
що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників конкурсу, передбачених пунктом 12 розділу ІІ Положення.
У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет
документів або подана ним конкурсна документація є неповною,
комісія на засіданні приймає рішення щодо недопущення його до
участі в конкурсі. Претендент має право відкликати свою заяву до
дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії Регіо
нального відділення Фонду по Івано-Франківській 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 у приміщенні Регіонального

відділення Фонду по Івано-Франківській області за адресою:
м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, каб. 315, телефон
для довідок 55-31-39.
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група
перебувають 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. Майданчик № 4, 5, 6, 7, 8, 9 загальною площею 313,6 м2
за адресою: 08400, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький,
просп. Червоноармійців, 2, що перебуває на балансі ДП «Виробниче
об’єднання «Київприлад».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження терміну дії договору.
Дата оцінки: 30.04.2019.
Замовник: Регіональне відділення Фонду по Київській області.
Платник: ТОВ «Костал Україна».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: майданчики, замощення аналогічного функціонального призначення.
 2. Майданчик, інв. № 37207059, загальною площею
20,0 м2; майданчик, інв. № 37207060, загальною площею
150,0 м2; майданчик, інв. № 37207061, загальною площею
11,0 м2; майданчик, інв. № 37207062, загальною площею
146,0 м2; майданчик, інв. № 37207063, загальною площею
270,0 м 2 ; майданчик, інв. № 37207064, загальною площею 87,0 м2 за адресою: 08400, Київська обл., м. ПереяславХмельницький, просп. Червоноармійців, 2, що перебувають на балансі ДП «Виробниче об’єднання «Київприлад».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження терміну дії договору.
Дата оцінки: 30.04.2019.
Замовник: Регіональне відділення Фонду по Київській області.
Платник: ТОВ «Костал Україна».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: майданчики, замощення аналогічного функціонального призначення.
 3. Гараж з матеріально-технічним складом і лабораторним
корпусом загальною площею 937,0 м2 за адресою: Київська обл.,
м. Чорнобиль, що перебувають на балансі державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильський спецкомбінат».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження терміну дії договору.
Дата оцінки: 30.04.2019.
Замовник: Регіональне відділення Фонду по Київській області.
Платник: ТОВ «ЕНЕРГОСЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ЕСКО УКРАЇНА».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 3300 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: нерухомість комплексного використання (об’єкти, які поєднують два та більше видів
функціонального призначення).
 4. Частина нежитлового приміщення № 23 у підвалі термінала «В» площею 5,8 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль,
Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП
«МА «Бориспіль».
Мета оцінки: визначення спеціальної вартості об’єкта з метою
продовження терміну дії договору.
Дата оцінки: 30.04.2019.
Замовник: Регіональне відділення Фонду по Київській області.
Платник: ТОВ «Т.Е.С.Т.».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель адміністративного призначення.
 5. Частина службового приміщення (інв. № 10310001)
площею 30,9 м2 на першому поверсі будівлі, реєстровий номер
за ЄРОДВ 38007070.1.АААГБД231, за адресою: Київська обл.,
м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 63, що перебуває на балансі Бориспільського управління державної казначейської служби України
у Київській області.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження терміну дії договору.
Дата оцінки: 30.04.2019.
Замовник: Регіональне відділення Фонду по Київській області.
Платник: Виконком Бориспільської міської ради Київської області.
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель адміністративного призначення.
 6. Приміщення № 62 будівлі цеху № 3 (літ. «М», інв. № 258)
площею 543,1 м2 за адресою: Київська обл., смт Коцюбинське,
вул. Пономарьова, 17, що перебуває на балансі ДП «Київський деревообробний завод». Мета оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою продовження терміну дії договору.
Дата оцінки: 30.04.2019.
Замовник: Регіональне відділення Фонду по Київській області.
Платник: ТОВ «РОЗКОМ».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 3300 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель виробничого призначення.
 7. Приміщення № 1.3.21, 1.3.22, 1.3.23, 1.3.24, 1.3.25,
1.3.26, 1.3.27, 1.3.28, 1.3.29 загальною площею 197,7 м2 на
1-му поверсі пасажирського термінала «D» за адресою: Київська
обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що обліковуються на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».
Мета оцінки: визначення спеціальної вартості об’єкта з метою
продовження терміну дії договору.
Дата оцінки: 30.04.2019.
Замовник: Регіональне відділення Фонду по Київській області.
Платник: ТОВ «Авіаційна компанія «Роза вітрів».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель адміністративного та торговельного призначення.
 8. Заасфальтований майданчик площею 14,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, пров. Клубний, 2/35, що перебуває
на балансі Білоцерківського національного аграрного університету.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору.
Дата оцінки: 30.04.2019.
Замовник: Регіональне відділення Фонду по Київській області.
Платник: ФОП Павловська Л. П.
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: майданчики, замощення аналогічного функціонального призначення.
Учасникам конкурсу потрібно подати до Регіонального відділення Фонду по Київській області конкурсну документацію,
яка відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015
№ 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за
№ 60/28190, в редакції, затвердженій наказом Фонду від 16.01.2018
за № 47, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.02.2018
за № 198/31650 (далі – Положення), складається 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,
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запечатаних в окремому конверті; документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної
ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову
оцінку земельної ділянки) (додаток 3 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності
за встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента
(додаток 5 до Положення).
Вимоги до учасників конкурсу: оцінювачі повинні мати кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи), які відповідають об’єкту
оцінки, та загальний стаж професійної діяльності яких з оцінки майна
становить не менше 3 років.
Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окремо у запечатаному конверті з описом підтвердних документів та
обов’язковим зазначенням об’єкта, на який подається конкурсна
документація, що містяться в конверті, до відділу управління персоналом та проходження державної служби Регіонального відділення
Фонду по Київській області не пізніше ніж за чотири робочих дні до
оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Київ,
просп. Голосіївський, 50, кімн. 612.
Конкурс відбудеться 16.05.2019 об 11.00 у Регіональному
відділенні Фонду по Київській області за адресою: м. Київ,
просп. Голосіївський, 50, кімн. 606, телефон для довідок
200-25-29.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Київській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єкта малої приватизації

 Окреме майно – магазин загальною площею 186,8 м2 за
адресою: Київська обл., Баришівський р-н, с. Григорівка, вул. Леніна, 16/1, балансоутримувачем якого є СТОВ «Хмельовик» (код за
ЄДРПОУ 00849942; в стані припинення).
Орієнтовна дата оцінки – 30.04.2019.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Київській області.
Платник – Регіональне відділення Фонду по Київській області.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для подальшої приватизації шляхом викупу.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: окремі будівлі,
зокрема, порівняної площі.
Очікувана найбільша ціна: 4800 грн.
Учасникам конкурсу потрібно подати до Регіонального відділення Фонду по Київській області конкурсну документацію,
яка відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015
№ 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за
№ 60/28190, в редакції, затвердженій наказом Фонду від 16.01.2018
№ 47, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за
№ 198/31650 (далі – Положення), складається з:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням
таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях),
якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу,
запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного
досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної
ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову
оцінку земельної ділянки) (додаток 3 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності
за встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента
(додаток 5 до Положення).
Вимоги до учасників конкурсу: оцінювачі повинні мати кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи), які відповідають об’єкту
оцінки, та загальний стаж професійної діяльності яких з оцінки майна
становить не менше 3 років.
Конкурсна документація подається 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 16.05.2019 о 10.00 у Регіональному відділенні Фонду по Київській області за адресою: м. Київ, просп.
Голосіївський, 50, кімн. 606, телефон для довідок 200-25-29.

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

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення
площею 7,1 м2 на першому поверсі будівлі виробничого корпусу (7-поверхового) (інв. № 4), що перебуває на балансі Державного підприємства «Інститут азотної промисловості і продуктів
органічного синтезу».
Місцезнаходження об’єкта: 93406, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, вул. Вілєсова, 1в.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для
укладення договору оренди.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.03.2019.
Замовник: Регіональне відділення Фонду по Луганській області.
Телефон та електронна адреса замовника: (06452) 4-23-48,
lugansk@spfu.gov.ua.
Платник: АТ «УКРСИББАНК».
Строк виконання роботи – не більше 5 календарних днів. Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1500 грн.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки відповідно до додатка 2
до Положення є: нерухомість для розміщення банкоматів, автоматів
з розливу напоїв, інших автоматів.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення площею 19,1 м 2 на другому поверсі адмінбудівлі (інв.
№ 01010003), що перебуває на балансі Міловської районної державної адміністрації Луганської області.
Місцезнаходження об’єкта: 92500, Луганська обл., Міловський
р-н, смт Мілове, вул. Миру, 43.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для
укладення договору оренди.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.03.2019.
Замовник: Регіональне відділення Фонду по Луганській області.
Телефон та електронна адреса замовника: (06452) 4-23-48,
lugansk@spfu.gov.ua.
Платник: ТОВ «Компанія «СОЮЗ 2010».
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Строк виконання роботи – не більше 5 календарних днів.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2000 грн.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки відповідно до додатка 2
до Положення є: адміністративна нерухомість.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 (у редакції
наказу Фонду від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів СОД, якими передбачено провадження
практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів
у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1.
«Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому
числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Звіт про оцінку має бути складений державною мовою.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію, оформлену відповідно до п. 5
Розділу 2 Положення, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 4 до Положення), інформація про претендента
(додаток 5 до Положення); 2) документи щодо практичного досвіду
виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток
3 до Положення); 3) конкурсна пропозиція претендента подається в
окремому запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни
надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно 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 оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби Народів, 32а (кімн. 313). Телефон для довідок
(06452) 4-23-48.

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

 Назва об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва –
градирня.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: відсутній.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Дрогобицький
р-н, с. Довге, вул. Л. Українки, 39.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості з метою
повернення у державну власність за рішенням суду.
Телефон замовника конкурсу (032) 255-38-55 (відділ малої приватизації).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2019.
Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Львівській області.
Відповідно до листа Фонду від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до нього (лист Фонду від 14.02.2019 № 10-59-2927) рекомендована максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася
у IІ півріччі 2018 року та буде розглядатися конкурсною комісією під
час обрання переможця, – 1500,00 грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015
№ 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47) (далі –
Положення).
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Львівській області (79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки відповідно до додатка 2
до Положення є об’єкти незавершеного будівництва.
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 Регіональним відділенням Фонду по
Львівській області не пізніше ніж за чотири робочих дні до дати
проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032) 255-41-71,
255-38-55.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Львівській 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: частина вбудованого нежитлового
приміщення кухні на п’ятому поверсі будівлі гуртожитку № 11
загальною площею 2,5 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Лукаша, 5.
Балансоутримувач: НУ «Львівська політехніка».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.

Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ 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. Лукаша, 5.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Андросюк Ольга Романівна.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 247 – 251
загальною площею 44,5 м2 на 5-му поверсі в семиповерховій
будівлі.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Івана Франка, 61.
Балансоутримувач: Філія «Львівський проектний інститут» ДП МОУ
«Центральний проектний інститут».
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. Івана Франка, 61.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Приватний навчальний заклад
«Логос Кідс Академі».
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення
загальною площею 118,5 м2 на третьому поверсі у будівлі під
літ. «Б-3» – нового аеровокзалу.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Любінська, 168.
Балансоутримувач: ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою 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): 31.03.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ДП «Албіс Компані» ТзОВ «Діаніум Трейдінг Ко.Лімітед».
 4. Назва об’єкта оцінки: частини нежитлових приміщень загальною площею 42,0 м2, а саме нежитлових приміщень підвалу
(індекси: ІІ, ІІа) загальною площею 35,0 м2 та першого поверху
(індекси: 2(частина), 2а) площею 7,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 11.
Балансоутримувач: Державний вищий навчальний заклад «Університет банківської справи».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору
оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ 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. Січових
Стрільців, 11.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ПП «Львівські традиції».
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 25 – 28
загальною площею 54,5 м2 на першому поверсі будівлі.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Дрогобич,
вул. Володимира Великого, 5.
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, вул. Володимира Великого, 5.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Свищ Віктор Михайлович
 6. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового
приміщення площею 2,0 м2 на третьому поверсі навчального
корпусу № 8.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Дрогобич,
вул. Л. Українки, 46.
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, вул. Л. Українки, 46.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Славич Стефанія Василівна.
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення
№ 38, 40 загальною площею 28,1 м2 на першому поверсі двочотириповерхової будівлі.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Винниченка, 30.
Балансоутримувач: ДП НДІ «Система».
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.
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Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Винниченка, 30.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Гіля Назарій Ігорович
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 74,2 м 2 на першому поверсі двочотириповерхової будівлі.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Винниченка, 30.
Балансоутримувач (орендодавець): ДП НДІ «Система».
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: м. Львів, вул. Винниченка, 30.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ТОВ ІДЦ «Гал-Клуб».
 9. Назва об’єкта оцінки: частини нежитлових приміщень
загальною площею 119,5 м2 на першому поверсі в будівлі гуртожитку цирку «Арена».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Городоцька, 83.
Балансоутримувач (орендодавець): ДП «Львівський державний
цирк».
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: м. Львів, вул. Городоцька, 83.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ДП «Львівський державний цирк».
 10. Назва об’єкта оцінки: частина димової труби котельні та
технічної площадки загальною площею 20,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Сокальський
р-н, с. Бірки.
Балансоутримувач: ДП «Укрспирт».
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., Сокальський р-н, с. Бірки.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ТзОВ «лайфселл».
 11. Назва об’єкта оцінки: частина металоконструкцій башти
для установки антен площею 10 м2 на території майданчика
№ 2 об’єкта ТРЛК-1.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Жидачівський
р-н, с. Рудківці, вул. Польова, 1.
Балансоутримувач: РПС «Київцентраеро» ДП «Украерорух».
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. Тернопільська, 38.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ТзОВ ВКФ «Радіо сервіс».
Відповідно до листа Фонду від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до нього (лист Фонду від 14.02.2019 № 10-59-2927) рекомендована максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася
у IІ півріччі 2018 року та буде розглядатися конкурсною комісією під
час обрання переможця, – 2400,00 грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015
№ 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47) (далі –
Положення).
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Львівській області (79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки відповідно до додатка 2
до Положення є: для № 1 – для розміщення банкоматів, автоматів з
розливу напоїв, інших автоматів; для № 2 – 9 – приміщення, частини
будівель (адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування
тощо); для № 10 – 11 – споруди, передавальні пристрої, конструктивні
частини будівель, призначені для їх розміщення.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна
за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових
прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІ Положення.
Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ,
та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна (згідно з інформацією про подібні до об’єкта оцінки
об’єкти, ознаки подібності якого наведено в додатку 2 до Положення),
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках
2 – 5 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному
конверті шляхом поштового відправлення або до відділу документального забезпечення та роботи з ДСК за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і
має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт
(у календарних днях) по кожному об’єкту оцінки окремо. На конверті
потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності».
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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 Регіональному відділенні 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.
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 першого поверху навчального корпусу № 36 загальною площею 20,5 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, просп. В. Чорновола, 57.
Балансоутримувач: НУ «Львівська політехніка».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати для 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: м. Львів, просп. В. Чорновола, 57.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Мандрик Павло Олегович.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення
№ 13, 14, 15 загальною площею 58,9 м2 на першому поверсі
навчально-виробничих майстерень.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Червоноград, вул. В. Стуса, 3.
Балансоутримувач: ВПУ № 11 м. Червонограда.
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., м. Червоноград, вул. В. Стуса, 3.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Ярмолюк Ігор Володимирович.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення на
першому поверсі площею 393,53 м2 та на другому поверсі площею 51,99 м2 арматурного відділення цеху металоконструкцій
загальною площею 445,52 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Городоцька,
222.
Балансоутримувач: ДП МОУ «Львівський завод збірних конструкцій».
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: м. Львів, вул. Городоцька, 222.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ТОВ «Гарант Ізол».
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення
площею 179,0 м2 в одноповерховій будівлі навісу літ. «Є-1» та
під’їзні залізничні колії загальною протяжністю 1222,8 м.
Місцез находження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Шевченка,
186а.
Балансоутримувач: 1-й об’єднаний загін Державної спеціальної
служби транспорту.
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. Шевченка, 186а.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ТОВ «ЛВ-Транс».
Відповідно до листа Фонду від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до нього (лист Фонду від 14.02.2019 № 10-59-2927) рекомендована максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася
у ІI півріччі 2018 року та буде розглядатися конкурсною комісією під
час обрання переможця: для об’єктів № 1, № 2 – 2400,00 грн; для
об’єкта № 3 – 3000,00 грн; для об’єкта № 4 – 4000,00 грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015
№ 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47) (далі –
Положення).
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Львівській області (79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки відповідно до додатка 2
до Положення є: для об’єкта № 1 – приміщення, частини будівель
(адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо);
для об’єктів № 2, № 3 та № 4 – виробнича, виробничо-складська або
складська нерухомість.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна
за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових
прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІ Положення.
Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ,
та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна (згідно з інформацією про подібні до об’єкта оцінки

об’єкти, ознаки подібності якого наведено в додатку 2 до Положення),
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках
2 – 5 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному
конверті шляхом поштового відправлення або до відділу документального забезпечення та роботи з ДСК за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і
має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт
(у календарних днях) по кожному об’єкту оцінки окремо. На конверті
потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності».
Конкурс відбудеться в Регіональному відділенні Фонду по
Львівській області о 12.00 через 14 днів з дня опублікування цієї
інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3.
Документи приймаються Регіональним відділенням Фонду по
Львівській області не пізніше ніж за чотири робочих дні до дати
проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032) 255-41-71,
261-62-04.

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

 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень
п’ятого поверху дев’ятиповерхового корпусу загальною площею 148,09 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Державний регіональний проектно-вишукувальний інститут «Укр
південдіпроводгосп». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. Івана та Юрія Лип, 13. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28,
телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса
замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): березень – квітень, інформація про особу – платника
робіт з оцінки: ФОП Паст Сергій Володимирович (код за ЄДРПОУ
22977001540); тел. (067) 922-27-76.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення студентської
їдальні навчального корпусу № 4 загальною площею 52,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський державний аграрний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. О. Матросова, 6. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28,
телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса
замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): березень – квітень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Морару Наталія Миколаївна (код за ЄДРПОУ
2028201564); тел. (099) 520-69-91.
 3. Назва об’єкта оцінки: частини нежитл. прим. холу перш.
поверх. студ. гуртожитку № 5 та № 1, частини нежитл. прим.
холу перш. поверх. навч. корусу № 3 та № 2 загальною площею
8,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський
державний аграрний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Одеса, вул. Канатна, 98; вул. Семінарська, 9; вул. Краснова, 3; вул.
Пантелеймонівська, 13. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28,
телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса
замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): березень – квітень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Морару Наталія Миколаївна (код за ЄДРПОУ
2028201564); тел. (099) 520-69-91.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення студентського гуртожитку № 5 загальною площею 16,2 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний політехнічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. М. Говорова, 11б. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28,
телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса
замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): березень – квітень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Максимчук Юрій Пилипович (код за ЄДРПОУ
2548310354); тел. (096) 525-20-22.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого
рівня будівлі офіса комплексу (48,5 м2) та нежитлового приміщення першого рівня будівлі офісної частини ПКОС (18,0 м2)
загальною площею 66,5 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Одеська філія ДП «Адміністрація морських портів
України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Приморська, 6. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс
замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника
конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): березень – квітень, інформація про особу – платника робіт
з оцінки: ТОВ «Адмірал сервіс ЛТД» (код за ЄДРПОУ 41343198); тел.
(063) 681-09-16.
 6. Назва об’єкта оцінки: відокремлена частина нежитлового
приміщення технічного поверху та частина даху загальною площею 11,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДУ
«Український науково-дослідний протичумний інститут ім. І. І. Мечникова МОЗ України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. Церковна, 2/4. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28,
телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса
замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): березень – квітень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: ПАТ «КИЇВСТАР» (код за ЄДРПОУ 21673832); тел.
(067) 751-86-18 Сергій.
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 102 загальною площею 109,5 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: ПАТ «Одеський автоскладальний завод». Місце
знаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Отамана Головатого,
62. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника
конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу:
odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з
обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
березень – квітень, інформація про особу – платника робіт з оцінки:
ТОВ «ТРАНСПОРТ ЛОДЖІСТІК» (код за ЄДРПОУ 42688848); тел. (067)
55-82-993 Світлана.
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 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення холу 1-го

поверху навчального корпусу № 1 загальною площею 12,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський державний аграрний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Одеса, вул. Канатна, 99. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 73150-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна
адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів
необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): березень – квітень, інформація про
особу – платника робіт з оцінки: ФОП Морару Наталія Миколаївна
(код за ЄДРПОУ 2028201564); тел. (099) 520-69-91.
 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого поверху будівлі їдальні № 14 загальною площею 130,0 м2. Най
менування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Одеський морський
торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
Митна площа, 1/1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28,
телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса
замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): березень – квітень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «СЕРВІС СМАКУ» (код за ЄДРПОУ 42067612);
тел. (098) 382-92-97.
 10. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення третього
рівня будівлі морського вокзалу загальною площею 11,21 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Адміністрація морських портів України». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Одеса, вул. Приморська, 6. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 73150-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна
адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів
необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): березень – квітень, інформація про
особу – платника робіт з оцінки: ПП «РАНТАЙМ» (код за ЄДРПОУ
32894843); тел. (063) 234-32-20.
 11. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення 2-го поверху
портофлоту літ. «Б» загальною площею 54,3 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Одеський морський торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Митна
площа, 1/4. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс
замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника
конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): березень – квітень, інформація про особу – платника робіт
з оцінки: ФОП Гнездилов А. Н. (код за ЄДРПОУ 3347406535); тел.
(096) 207-53-48.
 12. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого поверху гуртожитку № 5 загальною площею 70,5 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський державний аграрний
університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Канатна, 98. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника
конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу:
odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з
обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
березень – квітень, інформація про особу – платника робіт з оцінки:
ФОП Дукка Лариса Валеріївна (код за ЄДРПОУ 2689101388); тел.
(093) 153-24-71.
 13. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення (дачний
корпус) загальною площею 299,7 м2. Найменування балансо
утримувача об’єкта оцінки: ДЗ «Спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій ім. В. П. Чкалова МОЗ». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Одеса, Французський бульвар, 85. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати
з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29,
електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість
об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): березень – квітень, інформація про
особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Новий район» (код за ЄДРПОУ
40656369); тел. 735-37-18.
 14. Назва об’єкта оцінки: будівля кафе «Гольфстрим» загальною площею 230,2 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: ДСК «Чорноморське морське пароплавство». Місце
знаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Отрада пляж, будинок 13.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника
конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу:
odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з
обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): березень – квітень, інформація про особу – платника робіт з
оцінки: ТОВ «Південь буд плюс» (код за ЄДРПОУ 41499017); тел.
(093) 797-97-23.
 15. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення (гараж,
склад), літ. «У», «Ф», загальною площею 280 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: ДЗ «Спеціалізований клінічний
санаторій Чкалова» МОЗ України. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Одеса, Французький бульвар, 85. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати
з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29,
електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість
об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): березень – квітень, інформація
про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Сади Бесарабії» (код за
ЄДРПОУ 37497422); тел. (067) 487-84-12.
 16. Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля загальною площею 386,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
ДП «Ренійський морський торговельний порт». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Рені, вул. Дунайська, 19. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048)
731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.
gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): березень –
квітень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: Громадська
спілка «Ассоціація підприємців Ренійського району» (код за ЄДРПОУ
42045562); тел. (098) 322-21-21.
 17. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення
складу № 6 на 1-му та 2-му поверхах загальною площею 168,5 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Ренійський
морський торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Одеська обл., м. Рені, вул. Дунайська, 188. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати
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з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29,
електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість
об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): березень – квітень, інформація про
особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «АГРО-РЕНІ» (код за ЄДРПОУ
37565261); тел. (048) 404-45-58.
 18. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 101
загальною площею 89,7 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: ПАТ «Одеський автоскладальний завод». Місце
знаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Отамана Головатого,
62. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника
конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу:
odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з
обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
березень – квітень, інформація про особу – платника робіт з оцінки:
ТОВ «Транспорт лоджистик» (код за ЄДРПОУ 42688848); тел. (067)
558-29-93, Світлана.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31 грудня 2015 року
№ 2075 (у редакції наказу Фонду від 16 січня 2018 року № 47).
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії
з конкурсного відбору, викладені в пункті 6 розділу ІІ Положення.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІ Положення.
Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної
оцінки майна щодо об’єктів оцінки вище 7280 гривень комісією з
конкурсного відбору не розглядатимуться.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Велика
Арнаутська, 15 або безпосередньо до відділу документального забезпечення та контролю організаційної роботи (м. Одеса, вул. Велика
Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113) до 16.00 24.04.2019.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта
оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір. Місце
знаходження комісії та робочої групи: 65012, м. Одеса, вул. Велика
Арнаутська, 15.
Конкурс відбудеться 03.05.2019 об 11.00 у Регіональному
відділенні Фонду по Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 503). Телефони для довідок: (048)
731-50-39, 731-50-28, 731-50-29.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Одеській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів державної власності

 1. Назва об’єкта оцінки: комплекс будівель та споруд виробничого відновлювального комплексу «Чабанка» загальною площею 77904 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: –.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., Лиманський р-н,
смт Чорноморське, вул. Гвардійська, 50. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29,
електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість
об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): березень – квітень, інформація
про особу – платника робіт з оцінки: ГО «Грузинсько-український
культурно-мистецький центр» (код за ЄДРПОУ 37771195); тел. (050)
378-09-77, Олександр.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення 1-го поверху
2-поверхового гуртожитку-їдальні загальною площею 196,9 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ОНАЗ ім. О. С. Попова. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Композитора
Ніщинського, 4. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс
замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника
конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): березень – квітень, інформація про особу – платника робіт
з оцінки: ГО «Спортивний клуб «ОКАМІ» (код за ЄДРПОУ 38962033);
тел.: (067) 301-97-78, (066) 49-41-951.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення 1-го поверху
флігеля «Б» загальною площею 165 м2. Найменування балансо
утримувача об’єкта оцінки: ДП «НТЦ Станкосерт». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, пров. Онилової, 16. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 73150-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): березень – квітень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Сім морів ЛТД» (код
за ЄДРПОУ 39249335); тел. 705-72-80.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення будівлівідпочинку літ. «В» загальною площею 240,0 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Південний офіс Держаудитслужби. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., Лиманський р-н,
Сичавська с/р, автодорога Одеса – Мелітополь – Новоазовськ, 54-й
км, буд. 1-Б. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс
замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника
конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): березень – квітень, інформація про особу – платника
робіт з оцінки: ФОП Котович Ольга Володимирівна (код за ЄДРПОУ
3077916600); тел. (093) 992-34-50.
 5. Назва об’єкта оцінки: комплекс будівель та споруд виробничого відновлювального центру «Чабанка» загальною площею
13621 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП
«Одеський морський торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Одеська обл., Лиманський р-н, м. Чорноморськ, вул. Гвардійська, 50. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс
замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника
конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): березень – квітень, інформація про особу – платника робіт
з оцінки: ГО «Грузинсько-український культурно-мистецький центр»
(код за ЄДРПОУ 37771195); тел. (067) 442-00-08.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення службової
будівлі з вбудованою ТП 4012, з вбудованою ТП 4021, загальною площею 214,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Іллічівська філія державного підприємства «Адміністрація морських портів України». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Сухолиманська, 22; вул. Су-

холиманська, 76а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 73150-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна
адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів
необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): березень – квітень, інформація про
особу – платника робіт з оцінки: Державне підприємство «Морський
торговельний порт «Чорноморськ» (код за ЄДРПОУ 1125672); тел.:
(048) 689-16-00, 689-16-05.
 7. Назва об’єкта оцінки: ділянка даху двоповерхової будівлі (інв. № 10300012) загальною площею 12,0 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: ДПТНЗ «Одеський професійний
ліцей морського транспорту». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Одеса, вул. Ольгіївська, 3/5. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048)
731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електрон
на адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів
необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): березень – квітень, інформація про
особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «лайфселл» (код за ЄДРПОУ
22859846); тел. 734-12-68.
 8. Назва об’єкта оцінки: приміщення борошняного цеху на
1-му поверсі студентської їдальні ОНПУ загальною площею
94,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський
національний політехнічний університет. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Одеса, просп. Шевченка, 1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати
з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29,
електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість
об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): березень – квітень, інформація
про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Каспаров Артур Сергійович
(код за ЄДРПОУ 2471316075); тел. 42-84-70.
 9. Назва об’єкта оцінки: ділянка стіни під’їзної надбудови
будівлі гуртожитку № 8 загальною площею 2,0 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний університет ім. Мечникова. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. Довженка, 9в. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28,
телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса
замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): березень – квітень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: ПрАТ «Київстар» (код за ЄДРПОУ 21673832); тел.
(067) 483-90-59.
 10. Назва об’єкта оцінки: ділянка стіни під’їзної надбудови
будівлі гуртожитку № 7 загальною площею 1,0 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний університет ім. Мечникова. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. Довженка, 9б. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28,
телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса
замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): березень – квітень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: ПрАТ «Київстар» (код за ЄДРПОУ 21673832); тел.
(067) 483-90-59.
 11. Назва об’єкта оцінки: ділянка стіни під’їзної надбудови
будівлі гуртожитку № 5 загальною площею 1,0 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний університет ім. Мечникова. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. Довженка, 5а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28,
телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса
замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): березень – квітень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: ПрАТ «Київстар» (код за ЄДРПОУ 21673832); тел.
(067) 483-90-59.
 12. Назва об’єкта оцінки: ділянка стіни під’їзної надбудови
будівлі гуртожитку № 4 загальною площею 1,0 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний університет ім. Мечникова. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. Довженка, 5. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28,
телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса
замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): березень – квітень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: ПрАТ «Київстар» (код за ЄДРПОУ 21673832); тел.
(067) 483-90-59.
 13. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення 2-го поверху 2-ї будівлі загальною площею 133,1 м2. Най
менування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний професійнотехнічний навчальний заклад «Одеське професійно-технічне училище
машинобудування». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. Б. Хмельницького, 51, корп. 3. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048)
731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна
адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів
необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): березень – квітень, інформація
про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «АТЕКС» (код за ЄДРПОУ
20936436); тел. 723-13-62.
 14. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення прохідної
загальною площею 19,2 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Одеська національна морська академія. Місце
знаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Дідріхсона, 13. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу
(048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.
gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): березень – квітень,
інформація про особу – платника робіт з оцінки: Фізична особа – підприємець Шаніна Тамара Василівна (код за ЄДРПОУ 1868321480);
тел. (067) 486-51-20.
 15. Назва об’єкта оцінки: ділянка даху будівлі гуртожитку
№ 1 загальною площею 6,0 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Одеський національний політехнічний університет.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Маршала Говорова,
11е. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника
конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу:

№ 16 (1244)

33

відомості
приватизації

odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з
обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
березень – квітень, інформація про особу – платника робіт з оцінки:
Приватне акціонерне товариство «ВФ Україна» (ПрАТ «ВФ Україна»)
(код за ЄДРПОУ 14333937); тел. (095) 289-55-55.
 16. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення службової
будівлі другої прохідної (75,8 м2 на 1-му поверсі) загальною
площею 75,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Іллічівська філія державного підприємства «Адміністрація морських
портів України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл.,
м. Чорноморськ, вул. Транспортна, 34. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати
з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29,
електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість
об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): березень – квітень, інформація
про особу – платника робіт з оцінки: Державне підприємство «Морський торговельний порт «Чорноморськ» (код за ЄДРПОУ 1125672);
тел. (048) 689-16-00, 689-16-05.
 17. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення технічного поверху та ділянка даху загальною площею 118,6 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний навчальний заклад «Одеське вище професійне училище автомобільного транспорту». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. Ленінградська, 8. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 73150-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна
адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів
необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): березень – квітень, інформація про
особу – платника робіт з оцінки: Приватне акціонерне товариство
«ВФ Україна» (ПрАТ «ВФ Україна») (код за ЄДРПОУ 14333937); тел.
(095) 289-55-55.
 18. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення другого
поверху чотириповерхової будівлі загальною площею 38,8 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Морехідне училище ім. О. І. Маринеска Національного університету «Одеська морська
академія». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Канатна,
8. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника
конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу:
odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з
обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
березень – квітень, інформація про особу – платника робіт з оцінки:
Фізична особа – підприємець Істратова Елеонора Анатоліївна (код
за ЄДРПОУ 2068302024); тел. 772-81-00.
 19. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення першого поверху 3-поверхового корпусу Офтальмологічного центру (Університетська клініка № 2) ОНМедУ загальною
площею 4,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Одеський національний медичний університет. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Ольгіївська, 4. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 73150-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): березень – квітень,
інформація про особу – платника робіт з оцінки: Фізична особа – підприємець Варбанець Ігор Григорович (код за ЄДРПОУ 2837414154);
тел. (048) 777-75-02.
 20. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення першого поверху 4-поверхової будівлі учбового корпусу № 2 ОНПУ
загальною площею 12,0 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Одеський національний політехнічний університет.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, просп. Шевченка, 1.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника
конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу:
odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з
обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
березень – квітень, інформація про особу – платника робіт з оцінки:
Науково-технічний центр «ЕЛКОМ» (код за ЄДРПОУ 13918142); тел.
724-58-44.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31 грудня
2015 року № 2075 (у редакції наказу Фонду від 16 січня 2018 року
№ 47).
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії
з конкурсного відбору, викладені в пункті 6 розділу ІІ Положення.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІ Положення.
Інформація про подібні до об’єкта оцінки об’єкти: ознаки подібності за всіма об’єктами наведені у № за порядком 4 строки додатка 2 до Положення.
Конкурсна пропозиція претендентів щодо послуг з незалежної
оцінки майна щодо об’єктів оцінки № 1, 5 вище 90000 гривень комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться.
Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної
оцінки майна щодо об’єктів оцінки № 2 – 4, 6 – 20 вище 7280 гривень
комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: 65012, м. Одеса,
вул. Велика Арнаутська, 15 або безпосередньо до відділу документального забезпечення та контролю організаційної роботи
(м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113) до
15.00 26.04.2019. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити
назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний
відбір. Місцезнаходження комісії та робочої групи: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська,15.
Конкурс відбудеться 06.05.2019 об 11.00 у Регіональному
відділенні Фонду по Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 503). Телефони для довідок: (048)
731-50-39, 731-50-28, 731-50-29.

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

 1. Назва об’єкта: вбудоване нежитлове приміщення (магазин) площею 39,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Басарабової, 6, с. Солона Балка,
Карлівський р-н, Полтавська обл.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення
договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.04.2019.
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Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ФОП Резунов В. В.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна,
торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість
для закладів громадського харчування тощо.
 2. Назва об’єкта: склад загальною площею 1499,1 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Небесної Сотні, 110, м. Хорол,
Полтавська обл.
Балансоутримувач: Управління з питань цивільного захисту.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення
договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.04.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: Фермерське господарство «Пшиченки».
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: виробнича,
виробничо-складська, або складська нерухомість.
 3. Назва об’єкта: частина службового приміщення площею
50,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Я. Усика, 15, м. Миргород, Полтавська обл.
Балансоутримувач: УДКСУ у Миргородському районі Полтавської області.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення
договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.04.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ФОП Лесів Р. І.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна,
торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість
для закладів громадського харчування тощо.
 4. Назва об’єкта: нежитлове приміщення на першому поверсі адміністративного корпусу площею 16,6 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Пушкіна, 103, м. Полтава.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Полтавській
області.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення
договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.04.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ФОП Тітков О. В.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна,
торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість
для закладів громадського харчування тощо.
 5. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 11,1 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Старокиївська, 12, м. Решетилівка, Полтавська обл.
Балансоутримувач: УДКСУ у Решетилівському районі Полтавської області.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення
договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.04.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ФОП Пилявська Н. В.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна,
торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість
для закладів громадського харчування тощо.
 6. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 6,45 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул. 1100-річчя Полтави, 7, м. Полтава.
Балансоутримувач: Прокуратура Полтавської області.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення
договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.04.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ФОП Машиніна Г. В.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна,
торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість
для закладів громадського харчування тощо.
 7. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 47,4 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Європейська, 9, м. Полтава.
Балансоутримувач: Державний навчальний заклад «Електрорадіотехнічний ліцей м. Полтава».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення
договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.04.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ФОП Шемет В. П.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: виробнича,
виробничо-складська, або складська нерухомість.
 8. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення громадської будівлі (університет) першого поверху адміністративнонавчального корпусу «Ц» площею 33,2 м2 за адресою: просп.
Першотравневий, 24, м. Полтава; частина нежитлового приміщення громадської будівлі (університет) першого поверху
адміністративно-навчального корпусу «Ц» площею 1,47 м2 за
адресою: просп. Першотравневий, 24, м. Полтава; частина нежитлового приміщення громадського будинку (гуртожиток) площею
1,0 м2 за адресою: просп. Першотравневий, 27, м. Полтава.
Балансоутримувач: Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення
договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.04.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту).

Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: АТ «Альфа-Банк».
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна,
торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість
для закладів громадського харчування тощо.
 9. Назва об’єкта: частини нежитлових приміщень зв’язкової
в будівлі релейної, розташованих в будинку зв’язку, площею
1,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Вокзальна, 2, с. Мар’янівка, Гребінківський р-н, Полтавська обл.
Балансоутримувач: Виробничий підрозділ «Київське територіальне управління» філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» ПАТ «Укрзалізниця».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження
дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.04.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ТОВ «Локо Діджітал».
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: виробнича,
виробничо-складська, або складська нерухомість.
 10. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 11,3 м2
та частина даху площею 6,0 м2, загальною площею 17,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта: пров. Віктора Носова (Волочаївський),
2а, м. Полтава.
Балансоутримувач: Головне управління Національної поліції в
Полтавській області.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження
дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.04.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ТОВ «ТриМоб».
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: нерухомість комплексного використання (об’єкти, які поєднують два та більше видів
функціонального призначення).
 11. Назва об’єкта: нежитлове складське приміщення площею 36,0 м2 та асфальтована площадка площею 86,7 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Цілиноградська, 8, м. Кременчук, Полтавська обл.
Балансоутримувач: Кременчуцьке міжрайонне управління водного господасртва.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження
дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.04.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ФОП Курочкін Ю. М.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: нерухомість комплексного використання (об’єкти, які поєднують два та більше видів
функціонального призначення).
 12. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 23,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта: пл. Слави, 4/2, м. Полтава.
Балансоутримувач: Полтавський будівельний технікум транспортного будівництва.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження
дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.04.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ФОП Кісь Н. І.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна,
торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість
для закладів громадського харчування тощо.
 13. Назва об’єкта: нежитлове приміщення металевого ангара загальною площею 468,9 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Кременчуцька, 2В, с. Розсошенці,
Полтавський р-н, Полтавська обл.
Балансоутримувач: Регіональний сервісний центр МВС в Полтавській області.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження
дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.04.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ТОВ Фірма «Сигнал».
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: виробнича, вироб
ничо-складська, або складська нерухомість.
 14. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 223,4 м2
та гаража площею 24,7 м2, загальною площею 248,1 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Воздвиженська, 72, м. Зіньків,
Полтавська обл.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Полтавській
області.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження
дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.04.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: Районний трудовий архів Зіньківської
районної ради Полтавської області.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: нерухомість комплексного використання (об’єкти, які поєднують два та більше видів
функціонального призначення).
 15. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 258,2 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Кременчуцька, 8, с. Розсошенці,
Полтавський р-н, Полтавська обл.
Балансоутримувач: Державне геофізичне підприємство «Укргеофізика».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження
дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.04.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту).
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Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ФОП Ракіта Є. В.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна,
торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість
для закладів громадського харчування тощо.
 16. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 104,75 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Пушкіна, 103, м. Полтава.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Полтавській
області.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження
дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.04.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ФОП Лук’яненко С. М.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: виробнича,
виробничо-складська, або складська нерухомість.
 17. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 64,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Каштанова, 3, смт Велика Багачка, Полтавська обл.
Балансоутримувач: Головне управління ДФС у Полтавській області.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження
дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.04.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: Селянське (фермерське) господарство
«Ґрунтознавець»
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна,
торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість
для закладів громадського харчування тощо.
Учасникам конкурсів потрібно подати до конкурсної комісії документи, які мають відповідати вимогам Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду
від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650
(далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки
майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких
напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників конкурсу, передбаченим розділом ІІ Положення.
Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у І, ІІ, ІІІ розділах Положення та додатках
до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна, інформація про претендента подаються за формами,
встановленими в додатках 3 – 5 до Положення.
У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково
зазначати загальну вартість робіт, у тому числі ПДВ. За результатами аналізу звітності, проведеного Фондом від 14.02.2019 № 1059-2927, регіональне відділення інформує про середні значення
ціни послуг з оцінки майна: 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), –
2 500,00 грн.
Зазначена вище ціна послуг з оцінки майна буде розглядатися
конкурсною комісією як максимальна під час обрання переможця.
Конкурсні пропозиції, які перевищують зазначені, не будуть враховані.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу фінансовобухгалтерської роботи та управління матеріальними ресурсами Регіо
нального відділення Фонду по Полтавській та Сумській областях за
адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014
(кімн. 415) до 24.04.2019 включно.
Конкурси відбудуться у Регіональному відділенні Фонду по
Полтавській та Сумській областях 03.05.2019 о 10.00 за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014,
4-й поверх, кімн. 404.
Робоча група знаходиться за адресою: вул. Небесної Сотні (вул.
Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 417. Телефон для
довідок (05322) 2-89-58.
Відповідно до звернення Регіонального відділення Фонду
по Полтавській та Сумській областях у зв’язку з реорганізацією
шляхом злиття Регіонального відділення Фонду по Полтавській
області, Регіонального відділення Фонду по Сумській області та
утворенням Регіонального відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях як юридичної особи публічного права, що розташоване у м. Полтава, відповідно до наказу Фонду від 17.01.2019
№ 40 «Про реорганізацію регіональних відділень Фонду державного майна України» конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що був призначений на 03.04.2019, вважається таким, що не
відбувся, за наявністю обставин, що унеможливлюють його
проведення.

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

 1. Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів, а саме: 1) частини нежитлового приміщення площею 4,0 м2, розташованого
на першому поверсі будівлі гуртожитку № 2, за адресою: м. Суми,
вул. Замостянська, 5; 2) частини нежитлового приміщення площею 4,0 м2, розташованого на першому поверсі будівлі гуртожитку № 3, за адресою: м. Суми, вул. Замостянська, 7.
Балансоутримувач: Сумський державний університет.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості щодо оренди державного нерухомого майна.
Запланована дата оцінки: 30.04.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ФОП Зленко С. В.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
 2. Назва об’єкта: нежитлові приміщення загальною площею 91,8 м2, розташовані на першому поверсі двоповерхової
будівлі.
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Місцезнаходження об’єкта: вул. Сумська обл., м. Лебедин, вул. Тараса Шевченка, 26.
Балансоутримувач: Лебединське управління Державної казначейської служби України Сумської області.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості щодо оренди державного нерухомого майна.
Запланована дата оцінки: 30.04.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: Виконавчий комітет Лебединської міської ради.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
 3. Назва об’єкта: частина даху площею 24,0 м2, розташована в будівлі навчального корпусу № 4.
Місцезнаходження об’єкта: Сумська обл., м. Глухів, вул. КиєвоМосковська, 24.
Балансоутримувач: Глухівський національний педагогічний університет ім. О. Довженка.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості щодо оренди державного нерухомого майна.
Запланована дата оцінки: 30.04.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ПрАТ «ВФ Україна».
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: споруди, зокрема, аналогічного функціонального призначення.
 4. Назва об’єкта: частина покрівлі площею 28,0 м2, розташована в будівлі спортивного комплексу.
Місцезнаходження об’єкта: Сумська обл., м. Кролевець, вул. Лесі
Українки, 25.
Балансоутримувач: Глухівський національний педагогічний університет ім. О. Довженка.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості щодо оренди державного нерухомого майна.
Запланована дата оцінки: 30.04.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ПрАТ «ВФ Україна».
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: споруди, зокрема, аналогічного функціонального призначення.
 5. Назва об’єкта: нежитлові приміщення загальною площею
23,7 м2, розташовані в будівлі медичної санаторної частини.
Місцезнаходження об’єкта: м. Суми, вул. Академічна, 9.
Балансоутримувач: Сумський державний університет.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості щодо оренди державного нерухомого майна.
Запланована дата оцінки: 30.04.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ТОВ «Медичний центр «Здравиця».
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
 6. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 40,7 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Сумська обл., м. Глухів, вул. Терещенків, 44.
Балансоутримувач: Глухівське управління Державної казначейської служби України Сумської області.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження
дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.04.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ФОП Левицька Г. О.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
 7. Назва об’єкта: частина даху площею 4,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта: м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2.
Балансоутримувач: Сумський державний університет.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження
дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.04.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ПрАТ «Київстар».
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: споруди, зокрема, аналогічного функціонального призначення.
 8. Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів загальною площею 54,5 м2, а саме: 1) частина даху будівлі гуртожитку № 2
загальною площею 12,1 м2 за адресою: м. Суми, вул. Якіра, 10;
2) частина технічного поверху будівлі навчального корпусу № 3
загальною площею 6,0 м2 за адресою: м. Суми, вул. Петропавлівська, 59; 3) частини даху будівлі гуртожитку-готелю загальною
площею 36,4 м2 за адресою: м. Суми, вул. Прокоф’єва, 38/2.
Балансоутримувач: Сумський державний університет.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження
дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.04.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ПрАТ «ВФ Україна».
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: споруди, зокрема, аналогічного функціонального призначення.
 9. Назва об’єкта: нежитлові приміщення загальною площею
1381,0 м2, розташовані в будівлі спортивного комплексу.
Місцезнаходження об’єкта: Сумська обл., м. Шостка, вул. Чернігівська, 20.
Балансоутримувач: Хіміко-технологічний коледж ім. І. Кожедуба
Шосткинського інститут Сумського державного університету.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження
дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.04.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: Комунальна організація (установа, заклад) «Шосткинська міська комплексна дитячо-юнацька спортивна
школа «Барса».
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
 10. Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів загальною
площею 25,0 м2, а саме: 1) ділянка даху учбового корпусу
площею 1,0 м2; 2) ділянка даху прибудови до учбового корпусу площею 6,0 м2; 3) частина горища будівлі учбового корпусу
площею 18,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта: м. Суми, просп. Шевченка, 17.

Балансоутримувач: Машинобудівний коледж Сумського державного університету.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження
дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.04.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ПрАТ «ВФ Україна».
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: споруди, зокрема, аналогічного функціонального призначення.
 11. Назва об’єкта: частина замощення площею 9,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта: м. Суми, вул. Роменська, 87.
Балансоутримувач: Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості щодо оренди державного нерухомого майна.
Запланована дата оцінки: 30.04.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ФОП Усик І. І.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: споруди, зокрема, аналогічного функціонального призначення.
 12. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 10,4 м2,
розташоване на першому поверсі адміністративної будівлі.
Місцезнаходження об’єкта: Сумська обл., м. Конотоп, вул. Братів Лузанів, 48.
Балансоутримувач: Конотопське управління Державної казначейської служби України Сумської області.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості щодо оренди державного нерухомого майна.
Запланована дата оцінки: 30.04.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: Адвокат Буланов О. М.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
 13. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 6,0 м2, розміщена на першому поверсі дев’ятиповерхової
будівлі гуртожитку № 2.
Місцезнаходження об’єкта: м. Суми, вул. Замостянська, 5.
Балансоутримувач: Сумський державний університет.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості щодо оренди державного нерухомого майна.
Запланована дата оцінки: 30.04.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ФОП Єфімчик М. М.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
 14. Назва об’єкта: нежитлові приміщення загальною площею 39,75 м2. Місцезнаходження об’єкта: Сумська область, м. Тростянець, вул. Вознесенська, 2.
Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби
України у Тростянецькому районі Сумської області.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження
дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.04.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ТОВ «Марконі».
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
 15. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 17,7 м2,
розташованого в одноповерховій будівлі гаража.
Місцезнаходження об’єкта: Сумська обл., м. Конотоп, вул. Братів Лузанів, 48.
Балансоутримувач: Конотопське управління Державної казначейської служби України Сумської області.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження
дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.04.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ПАТ «Державний ощадний банк України».
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
 16. Назва об’єкта: бетонне замощення площею 40,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Сумська обл., м. Конотоп, вул. Клубна, 87/1.
Балансоутримувач: 36 шляхо-відновлювальний загін державної
спеціальної служби транспорту (військова частина Т0330).
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження
дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.04.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ПрАТ «Київстар».
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: споруди, зокрема, аналогічного функціонального призначення.
 17. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 12,0 м2, розташованої на першому поверсі двоповерхової
будівлі корпусу ветеринарної медицини.
Місцезнаходження об’єкта: м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 160.
Балансоутримувач: Сумський національний аграрний університет.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження
дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.04.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ФОП Корольков М. О.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
 18. Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів, а саме:
1) частина нежитлового приміщення технічного поверху площею 6,0 м2; 2) ділянка даху загальною площею 16,0 м2, розміщена в триповерховій будівлі центрального корпусу.
Місцезнаходження об’єкта: м. Суми, вул. Римського Корсакова, 2.
Балансоутримувач: Сумський державний університет.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження
дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.04.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту).
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Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ПрАТ «ВФ Україна».
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: споруди, зокрема, аналогічного функціонального призначення.
 19. Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів загальною площею 14,9 м2, а саме: 1) вбудоване нежитлове приміщення технічного поверху площею 11,9 м2; 2) три ділянки даху (по 1,0 м2
кожна) загальною площею 3,0 м2, розміщена в чотирнадцятиповерховій будівлі головного корпусу навчального закладу.
Місцезнаходження об’єкта: м. Суми, вул. Римського Корсакова, 2.
Балансоутримувач: Сумський державний університет.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження
дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.04.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ПрАТ «ВФ Україна».
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: споруди, зокрема, аналогічного функціонального призначення.
 20. Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів загальною
площею 51,8 м2, а саме: 1) нежитлові приміщення одноповерхової будівлі їдальні та бухгалтерії площею 47,8 м2; 2) частини
нежитлового приміщення першого поверху триповерхової будівлі навчального корпусу площею 2,0 м2; 3) частина нежитлового приміщення першого поверху п’ятиповерхової будівлі
гуртожитку № 2 площею 2,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Сумська обл., м. Охтирка, вул. Сумська, 46.
Балансоутримувач: Охтирський коледж Сумський національного
аграрного університету.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження
дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.04.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ФОП Бабенко С. М.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
 21. Назва об’єкта: нежитлові приміщення загальною площею 52,0 м2, розташовані у будівлі гаража.
Місцезнаходження об’єкта: Сумська обл., м. Глухів, вул. Терещенків, 44.
Балансоутримувач: Глухівське управління Державної казначейської служби України Сумської області.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості щодо оренди державного майна.
Запланована дата оцінки: 30.04.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ФОП Бабенко С. М.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
 22. Назва об’єкта: нежитлові приміщення загальною площею 137,1 м2, розташовані в одноповерховій будівлі складу.
Місцезнаходження об’єкта: м. Суми, вул. Кузнечна, 2.
Балансоутримувач: Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Сумської обласної державної адміністрації.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження
дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.04.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ФОП Пащетник В. І.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
 23. Назва об’єкта: нежитлові приміщення загальною площею 28,4 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Сумська обл., м. Охтирка, вул. Сумська, 46.
Балансоутримувач: Охтирський коледж Сумський національного
аграрного університету.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження
дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.04.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ФОП Чередниченко В. І.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
 24. Назва об’єкта: нежитлові приміщення загальною площею 367,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта: м. Суми, вул. Курська, 139.
Балансоутримувач: Державний професійно-технічний навчальний заклад «Сумський центр професійно-технічної освіти з дизайну
та сфери послуг».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження
дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.04.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ФОП Лукаш Є. М.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
 25. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 36,6 м2,
розташоване в підвальному приміщенні двоповерхової будівлі – пам’ятки архітектури місцевого значення «Будинок
П. Лютого».
Місцезнаходження об’єкта: Сумська обл., м. Глухів, вул. КиєвоМосковська, 34.
Балансоутримувач: Національний заповідник «Глухів».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження
дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.04.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ФОП Єфимова Л. М.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
 26. Назва об’єкта: нежитлові приміщення площею 32,7 м2,
розташовані в підвалі двоповерхової будівлі – пам’ятки архітектури місцевого значення «Будинок П. Лютого».
Місцезнаходження об’єкта: Сумська обл., м. Глухів, вул. КиєвоМосковська, 34.
Балансоутримувач: Національний заповідник «Глухів».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження
дії договору оренди.
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Запланована дата оцінки: 30.04.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ФОП Шарапа М. С.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
 27. Назва об’єкта: нежитлові приміщення гаражного боксу
площею 52,8 м2.
Місцезнаходження об’єкта: м. Суми, вул. Путивльська, 5/1.
Балансоутримувач: Сумська філія Державного регіонального
проектно-вишукувального інституту «Дніпродіпроводгосп».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження
дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.04.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ТОВ «ВСК «Фростленд».
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
 28. Назва об’єкта: нежитлові приміщення виробничого корпусу крохмального цеху загальною площею 667,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Сумська обл., Конотопський р-н,
смт Дубов’язівка, вул. П. Лусти, 38.
Балансоутримувач: Державне підприємство спиртової та лікерогорілчаної промисловості «Укрспирт».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення
договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.04.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ТОВ «Виробниче об’єднання «Протекс
Груп».
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
 29. Назва об’єкта: нежитлове приміщення (гараж) площею
27,8 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Сумська обл., Сумський р-н, Токарівська сільська рада, урочище Гнилиця.
Балансоутримувач: Сумське обласне відділення (філії) Комітет з
фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості щодо оренди державного майна.
Запланована дата оцінки: 30.04.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ТОВ «Виробниче об’єднання «Протекс
Груп».
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
Учасникам конкурсів потрібно подати до конкурсної комісії документи, які повинні відповідати вимогам Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду
від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650
(далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки
майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких
напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників конкурсу, передбаченим розділом ІІ Положення.
Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у І, ІІ, ІІІ розділах Положення та додатках
до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна, інформація про претендента подаються за формами,
встановленими в додатках 3 – 5 Положення.
У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково
зазначати загальну вартість робіт, у тому числі ПДВ. За результатами аналізу звітності, проведеного Фондом від 14.02.2019 № 1059-2927, регіональне відділення інформує про середні значення
ціни послуг з оцінки майна: 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), –
2 500,00 грн.
Зазначена вище ціна послуг з оцінки майна буде розглядатися
конкурсною комісією як максимальна під час обрання переможця.
Конкурсні пропозиції, які перевищують зазначені, не будуть враховані.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу фінансовобухгалтерської роботи та управління матеріальними ресурсами Регіо
нального відділення Фонду по Полтавській та Сумській областях за
адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014
(кімн. 415) до 08.05.2019 включно.
Конкурси відбудуться 16.05.2019 о 10.00 у Регіональному
відділенні Фонду по Полтавській та Сумській областях за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014,
4-й поверх, кімн. 404.
Робоча група знаходиться за адресою: вул. Небесної Сотні (вул.
Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 417. Телефон для
довідок (05322) 2-89-58.

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

 1. Найменування об’єкта оцінки: визначення розміру збитків,
що призвели до завдання майнової шкоди (оцінка розміру упущеної вигоди) внаслідок користування державним майном, а
саме будівлею трансформаторної підстанції за адресою: 34700,
Рівненська обл., Корецький р-, м. Корець, вул. Київська, 200, що під
час приватизації не увійшла до статутного капіталу Корецьке ВАТ
РТО «АГРОТЕХСЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 03760316), починаючи з
25.07.2016 до дати оцінки.
Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: 34700, Рівненська обл., Корецький р-н, м. Корець,
вул. Київська, 200.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення розміру збитків, що призвели до завдання майнової шкоди (оцінка розміру упущеної вигоди).
Телефон замовника конкурсу (0362) 26-88-23. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77).
Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77).

Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація
відсутня.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 (один).
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського
товариства: інформація відсутня.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів: інформація відсутня.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація
відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація
відсутня.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.03.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 7 000 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: упущена вигода.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина асфальтобетонного покриття (замощення) автомобільної стоянки площею 60,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., Рівненський
р-н, смт Квасилів, вул. Рівненська, 90.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна.
Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77).
Платник робіт з оцінки: ФОП Козловська Наталія Миколаївна.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація
відсутня.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського
товариства: інформація відсутня.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів: інформація відсутня.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація
відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація
відсутня.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.04.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2 500 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: споруди, передавальні пристрої,
конструктивні частини будівель, призначені для їх розміщення.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення будівлі
складу-контори РММ площею 74,5 м2 та бокс для с/г машин
площею 270,1 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., Рокитніський
р-н, смт Рокитне, вул. І. Франка, 10а та Рівненська обл., Рокитнівськийц р-н, смт Рокитне, вул. І. Франка, 10в.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна.
Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77).
Платник робіт з оцінки: ДП «Спеціалізоване лісогоподарське агропромислове підприємтсво «Рокитнівський держспецлісгосп».
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація
відсутня.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 2 об’єкти.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського
товариства: інформація відсутня.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів: інформація відсутня.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація
відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація
відсутня.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.04.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 3 500 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за функціональним призначенням.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина фойє їдальні загальнопобутового корпусу СПТУ-12 площею 6,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., м. Вараш, мікрорайон Перемоги, 28.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна.
Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77).
Платник робіт з оцінки: ФОП Рабий Юрій Анатолійович.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація
відсутня.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського
товариства: інформація відсутня.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів: інформація відсутня.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація
відсутня.
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Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація
відсутня.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.04.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2 500 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення
про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду
16.01.2018 № 47 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення).
Вимоги до учасників конкурсу та перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії, викладені у розділах ІІ, ІІІ Положення.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору на проведення незалежної
оцінки.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному
конверті, на якому слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо
якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я,
по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну
документацію.
Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028,
м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Конкурс відбудеться в Регіональному відділенні Фонду по
Рівненській області о 9.00 через 14 днів після публікування цієї
інформації за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Конкурсну документацію потрібно подати до структурного підрозділу з діловодства Регіонального відділення Фонду по Рівненській
області за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу включно до 16.00.
Телефон для довідок 26-79-91.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ

№
з/п

Назва об’єкта оцінки,
його місцезнаходження
та найменування балансоутримувача

Дата
оцінки

Вид
вартості

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
Залишкова вартість
об’єкта, грн

Платник
робіт
з оцінки

Ринкова вартість

Визначення вартості об’єкта з метою укладення договору оренди
1 Частина приміщення ремонтно-механічної 30.04.19
майстерні (літ. Б, поз. 1-12) площею
49,9 м2 за адресою: вул. Текстильна, 30а,
м. Тернопіль, що перебуває на балансі
Регіонального офіса водних ресурсів у Тернопільській області

5376,72

Приватне
підприємство «ПАТМОС»

Визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
0,00

Приватне
підприємство «Фірма
«Сазан»

Ринкова вартість

2 Гідротехнічні споруди Борсуки № 1 (реє30.04.19
стровий номер 25592421.71.ААЕЖАЖ456,
інвентарний номер 0044), гідротехнічні
споруди Борсуки № 2 (реєстровий номер
25592421.71.ААЕЖАЖ457, інвентарний
номер 0045), шлюзів (реєстровий номер
25592421.71.ААЕЖАЖ490, інвентарний
номер 0078), гідротехнічні споруди Передмірка № 1 (реєстровий номер 25592421.71.
ААЕЖАЖ474, інвентарний номер 0128),
водопадаючий канал (реєстровий номер
25592421.71.ААЕЖАЖ397, інвентарний
номер 0181), які експлуатуються в каскаді
з Борсуківськими водоймами на території
Борщівської сільської ради та з Передмірківською водоймою на території Снігурівської
сільської ради Лановецького району Тернопільської області, що перебувають на балансі Державного підприємства «Укрриба»

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, завіреними печаткою претендента.
Очікувана найбільша ціна надання послуг, що буде розглядатися
конкурсною комісією під час обрання переможця з оцінки об’єкта
№ 1, – 2000,00 грн; об’єкта № 2 – 12000,00 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 не повинен перевищувати 5 календарних днів.
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Подібними об’єктами до об’єкта оцінки № 1 є нерухоме майно –
окремі будівлі, приміщення, частини будівель виробничої, виробничоскладської та складської нерухомості; подібними до об’єкта оцінки
№ 2 – нерухоме майно – нерухоме майно – інженерні споруди (гідротехнічні споруди, дамби).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по
кожному об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів,
що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності» та зазначити дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у Регіональному відділенні Фонду по
Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (2-й поверх, зал засідань) о 10.00 через 14 днів після дати опублікування цієї інформації. Телефон для довідок
(0352) 25-04-87.
Документи на участь в конкурсі подаються до Регіонального відділення Фонду по Тернопільській області за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 604 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: Регіональне
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

 1. Найменування об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації
окреме майно – підземний склад готової продукції з інженерною
інфраструктурою загальною площею 18306,8 м2.
Балансоутримувач відсутній.
Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: 63021, Харківська обл., Валківський р-н, смт Ков’яги,
вул. Заводська, 9а.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта. Об’єкт підлягає приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: –.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): нежитлова будівля –
підземний склад готової продукції загальною площею 18306,8 м2
з інженерною інфраструктурою: залізничні колії, автодороги, лінія
електропередач зовнішнього освітлення, зовнішня каналізація, каналізація вигрібна, зовнішній водопровід, каналізація, огорожа складу
із залізобетонних плит.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського
товариства: –.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів: станом на 31.12.2016 вартість за незалежною оцінкою –
1 203 000,00 грн.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: 7,0419 га.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Харківська обл.,
Валківський р-н, смт Ков’яги, вул. Заводська, 9а.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): для розміщення
та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): державна власність.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): –.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно
30.04.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки: 15 000 грн.
Строк виконання робіт: 7 календарних днів.
Замовник та платник оцінки: Регіональне відділення Фонду по
Харківській області.
 2. Найменування об’єкта оцінки: земельна ділянка з кадастровим номером 6311500000:02:001:0350 для будівництва
та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування, що перебуває у користуванні Головного
управління Держгеокадастру у Харківській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 64100, Харківська обл., м. Первомайський, вул. Соборна, 13.
Мета проведення незалежної оцінки: прийняття на балансовий
облік.
Розмір земельної ділянки: 0,0485 га.
Місце розташування земельної ділянки: 64100, Харківська обл.,
м. Первомайський, вул. Соборна, 13.
Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування.
Правовий режим земельної ділянки: земельна ділянка комунальної власності, правокористувач – Головне управління Держгеокадастру у Харківській області.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки: 2 750 грн.
Строк виконання робіт: 7 календарних днів.
Замовник та платник оцінки: Головне управління Держгеокадастру у Харківській області.
 3. Найменування об’єкта оцінки: земельна ділянка з кадастровим номером 6311500000:02:001:0361 для будівництва
та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування, що перебуває у користуванні Головного
управління Держгеокадастру у Харківській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 64100, Харківська обл., м. Первомайський, вул. Кооперативна, 17.
Мета проведення незалежної оцінки: прийняття на балансовий
облік.
Розмір земельної ділянки: 0,0485 га.
Місце розташування земельної ділянки: 64100, Харківська обл.,
м. Первомайський, вул. Кооперативна, 17.
Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування.
Правовий режим земельної ділянки: земельна ділянка комунальної власності, правокористувач – Головне управління Держгеокадастру у Харківській області.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки: 2 750 грн.
Строк виконання робіт: 7 календарних днів.
Замовник та платник оцінки: Головне управління Держгеокадастру у Харківській області.
 4. Найменування об’єкта оцінки: земельна ділянка з кадастровим номером 6320410100:00:002:0360 для будівництва
та обслуговування інших будівель громадської забудови, що перебуває у користуванні Головного управління Держгеокадастру у
Харківській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 64700, Харківська обл., м. Барвінкове, вул. Центральна, 1.
Мета проведення незалежної оцінки: прийняття на балансовий
облік.
Розмір земельної ділянки: 0,0083 га.
Місце розташування земельної ділянки: 64700, Харківська обл.,
м. Барвінкове, вул. Центральна, 1.

Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови.
Правовий режим земельної ділянки: державна власність, правокористувач – Головне управління Держгеокадастру у Харківській
області.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки: 2 750 грн.
Строк виконання робіт: 7 календарних днів.
Замовник та платник оцінки: Головне управління Держгеокадастру у Харківській області.
 5. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення КП
«Благоустрій» Валківської міської ради загальною площею
280,6 м2, які використовуються Головним управлінням Держгео
кадастру у Харківській області, згідно з договором оренди від
31.01.2017 № 18.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 63000, Харківська обл., м. Валки, вул. Грабовського, 1.
Мета проведення незалежної оцінки: оренда нежитлових приміщень.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки: 3 200 грн.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів.
Замовник та платник оцінки: Головне управління Держгеокадастру у Харківській області.
Претенденти на участь у конкурсі подають до Регіонального
відділення Фонду по Харківській області конкурсну документацію в запечатаному конверті, яка складається з:
підтвердних документів (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом від
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); 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’єктам 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).
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 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 зазначити дату конкурсу.
Конкурси відбудуться 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).
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Харківській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності на об’єкт приватизації

 Найменування об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації
окреме майно – нежитлові приміщення № 1÷7 на 1-му поверсі
одноповерхової нежитлової будівлі літ. «Б-1» загальною площею 181,5 м2. Балансоутримувач – Товариство з обмеженою відповідальністю «РІМОК».
Місцезнаходження об’єкта оцінки, або підприємства, майно якого
оцінюється: м. Харків, вул. Свинаренка Петра, 14.
Мета проведення незалежної оцінки: ідентифікація невід’ємних
поліпшень орендованого майна, здійснених орендарем за рахунок
власних коштів за згодою орендодавця під час оренди, визначення
ринкової вартості орендованого майна, що приватизується шляхом
викупу орендарем, який здійснив невід’ємні поліпшення, та ринкової
вартості невід’ємних поліпшень.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: –.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): нежитлові приміщення № 1÷7 на 1-му поверсі одноповерхової нежитлової будівлі
літ. «Б-1» загальною площею 181,5 м2.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського
товариства: –.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: –.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: –.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): –.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): –.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): –.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): –.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно
30.04.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки: 6 000 грн.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів.
Замовник та платник оцінки: Регіонального відділення Фонду по
Харківській області.
Претенденти на участь у конкурсі подають до Регіонального
відділення Фонду по Харківській області конкурсну документацію в запечатаному конверті, яка складається з:
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 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
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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.
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 зазначити 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).

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ,
АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна в
Херсонській області, АРК та м. Севастополі про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення оцінки державного майна
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору
оренди.
Платник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Софія –
1 Плюс».
 1. Об’єкт: причал № 1 загальною площею 4410,0 м2, причал № 2 загальною площею 1401,6 м2, причал № 3 загальною
площею 1950,0 м2, причал № 4 (ділянка 1) загальною площею
337,5 м2, що перебувають на балансі Скадовської філії Державного
підприємства «Адміністрація морських портів України» (Адміністрація Скадовського морського порту), за адресою: Херсонська обл.,
с. Скадовськ, вул. Мангубінська, 2.
Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними до об’єкта оцінки: споруди виробничо-складського призначення.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки: 4,4 тис. грн.
 2. Об’єкт: група інвентарних об’єктів, що перебуває на балансі Державного підприємства «Скадовський морський торговельний
порт», за адресою: Херсонська обл., м. Скадовськ, вул. Мангубинська, 2, у складі: вбудовані приміщення першого поверху адмінбудівлі літ. В1 площею 58,5 м2; будівля РММ літ. Л площею
301,7 м2; будівля для обладнання РММ літ. Р площею 84,6 м2;
слюсарна майстерня літ. О площею 64,4 м2; приміщення блоку
службово-побутових приміщень літ. С площею 571,5 м2; складське приміщення літ. Ш площею 143,0 м2; будівля електроцеху
літ. Ц площею 136,5 м2; гараж на 14 автомобілей літ. Ю площею 1182,3 м2; вагова літ. 1-Б площею 86,5 м2; арочний склад
літ. 1-Д площею 575,1 м2; водонапірна вежа літ. 8; будівля для
обслуговування артезіанської свердловини літ. 1-К площею
14,6 м2; майданчик для відстою автотранспорту літ. І площею
3035,0 м2; майданчик для відстою автотранспорту літ. V (експортний) площею 12139,0 м2; майданчик для відстою автотранспорту літ. VІ (імпортний) площею 12469,0 м2.
Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними до об’єкта оцінки: комплекси будівель і споруд виробничоскладського призначення. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки:
8,0 тис. грн.
Запланована дата оцінки зазначених об’єктів: 30.04.2019
Замовник послуг з оцінки вищезазначених об’єктів: Регіональне
відділення Фонду в Херсонській області, АРК та м. Севастополі.
Для участі в конкурсі претенденти подають конкурсну документацію відповідно до наказу Фонду від 31.12.2015 № 2075
«Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
15.01.2015 за № 60/28190 (в редакції наказу Фонду від 16.01.2018

№ 47), в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності
за встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмову згоду керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається
претендентом (у разі необхідності); інформацію про претендента
(додаток 5 до Положення); пропозиції щодо вартості надання послуг з оцінки, з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент,
та строку виконання робіт (не більше 5 календарних днів), запечатаних в окремому конверті; документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки, складені за порядком згідно із заповненою
інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів (додаток 3 до
Положення), які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна
та підписання звіту про оцінку майна (загальний стаж професійної
діяльності з оцінки майна не менше ніж 3 роки, наявність кваліфікаційного свідоцтва за напрямом оцінки «Оцінка об’єктів в матеріальній формі», спеціалізація 1.1.«Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових
прав на них»). Документи щодо практичного досвіду, які не будуть
складені за порядком, розглядатися не будуть.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід
зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності»,
а також зазначити назву об’єкта, на який подано заяву про участь у
конкурсі, та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Конкурсна документація приймається за чотири робочих дні
до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою:
м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн. 222.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться в Регіон альному відділенні Фонду
в Херсонській області, АРК та м. Севастополі за адресою:
м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн. 225 о 14.00 через 18
днів після опублікування цієї інформації, телефон для довідок
(0552) 22-44-44.

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Чернівецькій області
про оголошення конкурсів з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені для надання
послуг з оцінки майна

 Найменування об’єкта оцінки № 1: частина приміщення площею 1,0 м2 лінійно-апаратного залу (ЛАЗ) № 22 на першому
поверсі будівлі командно-диспетчерського пункту (КДП) (літ. А)
Чернівецької служби обслуговування повітряного руху Львівського регіонального структурного підрозділу Державного підприємства обслуговування повітряного руху України, що перебуває
на балансі Львівського регіонального структурного підрозділу Державного підприємства обслуговування повітряного руху України.
Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого
оцінюється: 58000, м. Чернівці, вул. Чкалова, 30.
Мета проведення незалежної оцінки: передача в оренду.
Телефон замовника конкурсу (0372) 55-42-35. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 од.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів: 4596,58 грн станом на 28.02.2019.
Розмір земельної ділянки, усього: 7,620 га.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): м. Чернівці,
вул. Чкалова, 30.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): обслуговування
аеронавігаційних споруд.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): право постійного
користування.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок):
4634332 грн.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
28.02.2019.
 Найменування об’єкта оцінки № 2: приміщення будівлі учбового корпусу (літ. А) загальною площею 187,0 м2 (у т. ч. приміщення першого поверху площею 110,5 м2 та приміщення
мансарди площею 76,5 м2), що перебуває на балансі ДВНЗ «Чернівецький політехнічний коледж».

Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого
оцінюється: 58000, м. Чернівці, вул. Аксенина, 7.
Мета проведення незалежної оцінки: передача в оренду.
Телефон замовника конкурсу (0372) 55-42-35. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 од.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів: 963950,75 грн станом на 28.02.2019.
Розмір земельної ділянки, усього: 0,0358 га.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): м. Чернівці,
вул. Аксенина, 7.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): для обслуговування будівель освіти.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): право постійного
користування.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
28.02.2019.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 (в
редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47).
Замовником робіт для надання послуг з оцінки зазначеного майна виступатиме Регіональне відділення Фонду по Чернівецькій області.
Платниками робіт для надання послуг з оцінки майна виступатимуть: по об’єкту оцінки № 1 – юридична особа – Приватне акціонерне
товариство «Датагруп»; по об’єкту оцінки № 2 – юридична особа –
Громадська організація «Буковинсько-Галицький Курінь Січовиків
«Едельвейс».
До участі в конкурсах для проведення незалежної оцінки допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів
оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за напрямком 1. «Оцінка об’єктів
в матеріальній формі» та спеціалізаціями 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у т. ч. земельних ділянок та
майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсах є наявність відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єктів оцінки, що мають
підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку ведення Державного реєстру
оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом
Фонду від 10.06.2013 № 796 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 13.08.2013 за № 637/23469.
Претендентам на участь у конкурсах потрібно подавати конкурсну документацію, оформлену відповідно до п. 5 Розділу 2 Положення, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 4 до Положення), інформація про претендента
(додаток 5 до Положення); 2) документи щодо практичного досвіду
виконання робіт з оцінки (відповідно до Розділу 1 Положення) разом
із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення); 3) конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті
і має містити пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно з законом, калькуляцію витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також строк
виконання робіт.
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки є нерухоме майно (земельні поліпшення), а саме: до об’єкта оцінки № 1 – приміщення
та частини будівель за функціональним призначенням – офісна та
адміністративна нерухомість; до об’єкта оцінки № 2 – конструктивні частини будівель, що призначені для розміщення передавальних
пристроїв.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці,
21а або безпосередньо до каб. № 5 Регіонального відділення Фонду
по Чернівецькій області за чотири робочих дні до оголошеної дати
проведення конкурсів. На конверті потрібно зробити відмітку «На
конкурс з відбору суб’єкта оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який
подає заяву.
Конкурси відбудуться через 14 календарних днів з дня публікації інформації про оголошення конкурсів о 10.00 у Регіо
нальному відділенні Фонду по Чернівецькій області за адресою:
м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а.
Телефон для довідок (0372) 55-44-84.

підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Чернігівській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, що відбулися та мали відбутися 20.02.2019
Переможцем конкурсу визнано (мета проведення оцінки – приватизація об’єктів шляхом продажу на аукціоні):
ТОВ «Центр нерухомості» по об’єкту – нежитлова будівля за
адресою: Чернігівська обл., Прилуцький р-н, с. Рудівка, вул. Олега
Кошового, 13а (вартість виконання робіт з оцінки – 4200 грн,строк –
10 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна).
У зв’язку з надходженням лише однієї заяви на участь не відбувся
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності по об’єкту – частина
даху площею 10,0 м2 будівлі учбового корпусу № 11, що обліковується
на балансі Чернігівського національного технологічного університету, за адресою: м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1. Прийнято рішення про
повторне оголошення конкурсного відбору.
Переможцями конкурсів визнано (мета проведення оцінки – визначення відновної вартості для цілей оренди):
ПП «Центр нерухомості – Чернігів» по об’єкту – частина даху площею 42,5 м2 восьмиповерхового блоку адмінбудівлі, що перебуває
на балансі Чернігівської філії Державного підприємства «Державний
науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція», за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 21а (вартість
робіт з оцінки – 1935 грн,строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
ПП «Десна-Експерт-М» по об’єкту – частина нежитлового приміщення площею 7,0 м2 четвертого поверху чотириповерхової будівлі корпусу № 1, що перебуває на балансі Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, за адресою:
м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 53 (вартість робіт з оцінки –
1930 грн,строк – 5 календарних днів від дати підписання договору
про надання послуг з оцінки майна);
ТОВ «Центр нерухомості» по об’єкту – частина нежитлового
приміщення площею 18,6 м2 на 8-му поверсі восьмиповерхового блоку адмінбудівлі, що перебуває на балансі Чернігівської філії Державного підприємства «Державний науково-дослідний та
проектно-вишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція», за
адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 21а (вартість робіт з оцінки –
1900 грн,строк – 5 календарних днів від дати підписання договору
про надання послуг з оцінки майна);
ПП «КБ-Експерт» по об’єкту – частина нежитлового приміщення
площею 3,0 м2 на першому поверсі триповерхової будівлі учбового
корпусу, що обліковується на балансі ДПТНЗ «Чернігівський профе-
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сійний будівельний ліцей», за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 247
(вартість робіт з оцінки – 1800 грн,строк – 5 календарних днів від дати
підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
ТОВ ЕКФ «Десна-Експерт» по об’єкту – нежитлове приміщення площею 181,6 м2 на першому поверсі восьмиповерхового блоку адмінбудівлі, що перебуває на балансі Чернігівської філії Державного підприємства «Державний науково-дослідний та
проектно-вишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція», за
адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 21а (вартість робіт з оцінки –
1935 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 25,7 м2 на третьому поверсі триповерхової виробничої будівлі,
що перебуває на балансі Чернігівського міжрайонного управління
водного господарства, за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 233
(вартість робіт з оцінки – 1900 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 33,34 м2 на першому поверсі будівлі лікарні, що перебувають
на балансі Державної установи «Територіальне медичне об’єднання
Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області», за
адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 217 (вартість робіт з оцінки –
1930 грн,строк – 5 календарних днів від дати підписання договору
про надання послуг з оцінки майна);
ПП «Аксіома» по об’єкту – частина нежитлового приміщення площею 19,5 м2 на 8-му поверсі восьмиповерхового блоку адмінбудівлі,
що перебуває на балансі Чернігівської філії Державного підприємства «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний
інститут «НДІпроектреконструкція», за адресою: м. Чернігів, просп.
Миру, 21а (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,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
оренди, що відбулися 27.02.2019
У зв’язку з відмовою орендаря не проводився конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності по об’єкту – частина нежитлового
приміщення площею 3,0 м2 на першому поверсі учбового корпусу,
що перебуває на балансі Прилуцького агротехнічного коледжу, за
адресою: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Київська, 178.

Переможцями конкурсів визнано (мета проведення оцінки – визначення відновної вартості для цілей оренди):
ПП «Центр нерухомості – Чернігів» по об’єкту – частина нежитлового приміщення площею 3,0 м2 першого поверху чотириповерхової будівлі учбового корпусу № 2, що обліковується на балансі
Ніжинського державного університету імені М. Гоголя, за адресою:
Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Графська, 2 (вартість робіт з оцінки –
2000 грн,строк – 5 календарних днів від дати підписання договору
про надання послуг з оцінки майна);
ПП «КБ-Експерт» по об’єкту – нежитлове приміщення площею
194,3 м2 у підвалі будівлі навчального корпусу, що перебуває на балансі Чернігівського професійного ліцею залізничного транспорту,
за адресою: м. Чернігів, вул. Реміснича, 56 (вартість робіт з оцінки –
1900 грн,строк – 5 календарних днів від дати підписання договору
про надання послуг з оцінки майна);
ПП «Аксіома» по об’єкту – нежитлове приміщення площею 9,6 м2
в одноповерховій прибудові та приміщення складу (гаража однобоксового) площею 11,2 м2, що перебувають на балансі державної установи «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я
України», за адресою: м. Чернігів, вул. Старобілоуська, 15 (вартість
робіт з оцінки – 1935 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 27,74 м2 першого поверху триповерхової будівлі, що обліковується на балансі Чернігівського професійного ліцею залізничного
транспорту, за адресою: м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 4а (вартість
робіт з оцінки – 1900 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 114,34 м2 першого поверху будівлі гуртожитку, що обліковується
на балансі Чернігівського професійного ліцею залізничного транспорту, за адресою: м. Чернігів, пров. О. Бакуринського, 18а (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 Чернігівській області
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбулися 13.03.2019
Переможцем конкурсу визнано (мета проведення оцінки – приватизація об’єкта шляхом продажу на аукціоні):
ПП «Центр нерухомості – Чернігів» по об’єкту – об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво цегельного заводу за адресою:
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Чернігівська обл., м. Варва, вул. Зарічна, 80 (вартість виконання робіт
з оцінки – 5550 грн,строк – 12 календарних днів від дати підписання
договору про надання послуг з оцінки майна).
Переможцями конкурсів визнано (мета проведення оцінки – визначення відновної вартості для цілей оренди):
ПП «Десна-Експерт-М» по об’єкту – нежитлове приміщення загальною площею 22,8 м2 на першому поверсі двоповерхової адмінбудівлі, що обліковується на балансі Управління Державної казначейської служби України у Новгород-Сіверському районі Чернігівської
області, за адресою: Чернігівська обл., м. Новгород-Сіверський,
вул. Cвободи, 1 (вартість робіт з оцінки – 1930 грн,строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з
оцінки майна);
ПП «Аксіома» по об’єкту – частина нежитлового приміщення площею 3,0 м2 адміністративної будівлі, що перебуває на балансі державної установи «Менська виправна колонія (№ 91)», за адресою:
Чернігівська обл., Менський р-н, смт Макошине, пров. Дружби, 5
(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 м. КИЄВУ
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені для проведення незалежної оцінки об’єктів
оренди, що відбулися 13.03.2019
Термін
Вартість
виконанвиконанСОД – переможець ня, каня робіт,
лендаргрн
них днів
Нежитлове при- 68,0 м. Київ, вул. Во- ПП «ДУАНТ»
2
3800
міщення
линська, 64
Частина не2,0
м. Київ, вул. Бор- ТОВ «АКЦ «Епрай2
3350
житлового прищагівська, 148, зер»
міщення
гуртожиток № 18
Нежитлові при- 136,1 м. Київ, вул. Бор- ПП «ЕНЕРГОМАКС»
2
3500
міщення
щагівська, 146а,
корпус № 33
Нежитлове при- 47,3 м. Київ, вул. По- ПП «ДУАНТ»
2
3400
міщення
літехнічна, 35,
корпус № 9
Нежитлове при- 51,2 м. Київ, вул. На- ТОВ «Фінансова
2
3500
міщення
гірна, 22
будівельна компанія
«Фіско»
Нежитлові при- 1157,6 м. Київ, просп. ПП «ЕНЕРГОМАКС»
2
6400
міщення
Голосіївський, 50
Нежитлове при- 617,1 м. Київ, вул. Г.
ФОП Щаслива Н. З.
2
5200
міщення
Хоткевича, 20а
Нерухоме май- 1010,8 м. Київ, вул. Ме- ПП «ДУАНТ»
2
7450
но: приміщення (491,0 та ханізаторів, 6
допоміжного
519,8)
корпусу (літ.
«Б») та боксгаража (літ. «В»)
Нежитлове при- 17,2 м. Київ, КловПП «ДУАНТ»
2
3150
міщення
ський узвіз, 13а
Частина даху та 41,9 м. Київ, Кільцева ПП «ЕНЕРГОМАКС»
2
3600
технічного по- (28,5 та дорога, 4
верху
13,4)
Частина даху та 15,0 м. Київ, вул. Пре- ПП «ЕНЕРГОМАКС»
2
3600
технічного по(4,0 та ображенська, 25
верху
11,0)
Нежитлові при93,9 м. Київ, вул. Гар- ПП «ДУАНТ»
2
3800
міщення
матна, 2
Частина даху та 13,8 (4,0 м. Київ, Кільцева ПП «ЕНЕРГОМАКС»
2
3600
технологічного та 9,8) дорога, 4
приміщення
Частина не28,5 м. Київ, вул. Ло- ПП «ДУАНТ»
2
3350
житлового примоносова, 33/43
міщення
Нежитлові при- 919,5 м. Київ, пл. Л.
ДП «Київський аук2
3600
міщення
Українки, 1
ціонний центр» ПАТ
ДАК «Національна
мережа аукціонних
центрів»

№ Назва об’єкта
з/п
оцінки
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

Площа, м2

Адреса об’єкта
оцінки

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 22.03.2019
За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця Рабець Олену Миколаївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлового вбудованого приміщення гаража (літ. Л) площею
43,46 м2, що перебуває на балансі Вінницького коледжу Національного університету харчових технологій, за адресою: м. Вінниця,
вул. Привокзальна, 38, з метою укладення договору оренди. Строк
надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1950 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Оціночна компанія Аргумент»
щодо визначення вартості об’єкта оренди – частини нежитлового
вбудованого приміщення вестибуля № 2 площею 6,0 м2 на 1-му поверсі навчального корпусу № 5 (літ. № 9), що перебуває на балансі
Вінницького національного технічного університету, за адресою:
21021, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95, з метою укладення
договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних
дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1800 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця Нікіфоренко Галину Арсентіївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень (№ 1, № 2, № 3) загальною
площею 34,9 м2 у кімнаті № 23 на 1-му поверсі гуртожитку № 5 (літ.
Г), що перебувають на балансі Вінницького національного технічного університету, за адресою: 21021, м. Вінниця, вул. Келецька, 98, з
метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки –
4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1800 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця Шумську Оксану Іванівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень № 33 (23,1 м2), част. № 22 (2,0 м2),
част. № 26 (2,0 м2), част. № 35 (1,0 м2), част. № 36 (0,9 м2), част. № 39
(1,0 м2) загальною площею 30,0 м2 на 2-му поверсі адмінбудівлі (літ.
А), що перебувають на балансі Головного управління статистики у
Вінницькій області, за адресою: 24400, Вінницька обл., Бершадський
р-н, м. Бершадь, вул. Миколаєнка, 21, з метою укладення договору
оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість
надання послуг з оцінки – 2000 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця Шевчук Ольгу Анатоліївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень № 02 (43,2 м2), № 04 (9,8 м2), № 05
(4,2 м2), № 10 (7,5 м2) площею 64,7 м2 та частини приміщень загального користування (11,03 м2) № 01, № 03, № 07, № 09, № 12 – № 18 на
1-му поверсі 2-поверхового адмінбудинку, літ. А, що перебувають на
балансі Управління Державної казначейської служби України в Оратівському районі Вінницької області, за адресою: 22600, Вінницька
обл., Оратівський р-н, смт Оратів, вул. Героїв Майдану (колишня Леніна), 107, 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 – ТОВ «ЦЕБ «Капітал-Інвест» щодо
визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих при-
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міщень: на 2-му поверсі – 179,4 м2: у прим. № 6 (№ 1 – № 7); на 3-му
поверсі – 22,0 м2: у прим. № 7 (№ 3 – 8,5 м2), у прим. № 9 (№ 1 –
13,5 м2); на 4-му поверсі – 186,7 м2: у прим. № 10 (№ 1 – № 7, № 10),
у прим. № 11 (№ 1, № 2, № 5, № 7 – № 10) загальною площею 388,1 м2
у 6-поверховому виробничо-складському корпусі з прибудовами (колишній складальний) літ. Т(В), що не увійшли під час приватизації до
статутного (складеного) капіталу ВАТ «Вінницький оптико-механічний
завод» та перебувають на позабалансовому рахунку ТОВ «Вінницький
оптико-механічний завод», за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. 600річчя, 25, з метою продовження строку дії договору оренди. Строк
надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 2000 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Донецькій області
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбулись 21.03.2019
1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 1,0 м2 першого поверху будівлі вокзалу станції
Дружківка (реєстровий номер 01074957.68.АААВАД493) за адресою:
Донецька обл., м. Дружківка, вул. Залізнична, 6, що перебуває на балансі Виробничого підрозділу «Лиманське територіальне управління»
філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель
і споруд» АТ «Укрзалізниця», код за ЄДРПОУ 41149437/886. Мета
проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП Гундарева А. О., вартість послуг з
оцінки – 2400 грн,строк виконання – 2 календарних дні.
2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 1,0 м2 першого поверху будівлі поста ЕЦ станції
Скотувата (реєстровий номер 01074957.68.АААВАД526) за адресою: Донецька обл., Ясинуватський р-н, смт Верхньоторецьке,
вул. Привокзальна, 6, що перебуває на балансі Виробничого підрозділу «Лиманське територіальне управління» філії «Центр будівельномонтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» АТ «Укрзалізниця», код за ЄДРПОУ 41149437/886. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної
плати з метою продовження договору оренди. Переможець конкурсу – ТОВ «Майнекс», вартість послуг з оцінки – 2400 грн,строк
виконання – 2 календарних дні.
3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 1,0 м2 другого поверху будівлі поста ЕЦ станції
Костянтинівка (реєстровий номер 01074957.68.АААВАД523) за
адресою: Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Залізнична, 9б,
що перебуває на балансі Виробничого підрозділу «Лиманське
територіальне управління» філії «Центр будівельно-монтажних
робіт та експлуатації будівель і споруд» АТ «Укрзалізниця», код
за ЄДРПОУ 41149437/886. Мета проведення оцінки: визначення
вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати
з метою продовження договору оренди. Переможець конкурсу –
ФОП Гундарева А. О., вартість послуг з оцінки – 2200 грн,строк
виконання – 2 календарних дні.
4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 1,0 м2 першого поверху будівлі поста ЕЦ станції
Бантишево (реєстровий номер 01074957.68.АААВАД406) за адресою: Донецька обл., Слов’янський р-н, c. Привілля, вул. Залізнична,
1, що перебуває на балансі Виробничого підрозділу «Лиманське
територіальне управління» філії «Центр будівельно-монтажних
робіт та експлуатації будівель і споруд» АТ «Укрзалізниця», код за
ЄДРПОУ 41149437/886. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Переможець конкурсу – ТОВ
«Майнекс», вартість послуг з оцінки – 2000 грн,строк виконання –
2 календарних дні.
5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 1,0 м2 першого поверху будівлі вокзалу станції
Кривий Торець (реєстровий номер 01074957.68.АААВАД503) за
адресою: Донецька обл., смт Щербинівка м. Торецьк, вул. Залізнична, 24, що перебуває на балансі Виробничого підрозділу «Лиманське територіальне управління» філії «Центр будівельно-монтажних
робіт та експлуатації будівель і споруд» АТ «Укрзалізниця», код за
ЄДРПОУ 41149437/886. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Переможець конкурсу – ТОВ
«Майнекс», вартість послуг з оцінки – 2000 грн,строк виконання –
2 календарних дні.
6. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 1,0 м2 третього поверху будівлі поста ЕЦ станції
Шпічкіне (реєстровий номер 01074957.68.АААВАД466) за адресою:
Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Уссурійська, 4а, що перебуває на балансі Виробничого підрозділу «Лиманське територіальне
управління» філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації
будівель і споруд» АТ «Укрзалізниця», код за ЄДРПОУ 41149437/886.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору
оренди. Переможець конкурсу – ТОВ «Майнекс», вартість послуг з
оцінки – 2000 грн,строк виконання – 2 календарних дні.
7. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 1,0 м2 першого поверху будівлі вокзалу станції Кондратіївка (реєстровий номер 01074957.68.АААВАД494) за адресою:
Донецька обл., м. Дружківка, вул. Слобожанська, 120а, що перебуває на балансі Виробничого підрозділу «Лиманське територіальне
управління» філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації
будівель і споруд» АТ «Укрзалізниця», код за ЄДРПОУ 41149437/886.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору
оренди. Переможець конкурсу – ТОВ «Майнекс», вартість послуг з
оцінки – 2000 грн,строк виконання – 2 календарних дні.
8. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 1,0 м2 першого поверху будівлі поста ЕЦ станції
Фенольна (реєстровий номер 01074957.68.АААВАД513) за адресою: Донецька обл., смт Новгородське, м. Торецьк, вул. Зарічна,
19, що перебуває на балансі Виробничого підрозділу «Лиманське
територіальне управління» філії «Центр будівельно-монтажних
робіт та експлуатації будівель і споруд» АТ «Укрзалізниця», код за
ЄДРПОУ 41149437/886. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Переможець конкурсу – ТОВ
«Майнекс», вартість послуг з оцінки – 2000 грн,строк виконання –
2 календарних дні.
9. Назва об’єкта оцінки: частина вестибуля площею 12,0 м2
першого поверху учбового корпусу за адресою: Донецька обл.,
м. Слов’янськ, вул. Центральна, 41, що перебуває на балансі Слов’янського хіміко-механічного технікуму (код за ЄДРПОУ
00208775). Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з
метою укладення договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП
Сорокіна І. М., вартість послуг з оцінки – 2500 грн,строк виконання – 3 календарних дні.
10. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 134,2 м2 першого поверху учбового корпусу за адресою: Донецька обл., м. Селидове, вул. Карла Маркса, б. 35, що перебувають на балансі Селидівського гірничого технікуму (код за ЄДРПОУ
00173410). 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.
11. Назва об’єкта оцінки: розмір збитків, що призвели до завдання майнової шкоди державі за встановленим фактом псування в результаті пожежі будинку № 2 (літера В-1, інв. № 1356), що не увійшов
до статутного капіталу ПАТ «ДОНЕЦЬКМЕБЛІ» (Пансіонат «Мебельник»), але залишився на його балансі та переданий на збереження
згідно з договором зберігання від 20.07.2012 № б/н ТОВ «АРП».

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., Мангушський р-н,
смт Н. Ялта, вул. Нахімова, буд. 45а. Мета проведення оцінки: визначення розміру збитків. Переможець конкурсу – ТОВ «Бізнес-Група
Співдружність», вартість послуг з оцінки – 3360 грн,строк виконання – 10 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбувся 21.03.2019
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
здійснення незалежної оцінки майна визнано Житомирську товарну
агропромислову біржу по об’єкту малої приватизації – окреме майно – будівля колишнього газорегуляторного пункту, що перебуває
на балансі ТОВ «Чинар». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Житомир, вул. Вільський шлях, 14 (вартість виконання – 2950,00 грн,строк виконання – 9 календарних днів). Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для
приватизації шляхом викупу балансоутримувачем.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності для проведення незалежної оцінки майна,
що відбувся 21.03.2019
Для проведення незалежної оцінки:
частини коридору (поз. 1 за планом) площею 8,0 м2 на першому поверсі будівлі факультету здоров’я людини (літ. А), місцезнаходження
об’єкта оцінки: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. І. Франка, 1, з
метою укладення договору оренди, переможцем визнано суб’єкта
оціночної діяльності – ФОП Шастун С. Г. на таких умовах: вартість
послуг з оцінки – 1650 грн,термін виконання – 4 дні;
вбудованих приміщень (поз. 2, 3, 61, 62, 63, 64, 65, 66) загальною
площею 76,2 м2 першого поверху будівлі учбового корпусу літ. А,
місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., м. Ужгород,
вул. Перемоги, 142, з метою продовження договору оренди, переможцем визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Кіян Т. П.
на таких умовах: вартість послуг з оцінки – 2248 грн,термін виконання – 5 днів.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, від 21.03.2019
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової або
спеціальної вартості з метою укладення договору оренди або з метою продовження договору оренди.
№
з/п

Назва об’єктів

Переможець –
суб’єкт оціночної
діяльності

Вартість

Визначення вартості об’єкта з метою укладення договору оренди
1 Нежитлове підсобне приміщення – гараж Б
ТОВ «Аналітично- 2 700
площею 93,4 м2 за адресою: Київська обл., Бо- консалтинговий
родянський р-н, смт Бородянка, вул. Шевченка, центр «Епрайзер»
3, та перебуває на балансі Управління Державної казначейської служби України у Бородянському районі Київської області
2 Гуртожиток поліпшеного проживання, загаль- ФОП Гундарева
4 500
ною площею 1157,2 м2 на 1-4 поверхах будинку Алла Олексіївна
за адресою: Київська обл., м. Чорнобиль,
вул. Кирова, 34в, що перебуває на балансі ДСП
«Чорнобильський спецкомбінат»
3 Нежитлове приміщення навчальноФОП Чебаков
2 700
адміністративного корпусу А (серія САС
Олексій Іванович
2
№ 345909) загальною площею 41,10 м за
адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Університетська, 31, що перебуває на балансі Університету державної фіскальної служби України
4 Приміщення № 15 на 1-му поверсі будівлі аеро- ТОВ «ІВ ГРУП»
2 580
вокзалу термінала «А» (інв № 7016) загальною
площею 353,7 м2 за адресою: Київська обл.,
м. Бориспіль, Аеропорт, що перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль»
5 Нежитлові приміщення № 54, № 55, загальною ДП «Європей2 600
площею 33,4 м2 на 2-му поверсі бізнес-центру ський центр
вантажного термінала за адресою: Київська
консалтингу та
обл., м. Бориспіль, Аеропорт, що перебувають оцінки»
на балансі ДП «МА «Бориспіль»
Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
6 Частина приміщення адміністративної будівлі
ТОВ «КИЇВСЬКИЙ 2650
площею 6,0 м2 за адресою: Київська обл.,
РІЕЛТОР»
м. Миронівка, вул. Соборності, 58, що перебуває на балансі Головного управління статистики
у Київській області
7 Приміщення № 20 площею 15,2 м2 та приміФОП Бондаренко 2500
щення № 19 та 21 площею 7,8 м2, загальною
Олег Петрович
площею 23,0 м2 за адресою: Київська обл.,
м. Вишгород, вул. Кургузова, 13, що перебуває
на балансі Управління Державної казначейської
служби України у Вишгородському районі Київській області
8 Нежитлове приміщення магазину площею
ТОВ «ГРУП»
2600
84,1 м2 за адресою: Київська обл., м. Чорнобиль, вул. Кірова, 40а, що перебуває
на балансі Державного підприємства «Центр
організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження»
9 Нежитлове приміщення магазину площею
ТОВ «ГАРАНТ2749
83,3 м2 за адресою: Київська обл., м. ЧорноЕКСПЕРТИЗА»
биль, вул. Радянська, 74, що перебуває на балансі Державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильський спецкомбінат»
10 Майданчик біля труби котельні площею 10,0 м2 ТОВ «КИЇВСЬКИЙ 2650
та частина труби котельні площею 4,0 м2 (для РІЕЛТОР»
встановлення 4 антенно-місць) за адресою:
Київська обл., Сквирський р-н, с. Тхорівка,
вул. Сквирська, 42, що перебувають на балансі
ДП «Укрспирт»
11 Нежитлові приміщення загальною площею
ТОВ «ГАРАНТ
2500
13,5 м2 за адресою: Київська обл., м. Біла
–ЕКСПЕРТИЗА»
Церква, пров. 2-й Замковий, 10а, що перебувають на балансі Білоцерківського філіалу інституту «НДІпроектреконструкція»
12 Частина нежитлового приміщення № 4.2.14
ПП «Бізнес2730
(8В) на 4-му поверсі пасажирського термінаконсалтинг»
ла «D» (інв. № 47578), реєстровий номер за
ЄРОДВ 20572069.1435.НЛТНПД1884, площею
15,9 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»,
що перебуває на балансі ДП «Міжнародний
аеропорт «Бориспіль»
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ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності від 20.03.2019
Частини вбудованих нежитлових приміщень на першому поверсі
(фойє № 36б (вхід в корпус) – 2,0 м2 та фойє № 69а (вхід в корпус) –
2,0 м2) загальною площею 4,0 м2 навчального корпусу № 19. м. Львів,

№ 16 (1244)

39

відомості
приватизації

вул. Князя Романа, 1, 3, 5. Мета оцінки – укладення договору оренди.
Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «ЕкспертЦентр». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1100 грн.
Частина нежитлового приміщення загальною площею 4,0 м2
на першому поверсі нежитлової будівлі під літ. «Б-3» – нового аеровокзалу. м. Львів, вул. Любінська, 168. Мета оцінки – укладення
договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Войтенко Н. Б. Термін виконання робіт – 1 к/д. Вартість
робіт – 1499 грн.
Частина нежитлового приміщення загальною площею 4,0 м2
на першому поверсі у будівлі під літ. «Б-3» – нового аеровокзалу.
м. Львів, вул. Любінська, 168. Мета оцінки – укладення договору
оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ
«ЛьвівЮрАудитКонсалтинг». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість
робіт – 1600 грн.
Нежитлові приміщення загальною площею 16,9 м2 на четвертому
поверсі будівлі. Львівська обл., Перемишлянський р-н, м. Перемишляни, вул. Галицька, 5а. Мета оцінки – укладення договору оренди.
Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «ГалСвіт». Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 2160 грн.
Нежитлове вбудоване приміщення площею 38,2 м2 на першому
поверсі будівлі котельні. м. Львів, вул. С. Бандери, 1. Мета оцінки –
продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт
оціночної діяльності – ПП «Леда». Термін виконання робіт – 3 к/д.
Вартість робіт – 1200 грн.
Частина даху площею 50,0 м2 адміністративної будівлі. м. Львів,
вул. Наукова, 7. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Горбачов В. А.
Термін виконання робіт – 4 к/д. Вартість робіт – 1900 грн.
Вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 48,6 м2
на першому поверсі чотириповерхової будівлі гуртожитку. Львівська обл., Кам’янка- Бузький р-н, смт Добротвір, вул. І. Франка,
28. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець
конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Західна українська
консалтингова компанія». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість
робіт – 795 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбувся 21.03.2019
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки об’єкта: частина площадки з бетоннощебеневим покриттям № 3 площею 545,0 м2 за адресою: вул. Текстильна, 30а, м. Тернопіль, що перебуває на балансі Регіонального
офіса водних ресурсів у Тернопільській області, визнано ТзОВ фірма «Гудвіл». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду.
Вартість виконання робіт з оцінки – 1900 гривень, строк виконання
робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки об’єкта: частина нежитлового приміщення адмінбудинку (поз. 5, 7, 8, 9, 15, 16, 17) загальною площею
208,9 м2 на першому поверсі адмінбудинку Головного управління
ДФС у Тернопільській області за адресою: вул. Білецька, 1, м. Тернопіль, що перебуває на балансі Головного управління ДФС у Тернопільській області, визнано ТОВ «Експертно-консультаційна фірма
«Орієнтир-Оцінка». Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в
оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 1980 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки об’єкта: частина приміщення підвалу
площею 4,0 м2 гуртожитку № 2 за адресою: вул. Живова, 5, м. Тернопіль, що перебуває на балансі Державного вищого навчального
закладу «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я.
Горбачевського МОЗ України», 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 – 1800 гривень,
строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки об’єкта: частина приміщення кладової гуртожитку № 3 площею 4,0 м2 за адресою: вул. Коцюбинського,
18, м. Тернопіль, що перебуває на балансі Державного вищого навчального закладу «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України 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 –
1800 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки об’єкта: будівля «Енергокорпус» виробничої бази монастиря Бернардинів площею 817,9 м2 за
адресою: вул. Незалежності, 8, м. Збараж, Тернопільська область,
що перебуває на балансі Національного заповідника «Замки Тернопілля», визнано ТОВ «Орієнтир-Реформа». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної
плати з метою продовження договору оренди. Вартість виконання
робіт з оцінки – 3600 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної
діяльності на об’єкти оренди, що відбулися 21.03.2019
№
з/п
1

2

3

4

Вартість робіт,
Мета провегрн/ строк видення оцінки
конання, к/д
Нежитлові будівлі виробничої бази літ. «А-1», Визначен3200/3
«Б-1», «Д-1», «Ж-1», «Н-1», «Л-1», інв. № 5Б, ня вартості
5Г, 5В, 5Д, 5Е, 5А загальною площею 965,7 м2 об’єкта оренза адресою: м. Харків, пров. Симиренка, 11, ди з метою
на балансі ДП «Український державний пропередачі в
ектний інститут «Укрміськбудпроект»
оренду
Нежитлове приміщення – кімн. № 20 на
Визначен1950/3
третьому поверсі та № 60, 62 на першому ня вартості
поверсі чотириповерхової будівлі учбовооб’єкта з
виробничих майстерень (інв. № 10310017, метою продо2
літ. Ц/2-4) загальною площею 81,22 м за вження догоадресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 126, вору оренди
на балансі Державного навчального закладу «Харківське вище професійне училище
№ 6», 5537609, тел. 705-02-88
Нежитлове приміщення – кімн. № 302 на
Визначен1820/3
3-му поверсі адміністративної будівлі (літ. ня вартості
«А-5») загальною площею 20,7 м2 адресою: об’єкта з
м. Харків, просп. Московський, 151, на ба- метою продолансі Державного підприємства «Українвження догоський державний інститут по проектуванню вору оренди
заводів важкого машинобудування», 212630,
тел. 732-54-28
Нежитлові приміщення – кімн.
Визначен2000/4
№ № 18, 19, 20, 21, 22 на першоня вартості
му поверсі 5-поверхового гуртожитоб’єкта оренку № 5, інв. № 101300003, реєстровий
ди з метою
№ 02066769.1.АААККЖ556, літ. «А-5»,
передачі в
загальною площею 70,6 м2 за адресою:
оренду
м. Харків, вул. Чкалова, 5, студентського
містечка Національного аерокосмічного
університету ім. м. Є. Жуковського «ХАІ»,
23912896, тел.: 7884686, 7884541
Найменування об’єкта оцінки, площа,
місцезнаходження, балансоутримувач

№ 16 (1244)

Переможець конкурсу
ТОВ «ІКК
«Проконсул»

ТОВ «ІКК
«Проконсул»

ФОП Сорокіна І. М.

ТОВ «Пів
нічно-східна
консалтингова група»

Продовження таблиці

№
з/п
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Вартість робіт, ПеремоМета провегрн/ строк ви- жець кондення оцінки
конання, к/д
курсу
Нежитлові приміщення – кімн. № 6 площею Визначен2200/4
ПФ «Бонс»
11,5 м2, кімн. № 8 площею 14,13 м2 та
ня вартості
частина коридору № 1 площею 2,37 м2 на об’єкта орен2-му поверсі 2- поверхового комбінату по- ди з метою
бутового обслуговування, інв. № 1030033, передачі в
загальною площею 28,0 м2 за адресою: уч- оренду
бове містечко ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, сел.
Докучаєвське, Харківська обл., на балансі
Харківського національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва, 00493764,
тел. (057) 709-03-00
Нежитлове приміщення – кімн. № 25 на
Визначен2000/4
ТОВ «Юрипершому поверсі 2-поверхової дослідної
ня вартості
дична
майстерні, літ. «Б-2», загальною площею
об’єкта оренкомпанія
72,8 м2 за адресою: м. Харків, вул. Весніна, ди з метою
«Консулат»
12, на балансі Державного підприємства
передачі в
«Український державний науково-дослідний оренду
вуглехімічний інститут», 00190443,
тел. (057) 700-69-06
Нежитлові приміщення – кімн. № I площею Визначен2000/4
ТОВ «Пів
1,5 м2, № II площею 1,7 м2, № 4 площею
ня вартості
нічно-східна
2
2
23,8 м , № 5 площею 58,2 м , № 7а площею об’єкта оренконсалтин2
10,9 м на першому поверсі одноповерди з метою
гова група»
хової будівлі їдальні, інв. № 10310006,
передачі в
реєстровий № 660764463101, літ. «Б-1»,
оренду
загальною площею 96,1 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Котельниківська, 3, на балансі Харківського державного автомобільнодорожнього коледжу, 03450749,
тел. (057) 337-84-07
Нежитлові приміщення – кімн.
Визначен2400/3
ТОВ «ІКК
№ № 23, 24, 25, 26, 30, 31 на другоня вартості
«Проконму поверсі 2-поверхової виробниоб’єкта оренсул»
чої будівлі, інв. № 80285, реєстровий
ди з метою
№ 38855349.4.ХФРЦЧА012, літ. «Р-2»,
передачі в
загальною площею 114,9 м2 за адресою:
оренду
м. Харків, вул. Полтавський шлях, 188а, на
балансі Державного університету телекомунікацій, 38855349, тел. (044) 249-25-29
Нежитлове приміщення на першому поВизначен2200/4
ФОП Жариверсі двоповерхової будівлі їдальні (інв.
ня вартості
хін Ю. В.
№ 10310002) загальною площею 604,0 м2 об’єкта з
за адресою: м. Харків, вул. Владисламетою продова Зубенка, 37, на балансі Державного
вження догопрофесійно-технічного навчального закладу вору оренди
«Центр професійно-технічної освіти № 3
м. Харкова», 02547910,
тел.: 365-10-45, 69-52-41
Нежитлове приміщення будівлі ПридонеВизначен2600/4
ФОП Мок
цького лісництва (інв. № 60) загальною пло- ня вартості
ров О. П.
2
щею 52,4 м за адресою: Харківська обл.,
об’єкта з
Ізюмський р-н, с. Придонецьке, на балансі метою продоДержавного підприємства «Ізюмське лісове вження догогосподарство», 993113,
вору оренди
тел.: (057) 432-15-98, 2-22-16
Нежитлове приміщення будівлі ЗавгородВизначен2600/4
ФОП Мок
нівського лісництва (інв. № 161) загальною ня вартості
ров О. П.
площею 48,3 м2 за адресою: Харківська
об’єкта з
обл., Балаклійський р-н, c. Завгороднє,
метою продона балансі Державного підприємства «Ізюм- вження догоське лісове господарство», 993113,
вору оренди
тел.: (057) 432-15-98, 2-22-16
Нежитлове приміщення – кімн. № 130 на
Визначен1950/3
ТОВ «ІКК
1-му поверсі 4-поверхового учбового корпу- ня вартості
«Прокон2
су загальною площею 18,1 м за адресою: об’єкта з
сул»
м. Харків, вул. Чкалова, 17, на балансі На- метою продоціонального аерокосмічного університету
вження догоім. м. Є. Жуковського «Харківський авіацій- вору оренди
ний інститут», 0206-67-69
Частина фойє на 1-му поверсі 11Визначен1950/4
ФОП Жариповерхового учбово-лабораторного корпусу ня вартості
хін Ю. В.
загальною площею 6,0 м2 за адресою:
об’єкта з
м. Харків, вул. Амосова (вул. Корчагінців), метою продо58, на балансі Харківської медичної акавження догодемії післядипломної освіти, код 1896872, вору оренди
тел. (057) 711-35-56
Нежитлові приміщення – кімн. № № 20, 21 Визначен1950/3
ТОВ «ІКК
на 2-му поверсі 5-поверхового гуртожитня вартості
«Проконку № 3, інв. № 896, літ. «А-5», загальною
об’єкта оренсул»
2
площею 55,2 м за адресою: м. Харків,
ди з метою
вул. Бакуліна, 16, на балансі Харківського
передачі в
національного університету радіоелектроні- оренду
ки, 02071197, тел. (057) 702-10-16
Нежитлове приміщення – кімн. № 47 на
Визначен1950/3
ТОВ «ІКК
1-му поверсі 3-поверхового будинку корня вартості
«Проконпусу № 25 (їдальня), інв. № 10310004,
об’єкта з
сул»
літ. А, загальною площею 23,2 м2 за адре- метою продосою: м. Харків, вул. Академіка Проскури,
вження дого1, на балансі Військової частини 3017,
вору оренди
39309315, тел. (057) 760-39-77
Нежитлові приміщення – кімн. № № 1-42
Визначен3000/5
ФОП
на першому поверсі одноповерхової буня вартості
Дрозд Ю. О.
дівлі «Дитячий садок», інв. № 10310034,
об’єкта з
2
літ. А-1, загальною площею 457,5 м за
метою продоадресою: Харківська обл., Нововодолазьвження догокий р-н, с. Ватутіне, вул. Військова, 21, на вору оренди
балансі Навчального центру Оперативнорятувальної служби цивільного захисту
ДСНС України, 33879077, тел. 748-33-10
Найменування об’єкта оцінки, площа,
місцезнаходження, балансоутримувач

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 20.03.2019
1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна. Замовник робіт з оцінки: Регіональне
відділення Фонду по Черкаській області.
1.1. Назва об’єкта оцінки: частина будівлі контори літ. А-1 площею
43,2 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: 28.02.2019. Переможцем
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП Гребченко М. П. Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість
послуг – 980,00 грн.
1.2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення на
першому (цокольному) поверсі загальною площею 57,4 м2 (к. № 4 –
2,3 м2, к. № 5 – 1,2 м2, № 6 – 19,9 м2, № 7 – 14,8 м2 № 8 – 17,2 м2,
№ 9 – 1,2 м2, місця спільного користування – 0,8 м2). Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський державне комерційне
житлово-побутове підприємство «Житлосервіс». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: просп. Хіміків, 50, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки:
ТОВ «ПрайсКоп». Дата оцінки: 28.02.2019. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Дисконт». Термін виконання роботи – 2 календарних днів, вартість послуг – 1000,00 грн.
2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна. Замовник робіт з оцінки: Регіо
нальне відділення Фонду по Черкаській області.

2.1. Назва об’єкта оцінки: приміщення четвертого поверху чотириповерхової адмінбудівлі площею 18,7 м2. Найменування балансо
утримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Черкаський
державний науково-дослідний інститут техніко-економічної інформації в хімічній промисловості». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП
Жеребньова Л. В. Дата оцінки: 28.02.2019. Переможцем конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП Горопацька М. В. Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 800,00 грн.
2.2. Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля магазину № 23 (літ.
А-1, А-1’, а, а’) площею 285,5 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Черкаська філія Концерну «Військторгсервіс». Місце
знаходження об’єкта оцінки: вул. Надпільна, 222, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: СТ «Надія-1». Дата оцінки: 28.02.2019. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано
ПП «Ажіо». Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість
послуг – 900,00 грн.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для надання послуг з оцінки майна від 21.03.2019
Конкурсною комісією Регіонального відділення Фонду по Чернівецькій області переможцем конкурсу визнано ФОП Читайло
Валентину Василівну на вбудовані підвальні приміщення будівлі
навчального корпусу № 6 (літ. А) загальною площею 73,2 м2 за
адресою: м. Чернівці, вул. М. Коцюбинського, 2, що перебувають
на балансі Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. Мета проведення оцінки: передача в оренду. Вартість та
строк виконання робіт: 3000,0 (три тисячі) гривень та 5 (п’ять) календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Чернівецькій області
Відповідно до п. 22 Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891 (в редакції
постанови Кабінету Міністрів України від 20.03.2019 № 224), конкурсною комісією Регіонального відділення Фонду по Чернівецькій
області прийнято рішення щодо припинення процедури конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання
для надання послуг з оцінки об’єктів приватизації:
об’єкта окремого майна – будівлі загальною площею 152,3 м2 з
прибудинковими спорудами: сараєм загальною площею 14,2 м2,
вбиральнею загальною площею 1,4 м2 та криницею, що перебувають на балансі ТОВ «Джерело» (Чернівецька обл., Герцаївський р-н,
с. Хряцька, вул. Лісова, 42а);
об’єкта незавершеного будівництва – двоквартирного житлового
будинку (пров. Буковинський, 2, смт Кострижівка Заставнівського
р-ну, Чернівецька обл.);
об’єкта незавершеного будівництва – лазні (вул. Мічуріна, 14,
с. Гордівці, Хотинський р-н, Чернівецька обл.) з метою приватизації
шляхом продажу на аукціоні з умовами.
Інформація про оголошення конкурсу опублікована в газеті «Відомості приватизації» від 20.03.2019 № 12 (1240).
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по м. Києву
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені для проведення незалежної оцінки
об’єкта приватизації, що відбувся 20.03.2019 об 11.00
Переможець конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності на
право проведення незалежної оцінки для здійснення приватизації
об’єкта державної власності шляхом викупу – нежитлової будівлі колишньої котельні загальною площею 706,8 м2, що перебуває на балансі ПрАТ «Зеніт-Сервіс», за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька,
44, літера Є – ТОВ «ГЕБОРА». Вартість робіт – 6900,00 грн,строк виконання робіт – 3 календарних дні.
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 27.03.2019
За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Подільський центр судових
експертиз» щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлового вбудованого приміщення № 1 площею 16,9 м2 у приміщенні № 32
на 1-му поверсі будівлі гуртожитку (літ. А), що перебуває на балансі
Державного навчального закладу «Гущинецьке вище професійне
училище», за адресою: 22434, Вінницька обл., Калинівський р-н,
с. Гущинці, вул. Шевченка, 110, з метою продовження строку дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні.
Вартість надання послуг з оцінки – 2100 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця Петричко Людмилу Віталіївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень (№ 1 – № 6 – 67,4 м2, № 14 –
№ 16 – 56,8 м2, № ХVІІІ – 14,9 м2, № ХІХ – 1,6 м2) загальною площею
140,7 м2 на 1-му поверсі 2-поверхового адмінбудинку (літ. А), що
перебувають на балансі Управління соціального захисту населення
Ямпільської районної державної адміністрації, за адресою: 24500,
Вінницька обл., Ямпільський р-н, м. Ямпіль, вул. Замкова (колишня
Жовтнева), 88, з метою продовження строку дії договору оренди.
Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання
послуг з оцінки – 2450 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця
Шумську Оксану Іванівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – окремо розташованого погреба (літ. Г) площею основи 71,9 м2,
що перебуває на балансі Державної фіскальної служби України, користувач – Головне управління ДФС у Вінницькій області, за адресою: 21027, м. Вінниця, вул. Костянтина Василенка (колишня 30-річчя
Перемоги), 21, з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з
оцінки – 1955 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «ВІНЕКС» щодо визначення
вартості об’єкта оренди – будівель та споруд: вагової для кормів
(літ. О), ваги (літ. о); водонапірної башти Рожновського № 2; водонапірної башти Рожновського № 3; водонапірної мережі; жомової
ями; корівника № 3 (телятнику) (літ. Л), корівника № 1 (літ. Л5), корівника № 2 (літ. Л3), прибудови пункту штучного осіменіння (літ. Л,
літ. Л2, літ. Л4); кормоцеху (літ. Н); майстерні на тракторній бригаді
№ 2 (літ. Ж); насосної станції № 2 (літ. С); резервуара (10,0 м3); резервуара (3,1 м3); резервуара (8,0 м3); силосної ями № 1; силосної
ями № 2; силосної ями № 3; сіносховища (літ. П); складу будівельних
матеріалів (літ. Т); складу ПММ (літ. Г); складу їдальні (літ. Б) із погребом (літ. п/Б); убиральні (літ. В); ферми-роділки (конюшні) (літ.
К); майстерні на тракторній бригаді № 2 (літ. Д); будинку механізаторів (літ. А), що перебувають на балансі Чернятинського коледжу
Вінницького національного аграрного університету, за адресою:
23125, Вінницька обл., Жмеринський р-н, с. Токарівка, вул. Космічна, 20, з метою продовження строку дії договору оренди. Строк
надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 18500 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця Прокопенко Світлану Михайлівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлового вбудованого приміщення № 28 площею 18,5 м2 на
1-му поверсі двоповерхового громадського будинку, будівлі Управління Державної казначейської служби України у Тульчинському районі Вінницької області (літ. А), за адресою: 23600, Вінницька обл.,
Тульчинський р-н, м. Тульчин, вул. Миколи Леонтовича (колишня
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Леніна), 47, з метою продовження строку дії договору оренди. Строк
надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 2200 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця Попову Аліну Аркадіївну щодо визначення вартості об’єкта оренди нежитлових вбудованих приміщень № 3 – № 7 загальною площею 59,1 м2
на 1-му поверсі будівлі (літ. А) Управління Державної казначейської
служби України у Барському районі Вінницької області за адресою:
23000, Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Героїв Майдану
(колишня Пролетарська), 20, з метою укладення договору оренди.
Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання
послуг з оцінки – 2280 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця Остренюк Людмилу Василівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень (№ 25 – 13,9 м2, № 26 –
2,4 м2) загальною площею 16,3 м2 у приміщенні № 8 на 1-му поверсі
9-поверхової будівлі адміністративного корпусу (літ. А) Державної
фіскальної служби України, користувач – Головне управління ДФС у
Вінницькій області, за адресою: 21027, м. Вінниця, вул. Костянтина
Василенка (колишня 30-річчя Перемоги), 21, з метою продовження
строку дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1800 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця Шуткевича Володимира Євгеновича щодо визначення вартості об’єкта
оренди – нежитлове вбудоване приміщення № 3 площею 101,6 м2
на 1-му поверсі навчально-допоміжного корпусу (літ. Б), що перебуває на балансі Вінницького технічного коледжу, за адресою: 21021,
м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 91, з метою укладення договору
оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість
надання послуг з оцінки – 1950 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця Шевчук Ольгу Анатоліївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлове приміщення гаража бокс № 1 (літ. А) площею 41,8 м2 Управління Державної казначейської служби України у Барському районі
Вінницької області за адресою: 23000, Вінницька обл., Барський р-н,
м. Бар, вул. Героїв Майдану (колишня Пролетарська), 20, з метою
укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 2000 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «ЦЕБ «Капітал-Інвест» щодо
визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень (№ 1 – № 7, № 24 – № 28) загальною площею 154,3 м2 адміністративної будівлі з віварієм (літ. Е), що перебувають на балансі
Вінницької регіональної державної лабораторії Державної служби
України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, за адресою: 21036, м. Вінниця, вул. Максимовича, 19, з метою
укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1950 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця Петричко Людмилу Віталіївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлові вбудовані приміщення № 13 – 1,2 м2, № 14 – 1,3 м2,
№ 15 – 26,7 м2, № 23 – 69,3 м2, загальною площею 98,5 м2 на 1-му
поверсі основної будівлі (літ. А), що перебувають на балансі Державного професійно-технічного навчального закладу «Вінницьке
вище професійне училище сфери послуг», за адресою: м. Вінниця,
вул. Хмельницьке шосе, 145, з метою продовження строку дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів.
Вартість надання послуг з оцінки – 2000 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 28.03.2019
Переможцем конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки:
частина адміністративної будівлі «А-9» площею 16,9 м2 за адресою: 43025, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Шопена, 12, що обліковується на балансі Головного управління статистики у Волинській області, визнано ТзОВ «ВМБ-НЕРУХОМІСТЬ», мета оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для
продовження дії договору оренди, ціна виконання робіт з оцінки –
1960,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;
частина адміністративного приміщення площею 4,0 м2 за адресою: 43025, м. Луцьк, вул. Богдана Хмельницького, 37, що обліковується на балансі Управління поліції охорони у Волинської області,
визнано ФОП Малащицьку О. Г., мета оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди, ціна виконання робіт з оцінки – 1800,00 грн,
строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;
частина магазину-бару «Діброва» літера А-1 площею 101,5 м2
за адресою: 44442, Волинська обл., Старовижівський р-н, с. Сереховичі, вул. Ярощука, 2а, що обліковується на балансі ДП «Старовижівське лісове господарство», визнано ФОП Малащицьку О. Г.,
мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
розміру орендної плати для продовження дії договору оренди, ціна
виконання робіт з оцінки – 2250,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;
частина адміністративного приміщення площею 61,4 м2 за адресою: 43001, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Шевченка, 41, що обліковується на балансі управління фінансів Луцької районної державної адміністрації Волинської області, визнано ТзОВ «ВМБ-НЕРУХОМІСТЬ»,
мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта у зв’язку із зміною
складу об’єкта оренди (зменшення розміру площі), ціна виконання
робіт з оцінки – 2120,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;
частина нежитлового приміщення гуртожитку площею 12,92 м2 за
адресою: 44200, Волинська обл., смт Любешів, вул. Брестська, 5, що
обліковується на балансі Любешівського технічного коледжу Луцького національного технічного університету, визнано ТОВ «Волиньексперт», мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку розміру орендної плати для продовження дії договору
оренди, ціна виконання робіт з оцінки – 2002,00 грн, строк виконання
робіт з оцінки – 5 календарних днів;

частина Будинку проектних організацій площею 163,1 м2 за адресою: 43010, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Кременецька, 38, що обліковується на балансі Волинської філії ДП УДНДІПМ «Діпромісто»
імені Ю. М. Білоконя, визнано ФОП Рак А. А., мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної
плати для продовження дії договору оренди, ціна виконання робіт
з оцінки – 1859,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;
частина корпусу № 5 (модуль) площею 200,0 м2 за адресою: 43018,
Волинська обл., м. Луцьк, вул. Львівська, 75, що обліковується на
балансі Луцького національного технічного університету, визнано
ФОП Малащицьку О. Г., мета оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди, ціна виконання робіт з оцінки – 1980,00 грн, строк
виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;
лісопильний цех Н-1 загальною площею 377,4 м2 за адресою:
44100, Волинська обл., Ратнівський р-н, смт Ратне, вул. Гранична,
31, що обліковується на балансі ДП «Ратнівське лісомисливське
господарство», визнано ТОВ «Атлант» ЛТД, мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної
плати для продовження дії договору оренди, ціна виконання робіт
з оцінки – 3600,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Житомирській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся 28.03.2019
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для здійснення незалежної оцінки майна визнано:
Фізична особа – підприємець Шанін Василь Михайлович по
об’єкту: приміщення теплиці (літ. Р) площею 443,1 м2, що перебуває на балансі Житомирського національного агроекологічного
університету, за адресою: м. Житомир, вул. Корольова, 39 (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.
Фізична особа – підприємець Бондарчук Олександр Миколайович по об’єкту: частина нежитлового приміщення вестибуля площею
5,0 м2 на 1-му поверсі навчального корпусу № 4, що перебуває на балансі Житомирського національного агроекологічного університету,
за адресою: м. Житомир, вул. Пушкінська, 38 (вартість виконання –
1600,00 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’єктах:
частина нежитлового приміщення простірочної площею 5,0 м2 на
1-му поверсі гуртожитку № 2, що перебуває на балансі Житомирського державного університету ім. І. Франка, за адресою: м. Житомир,
вул. Велика Бердичівська, 49 (вартість виконання – 1550,00 грн, строк
виконання – 3 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
продовження дії договору оренди;
нежитлове приміщення туалету площею 6,5 м2 на 1-му поверсі гуртожитку № 3, що перебуває на балансі Житомирського державного
університету ім. І. Франка, за адресою: м. Житомир, вул. І. Франка,
4 (вартість виконання – 1550,00 грн, строк виконання – 3 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження дії
договору оренди;
Фізична особа – підприємець Музичук Петро Олександрович по
об’єктах:
частина нежитлового приміщення сушки площею 5,0 м2 на 1-му
поверсі гуртожитку № 1, що перебуває на балансі Житомирського
державного університету ім. І. Франка, за адресою: м. Житомир,
вул. Велика Бердичівська, 51 (вартість виконання – 1550,00 грн,
строк виконання – 3 календарних дні); мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
з метою продовження дії договору оренди;
частина нежитлового приміщення площею 4,2 м2 на 1-му поверсі
гуртожитку № 4, що перебуває на балансі Житомирського державного університету ім. І. Франка, за адресою: м. Житомир, вул. Польова,
12 (вартість виконання – 1550,00 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 умивальника площею 5,4 м2 на 1-му поверсі
гуртожитку № 5, що перебуває на балансі Житомирського державного університету ім. І. Франка, за адресою: м. Житомир, вул. Князів
Острозьких, 10 (вартість виконання –1440,00 грн, строк виконання –
4 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження дії договору оренди.
Фізична особа – підприємець Козачок Федір Дмитрович по
об’єктах:
нежитлові приміщення площею 71,84 м2 будівлі торгового центру (літ. В), що перебуває на балансі Озерянського торфозаводу –
філія підприємства «Житомирторф», за адресою: Житомирська
обл., Лугинський р-н, смт Миролюбів, вул. Центральна, 10 (вартість виконання – 1800,00 грн, строк виконання – 5 календарних
днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження дії
договору оренди;
частина нежитлового приміщення (коридору) площею 3,0 м2 на
1-му поверсі учбового корпусу № 1, що перебуває на балансі Малинського лісотехнічного коледжу, за адресою: Житомирська обл.,
Малинський р-н, с. Гамарня, вул. М. Маклая, 1 (вартість виконання –
1800,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди.

до уваги читачів
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА уКРАЇНИ ПОВІДОМЛЯЄ
Відповідно до доручення Прем’єр-міністра України від 13.12.2018 № 49773/0/1-18 щодо пріоритетних реформ на 2019 рік та з метою
запровадження пакета реформ «Приватизація та управління державними підприємствами», а саме реформування Фонду державного
майна України (далі – Фонд) в межах повноважень, визначених Законом України «Про Фонд державного майна України», Фонд продовжує
реалізацію пілотного проекту реорганізації регіональних відділень.
Пілотний проект розроблено з метою оптимізації управління регіональними відділеннями, підвищення рівня виконання завдань та функцій,
покладених на Фонд.
Наразі реорганізовано чотири регіональних відділення Фонду по Вінницькій, Житомирській, Рівненській та Хмельницькій
областях шляхом злиття у два регіональних відділення, а саме: Регіональне відділення Фонду по Вінницькій та Хмельницькій областях
(розташоване у м. Вінниця) та Регіональне відділення Фонду по Рівненській та Житомирській областях (розташоване у м. Рівне).
Регіональні відділення Фонду, що реорганізуються, продовжують здійснювати повноваження та функції, покладені на зазначені
органи, до видання наказу Фонду про можливість забезпечення новоутвореними регіональними відділеннями здійснення повноважень
та виконання функцій.
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прийнято рішення
про приватизацію
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Київській області від 05 квітня 2019 року № 194 прийнято
рішення про приватизацію об’єкта державної власності – окремого
майна – будівлі магазину площею 186,8 м2 за адресою: Київська область, Баришівський район, с. Григорівка, вул. Леніна, 16/1, балансоутримувачем якого є СТОВ «Хмельовик» (код ЄДРПОУ 00849942;
в стані припинення), шляхом викупу.
  
ІНФОРМАЦІЯ
про внесення змін до наказу про прийняття
рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Київській області (далі – Регіональне відділення) від 09
квітня 2019 року № 200 внесено зміни до наказу Регіонального відділення від 11.05.2018 № 465 про прийняття рішення про приватизацію
об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва –
котельні за адресою: Київська область, м. Сквира, вул. Незалежності, 228-Д, яка під час приватизації не увійшла до статутного капіталу
КСП «Сквирське» (правонаступник ПП «АГРО-ОЛІМП 2006»).

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про внесення змін до наказу про прийняття
рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Рівненській області від 10.04.2019 року № 178 внесено
зміни до наказу регіонального відділення від 24.04.2018 № 194 «Про
прийняття рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації –
окремого майна», а саме: «Прийняти рішення про приватизацію
об’єкта малої приватизації – окреме майно – будівлі їдальні загальною площею 174,8 м2, у складі: «А-1» – будівля їдальні; «а» – прибудова; «а1» – сходи; «Б» – погріб за адресою: Рівненська область,
Зарічненський район, с. Мутвиця, вул. Центральна, 7а, що перебуває на балансі ВАТ «Зарічненський агротехсервіс» (код за ЄДРПОУ
00906670), та приватизувати шляхом продажу на електронному
аукціоні з умовами.
  
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Рівненській області від 15.04.2019 № 182 прийнято рішення про приватизацію окремого майна – будівлі трансформаторної
підстанції загальною площею 40,5 м2, що знаходиться за адресою:
Рівненська область, Корецький р-н, м. Корець, вул. Київська, 200 та
перебуває на балансі Корецького ВАТ РТО «Агротехсервіс», код за
ЄДРПОУ 03760316.

Сумська область
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Полтавській та Сумській областях від 12.04.2019 № 39
прийнято рішення про приватизацію об'єкта державної власності –
окремого майна – нежитлове приміщення, будинок школяра (розмір частки 7/100) за адресою: Сумська область, смт Недригайлів,
вул. Вишнева, 2, що обліковується на балансі Північно-східного
офіса Держаудитслужби.

Тернопільська область
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Тернопільській області від 12.04.2019 № 00165 прийнято
рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого
майна – гаража загальною площею 64,5 м2, що знаходиться в будівлі гаражі, за адресою: 48300, Тернопільська обл., м. Монастирська,
вул. Сагайдачного, 3Б, шляхом викупу покупцем, який єдиний подав
заяву на участь в аукціоні зі зниженням стартової ціни.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про внесення змін до наказу про прийняття
рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській області від 09.04.2019 № 678 прийнято
рішення про приватизацію шляхом викупу об’єкта малої приватизації окремого майна – нежитлові приміщення № 1÷7 на 1-му
поверсі одноповерхової нежитлової будівлі літ. «Б-1» загальною
площею 181,5 м2. Реєстровий номер: 5744484.97.АААААЕ084.1,
місцезнаходження: м. Харків, вул. Свинаренка Петра, 14. Балансоутримувач – Товариство з обмеженою відповідальністю «РІМОК»,
код за ЄДРПОУ 42084245.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про внесення змін до наказу про прийняття
рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Черкаській області від 08.04.2019 № 54-МП внесено зміни до наказу регіонального відділення від 23.01.2019 № 8-МП «Про
прийняття рішення щодо приватизації окремого майна» в частині
адреси об’єкта приватизації, а саме: «1. Прийняти рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації державної власності окремого
майна – будівлі та споруди у складі: склад (літ. А-1); склад (літ. А-1-1);
техприміщення (літ. Б); прохідна (літ. В); ворота дерев’яні № 1; паркан дерев’яний № 2; вимощення асф/бет, І (19500 Черкаська обл.,
м. Городище, вул. Чехова, 6)».

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 На виконання наказу Фонду державного майна України 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 приватизації в 2019 році»
(із змінами)» наказом Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Чернігівській області від 11 квітня 2019 року № 281
прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності:
адміністративної будівлі площею 670,5 м2, розташованої за адресою: м. Чернігів, проспект Миру, 145.

Адреса видавця:

Віддруковано:

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

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

Передплатний індекс

30685

Загальний тираж 800

Зам. 3049016

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

Довідка з питань публікації за тел.: (044) 200-35-01, 200-36-58, «ВП» в Internet: www.spfu.gov.ua, e-mail: gazeta@spfu.gov.ua
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

