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Офіційне

Фонду

державного майна

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

мала приватизація
результати продажу

АПАРАТ ФОНДУ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу на електронному аукціоні із зниженням стартової
ціни об’єкта малої приватизації – єдиного майнового комплексу
Об’єкт малої приватизації – єдиний майновий комплекс Лиманського державного виробничого сільськогосподарсько-рибоводного підприємства за адресою:
Харківська область, Зміївський район, смт Слобожанське, Балаклійське шосе, 48,
приватизовано юридичною особою – товариством з обмеженою відповідальністю
«САНПОІНТ УКРАЇНА», код за ЄДРПОУ 42464341. Ціна, за якою придбано об’єкт,
становить 9 600 000 грн (дев’ять мільйонів шістсот тисяч гривень), у тому числі
ПДВ – 1 600 000 грн (один мільйон шістсот тисяч гривень).

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єктів малої приватизації
на аукціоні з умовами
Регіональним відділенням укладено з фізичною особою – Маласаєм Ю. М.
договір купівлі-продажу будівлі, головного корпусу (пункт харчування) – А-2 загальною площею 328,5 м2, замощення – І, огорожа № 1, ворота № 2-4, що розташовані за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський район, м. Підгородне,
вул. Центральна, 63П. Ціна продажу об’єкта – 900 001,20 грн, у тому числі ПДВ –
150 000,20 грн.
Регіональне відділення уклало з фізичною особою – Демінським Сергієм Анатолійовичем договір купівлі-продажу нежитлової будівлі (літ. А-2) загальною площею
1356,3 м2, що розташована за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам’янське
(м. Дніпродзержинськ), вул. Тагільська, 9. Ціна продажу об’єкта – 240 000,00 гривень (двісті сорок тисяч гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ – 40 000,00 гривень (сорок тисяч гривень 00 коп.).

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – побутові приміщення, інв. № 070101
(літ. Б-3) загальною площею 933,8 м2, розташоване за адресою: Запорізька обл.,
м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, 62, приватизовано юридичною особою – ТОВ
«.АВАНГАРД.», код ЄДРПОУ 41637111, яка визнана переможцем електронного
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій. Ціна, за якою придбано об’єкт, становить 240 000,00 грн
(двісті сорок тисяч гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ – 40 000,00 грн (сорок
тисяч гривень 00 копійок).

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта державної власності
Об’єкт незавершеного будівництва – садибний (індивідуальний) житловий
будинок за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Шевченка, 282, який перебуває на балансі ВП «Управління справами» ДП НАЕК «Енергоатом» (код ЄДРПОУ 26200529), приватизовано
шляхом продажу на електронному аукціоні Ткаченко Іриною Олександрівною.
Ціна продажу об’єкта становить 2 688 000 (два мільйони шістсот вісімдесят вісім тисяч) гривень 00 копійок, у т. ч. ПДВ – 448 000 (чотириста сорок вісім тисяч)
гривень 00 копійок.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Об’єкт незавершеного будівництва – розчинно-бетонний вузол за адресою:
Львівська область, м. Червоноград, вул. Львівська, 87б, приватизовано на електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій, який відбувся 09 листопада 2018 року. Балансоутримувач – відсутній. Приватизовано фізичною особою – Гусар Уляною Ігорівною за
ціною 40 800,00 грн, у тому числі ПДВ – 6 800,00 грн.

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Інформаційне повідомлення
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Окреме майно – нежитлова будівля загальною площею 148, 4 м2 за адресою:
Миколаївська обл., Новобузький р-н, м. Новий Буг, вул. Гагаріна, 32/3, що перебуває на балансі Територіального управління Державної судової адміністрації в
Миколаївської області (код ЄДРПОУ 26299835), приватизовано шляхом викупу
покупцем, який єдиний подав заяву на участь в електронному аукціоні з умовами,
фізичною особою – громадянкою України Демідовою А. Г. за 60 842,40 грн (шістдесят тисяч вісімсот сорок дві гривні 40 копійок), у т. ч. ПДВ – 10 140,00 грн (десять
тисяч сто сорок гривень).

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Окреме майно – нежитлова будівля магазину площею 81,5 м2 за адресою: Полтавська область, Чутівський р-н, с. Коханівка, вул. Центральна, 5, що перебуває на
балансі ВАТ «Павлівське» (код ЄДРПОУ 13953115), приватизовано шляхом продажу
на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій фізичною особою – Кисельовим Андрієм Олександровичем
за 453,60 грн, у т. ч. ПДВ – 75,60 грн.

України

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єктів малої приватизації
Об’єкт незавершеного будівництва – виробничий корпус за адресою: Сумська
область, м. Конотоп, вул. Сумська, 10ж, балансоутримувач: відсутній, приватизовано фізичною особою – Ковалем А. О., як єдиним заявником на участь в електронному аукціоні, за 200000,00 грн, крім того ПДВ – 40000,00 грн;
об’єкт незавершеного будівництва – адміністративно-побутовий корпус за адресою: Сумська область, м. Конотоп, вул. Сумська, 10е, балансоутримувач: відсутній,
приватизовано фізичною особою – Ковалем А. О., як переможцем електронного
аукціону, за 45500,00 грн, крім того ПДВ – 9100,00 грн.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівля складу ЦО № 1 загальною
площею 944,8 м2 з добудовою складу № 1 загальною площею 128,4 м2; будівлю
складу ЦО № 2 загальною площею 1282,3 м2; прохідна під літерою «В» загальною
площею 13 м2, пожежний резервуар під літерою «Г» загальною площею 32,9 м2,
пожежний резервуар під літерою «Д» загальною площею 32,9 м2, площадка № 1 та
огорожа № 2 за адресою: Тернопільська область, Підволочиський р-н, м. Скалат,
вул. Грушевського, 88, приватизовано шляхом викупу фізичною особою – Дацків
Оксаною Василівною, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні з умовами, за
1 605 216,00 (один мільйон шістсот п’ять тисяч двісті шістнадцять) грн, у тому числі
ПДВ – 267 536,00 (двісті шістдесят сім тисяч п’ятсот тридцять шість) грн.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Незавершене будівництво – 176-квартирний житловий будинок (20700, Черкаська обл., м. Сміла, вул. Б. Хмельницького, 64-а) приватизовано фізичною особою – Вариводом Геннадієм Григоровичем, який визнаний переможцем аукціону
в електронній формі, за 70 000,00 грн, у тому числі ПДВ – 14 000,00 грн.

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єктів малої приватизації
Регіональним відділенням Фонду по Чернігівській області приватизовано
шляхом продажу на електронному аукціоні об’єкт малої приватизації – нежитлову будівлю (гараж) загальною площею 148,4 м2, розташовану за адресою: Чернігівська область, м. Бобровиця, вул. Польова, 35. Покупцем став громадянин
України – Кравченко І. О., який був єдиним учасником, що подав заяву на участь
в аукціоні. Ціна, за якою придбано об’єкт приватизації, становить 8 956,38 грн,
у т.ч. ПДВ – 1 492,73 грн.
Приватизовано шляхом продажу на електронному аукціоні об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво магазину «Універсам» за адресою: Чернігівська область, Прилуцький район, смт Ладан, вул. Миру, 19а. Покупцем став ФОП
Прудніков В. О., ціна, за якою придбано об’єкт приватизації, становить 43 320 грн,
у т. ч. ПДВ – 7 220 грн.

продаж об’єктів малої приватизації

АПАРАТ ФОНДУ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонду державного майна України про продаж об’єкта малої приватизації –
єдиного майнового комплексу державного підприємства «Завод
«Радіореле»
1. Інформація про об’єкт приватизації.
hh Найменування підприємства: єдиний майновий комплекс державного
підприємства «Завод «Радіореле».
Місцезнаходження: 61105, м. Харків, просп. Гагаріна, 181.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 32444638.
Середньооблікова чисельність працівників станом на 01.10.2018 – 376 осіб.
Основним видом діяльності відповідно до Статуту є виробництво електророзподільної та контрольної апаратури.
Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг),
що було реалізовано за три роки та останній звітний період
Період
2015 рік
2016 рік
2017 рік
9 місяців 2018 року

Од. виміру
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн

Обсяг реалізації
103 236
40 958
33 478
23 031

У т.ч. на експорт
55 623
27 128
19 783
12 446
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Випуск реле по видах виконання становить більше 50 найменувань, зокрема: виробництво електромагнітних, слабкострумових
реле, в тому числі: електромагнітні реле спецпризначення; електротеплові; промислової автоматики.
Основні показники господарської діяльності підприємства
за останні три роки та за останній звітний період
№
з/п

Найменування показника

2015 рік 2016 рік 2017 рік 9 місяців 2018 року

1 Балансовий прибуток тис. грн

10369

533

-212

-80

2 Величина чистого прибутку, тис. грн

103236

40958

33478

19314

3 Рентабельність, %

10,04

1,30

-0,63

-0,41

4 Вартість активів, тис. грн

74610

75666

72673

70470

5 Вартість власного капіталу, тис. грн

71718

71712

71346

68719

6 Дебіторська заборгованість, тис. грн

1611

755

581

714

7 Кредиторська заборгованість, тис. грн

1980

3028

581

1671

Відомості про об’єкт:
нежитлова будівля – загальна площа 104,2 м2 за адресою: Харківська обл., м. Харків, вул. Танкопія, 6;
нежитлові будівлі – загальна площа 6 370,4 м2 за адресою: Харківська обл., м. Харків, просп. Гагаріна, 181;
нежитлові будівлі – загальна площа 42 552,6 м2 за адресою: Харківська обл., м. Харків, просп. Гагаріна, 181;
транспортні засоби – 13 од., машини, обладнання, устаткування
та інвентар.
Інформація про земельну ділянку:
Місцезнаходження: 61105, м. Харків, просп. Гагаріна, 181.
Кадастровий номер: 6310136900:08:001:0010.
Площа: 4,096 га.
Цільове призначення: для експлуатації та обслуговування нежитлових будівель і споруд.
Підстава для використання: Державний акт на право постійного
користування від 29.11.2011, серія ЯЯ № 309689, виданий державному підприємству «Завод «Радіореле».
Згідно з витягом про реєстрацію права власності на нерухоме
майно від 16.03.2009 зареєстровано право власності на:
нежитлову будівлю загальною площею 104,2 м 2 за адресою: Харківська обл., м. Харків, вул. Танкопія, 6 (реєстраційний
№ 26741810);
нежитлові будівлі загальною площею 6 370,4 м2 за адресою:
Харківська обл., м. Харків, просп. Гагаріна, 181 (реєстраційний
№ 26521230);
нежитлові будівлі загальною площею 42 552,6 м2 за адресою:
Харківська обл., м. Харків, просп. Гагаріна, 181 (реєстраційний
№ 26521123).
На балансі підприємства перебувають об’єкти, що не підлягають
приватизації, а саме: житлові приміщення (13 кімнат гуртожитку загальною площею 285,4 м2, які знаходяться у дев’ятиповерховому
будинку комунальної форми власності), захисна споруда № 77890
загальною площею 1917,9 м2, розташована у частині підвального
приміщення корпусу гальванопокриття/реагентного господарства.
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє
природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація
про сплату екологічних зборів та платежів:
1. Обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря за
I півріччя 2018 року (згідно з розрахунками обсягів фактичних викидів забруднюючих речовин та оформлення звіту (щоквартально), на
підставі договору № 90, від 20.03.2018 з ТОВ «Науково-виробниче
підприємство «Інститут екологічних технологій») всього по підприємству – 0,412 т.
2. Утворення відходів за I півріччя 2018 року (по факту згідно з
типовою формою № 1-ВТ «Облік відходів та пакувальних матеріалів
і тари») всього по підприємству – 25,120 т, у т. ч:
1-й клас небезпеки – 0,003 т
2-й клас небезпеки – 0,003 т
3-й клас небезпеки – 12,918т
4-й клас небезпеки – 12,196 т
3. Екологічні платежі за I півріччя 2018 року (згідно з «Податковою
декларацією екологічного податку» (квартальна) фактично сплачено,
усього – 3229,50 грн, у т.ч.:
за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення – 420,12 грн;
за розміщення відходів – 2809,38 грн.
4. Скиди забруднюючих речовин у навколишнє середовище відсутні.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 13 лютого 2019 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація єдиного майнового комплексу державного підприємства «Завод «Радіореле» здійснюється відповідно до вимог Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої
приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року
№ 432 (із змінами).
Покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства «Завод «Радіореле» повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна».
Відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» у випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, покупець
зобов’язаний отримати дозвіл Антимонопольного комітету України
на безпосереднє або опосередковане придбання у власність 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.
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 72 403 873,90 гривень (без урахування
ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 36 201 936,95 гривень (без
урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 36 201 936,95 гривень (без
урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 7 240 387,39 гривень (без урахування
ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 3 620 193,70 гривень (без
урахування ПДВ);
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аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 3 620 193,70 гривень (без
урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 834 гривні 60 копійок.
Умови продажу:
Покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства «Завод «Радіореле» зобов’язаний забезпечити:
збереження основних видів діяльності державного підприємства
протягом п’яти років з дня переходу до нього права власності;
недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи
нового власника чи уповноваженого ним органу протягом шести місяців з дня переходу до нього права власності;
виконання умов Галузевої угоди та колективного договору протягом строку їх дії, але не більше одного року (частина шоста статті
9 Закону України «Про колективні договори і угоди»);
укладення колективного договору між новим власником або
уповноваженим ним органом і трудовим колективом, а також працевлаштування вивільнених працівників здійснювати відповідно до
законодавства;
утримання захисних споруд цивільного захисту у готовності до
використання за призначенням за рахунок власних коштів (частина
восьма статті 32 Кодексу цивільного захисту);
погашення протягом шести місяців від дати переходу права власності єдиного майнового комплексу боргів із заробітної плати та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості у розмірі,
що складеться на день переходу права власності на єдиний майновий
комплекс (у разі наявності такої заборгованості);
фінансування охорони праці відповідно до вимог статті 19 Закону
України «Про охорону праці»;
строк виконання зобов’язань покупця щодо умов, які не мають
визначеного періоду їх виконання, не перевищує п’яти років з моменту переходу права власності на об’єкт приватизації до покупця
відповідно до вимог частини третьої статті 27 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
4. Додаткова інформація.
Оператор електронного майданчика здійснює перераху
вання гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Фонд державного майна України
Рахунок № 37183500900028 (для перерахування реєстраційного
внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний єдиний майновий комплекс).
Рахунок № 37316021000058 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 00032945
в іноземній валюті:
Одержувач: Фонд державного майна України
Адреса: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, Україна
Рахунок: 25206010023277
Банк одержувача: ПАТ «Державний експортно-імпортний банк
України»
Адреса: вул. Антоновича, 127, м. Київ, Україна
МФО 322313
Код за ЄДРПОУ: 00032945
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: The State Property Fund of Ukraine
Address: 18/9 General Almazov Street, Kyiv, Ukraine
Account: 25206010023277
Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import Bank
of Ukraine»
Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine
MFO 322313
SWIFT: EXBSUAUX
Code YeDRPOU: 00032945
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних внесків, розміщено
за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 10.00 до
16.00 за адресою: 61105, м. Харків, просп. Гагаріна, 181. Телефон:
(0572) 52-51-04, E-mail: rele@radiorele.com.ua. Відповідальна особа:
Чернова Лариса Вікторівна.
Найменування особи організатора аукціону: Фонд державного
майна України, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/.
Телефони для довідок (044) 284-52-40, 200-34-08.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Фонду державного майна України від 26.12.2018 № 1634.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час пуб
лікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електро
нній торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000164-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни 35 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій 35 календарних днів;
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 724 038,74 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 362 019,37 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 362 019,37 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.

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Житомирській області про проведення в електронній
торговій системі продажу на аукціоні об’єкта малої
приватизації соціально-культурного призначення – лазні
1. Інформація про об’єкт приватизації.
hh Назва об’єкта приватизації: об’єкт соціально-культурного
призначення – лазня.
Місцезнаходження об’єкта: 11335, Житомирська обл., Лугинський
р-н, с. Красностав, вул. Центральна, 31А.
Балансоутримувач: ПСП «Красноставське» (11335, Житомирська
обл., Лугинський р-н, с. Красностав, код ЄДРПОУ 5477244).
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля загальною площею 102,7 м2. Фундамент – бутобетонний, перекриття –
дерев’яні, підлога – бетонна, покрівля – азбофанера. Рік побудови – 1968. Інженерні мережі відсутні. Об’єкт за призначенням не
використовується, загальний і фізичний стан основних будівельних
елементів будівлі – незадовільний.

Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,0300
га, цільове призначення – для будівництва та обслуговування інших
будівель громадської забудови.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 06 лютого 2019 року. Час
проведення визначається електронною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація об’єкта 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).
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 – 20951,00 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 10475,50 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 10475,50 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 2095,10 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1047,55 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1047,55 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;
відшкодувати регіональному відділенню послуги незалежного
оцінювача, що залучався для здійснення незалежної оцінки об’єкта
приватизації, в розмірі 3500,00 грн в місячний термін з дати укладення договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація.
Оператор електронного майданчика здійснює перераху
вання 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 обл., 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, в 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 державного майна України по Житомирській області від
22.12.2018 № 905.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час пу
блікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в елек
тронній торговій системі: UA-AR-P-2018-07-25-000143-1.
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 – 209,50 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 104,76 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 104,76 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.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Житомирській області про проведення в електронній
торговій системі продажу на аукціоні об’єкта малої
приватизації соціально-культурного призначення – їдальні
1. Інформація про об’єкт приватизації.
hh Назва об’єкта приватизації: об’єкт соціально-культурного
призначення – їдальня.
Місцезнаходження об’єкта: 11335, Житомирська обл., Лугинський
р-н, с. Красностав, вул. Центральна, 47-А.
Балансоутримувач: ПСП «Красноставське» (11335, Житомирська
обл., Лугинський р-н, с. Красностав, код ЄДРПОУ 5477244).
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля загальною
площею 410,1 м2. Фундамент – бутобетонний, перекриття – залізобетонне, підлога – бетонна, покрівля – руберойд. Рік побудови – 1990
рік. Інженерні мережі відсутні. Стан задовільний, за призначенням
не використовується.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,0600
га, кадастровий номер – 1822882401:05:002:0003, цільове призначення – для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 06 лютого 2019 року. Час
проведення визначається електронною торговою системою автоматично.
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3

відомості
приватизації

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація об’єкта 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).
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 – 127951,00 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 63975,50 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 63975,50 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 12795,10 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 6397,55 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 6397,55 грн.
Розмір реєстраційного внеску за участь в аукціоні – 834,60 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в роз
мірі 20 %.
Умови продажу об’єкта приватизації:
подальше використання об’єкта визначає покупець;
відшкодувати регіональному відділенню послуги незалежного
оцінювача, що залучався для здійснення незалежної оцінки об’єкта
приватизації, в розмірі 3500,00 грн в місячний термін з дати укладення договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація.
Оператор електронного майданчика здійснює перераху
вання 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 обл., 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, в 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 державного майна України по Житомирській області від
22.12.2018 № 904.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час пу
блікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в елек
тронній торговій системі: UA-AR-P-2018-07-25-000017-3.
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 – 1279,51 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 639,76 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 639,76 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.

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду по Закарпатській області
про проведення першого електронного аукціону з продажу
об’єкта державної власності малої приватизації –
єдиного майнового комплексу державного підприємства
«Дослідне конструкторське бюро машинобудування»
1. Інформація про об’єкт приватизації.
hh Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс державного
підприємства «Дослідне конструкторське бюро
машинобудування» (далі – Підприємство).
Балансоутримувач: ДП «Дослідне конструкторське бюро машинобудування», код ЄДРПОУ 14313174.
Адреса об’єкта: Закарпатська обл., 88020, м. Ужгород, вул. Сергія Мартина, 4.
Вид діяльності підприємства: предметом діяльності Підприємства
є: науково-дослідні, конструкторські, проектні, експертні та кошторисні роботи. Усі види діяльності, які згідно із законодавством потребують спеціальних дозволів чи ліцензій, здійснюються Підприємством
лише після їх отримання.
Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг),
що було реалізовано за три роки та останній звітний період
Період

Одиниця виміру

Обсяг реалізації

У т.ч. експортної

2015 рік

тис. грн

523,0

–

2016 рік

тис. грн

755,6

–

2017 рік

тис. грн

966,0

–

9 місяців 2018 року

тис. грн

681,1

–

Виготовлення стандартних дорожніх знаків згідно ДСТУ 4100-2014
та знаків індивідуального проектування.
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Відомості про об’єкт: на балансі об’єкта приватизації відсутнє нерухоме майно (будівлі, споруди, нежитлові приміщення). До складу
майна єдиного майнового комплексу об’єкта приватизації належать
40 облікових одиниць, а саме: камера тепла і вологи 12КНВ04-011 (1
шт.), компресор (2 шт.), конвектор (1 шт.), лічильник газовий (1 шт.),
гільйотина (1 шт.), монітор (1 шт.), персональний комп’ютер (1 шт.),
напівавтомат зварювальний (1 шт.), пристрій пакування (1 шт.), сейф
металевий (3 шт.), система блоку (1 шт.), стенд СИТ-2141 (1 шт.),
стіл для засідань (2шт.), шафи дерев’яні (7 шт.), шафи книжні (7 шт.),
шафи металеві (4 шт.), шафи металеві для книг (5 шт.).
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка відсутня.
Виробничі приміщення загальною площею 5055,5 м2 перебувають
в користуванні Підприємства на підставі договору оренди, укладеного
з власником нерухомого майна – ВАТ «Машинобудівний завод «Тиса»
01.04.1996 терміном на 20 років, дія якого щороку продовжується.
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище не
здійснюються, відходи на території підприємства не утворюються і
не зберігаються.
Основні показники господарської діяльності
за три роки та за останній звітний період
Показник

2015 рік

2016 рік

2017 рік

Чистий дохід від реалізації продукції тис. грн

523,00

755,6

971,9

691,6

Фінансовий результат
(прибуток + збиток -), тис. грн

79,7

25,7

37,1

25,4

–

28,7

15,5

15,5

Кредиторська заборгованість,
тис. грн

40,8

67,4

29,4

50,9

Вартість активів, тис. грн

82,8

86,7

57,2

69,9

Дебіторська заборгованість,
тис. грн

9 місяців 2018 року

Середньооблікова чисельність працівників станом на 01.12.2018 –
5 осіб.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній фор
мі буде проведено 30 січня 2019 року.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов, затвердженого постановою
КМУ від 10 травня 2018 року № 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, затвердженого постановою КМУ від 10 травня 2018
року № 432 (зі змінами).
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту
опублікування інформаційного повідомлення в електронній торговій
системі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в
електронному аукціоні.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, без умов, зі 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 ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється ЕТС для кожного електронного
аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення
електронного аукціону.
Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти
участь у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних копій документів та сплачує
реєстраційний та гарантійний внески.
У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні,
не продано, проводиться повторний аукціон зі зниженням стартової
ціни на 50 відсотків.
У разі якщо об’єкт 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, визначеної згідно з правилами, встановленими ст. 22 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»
на 50 відсотків.
Продаж об’єкта на аукціоні за методом покрокового зниження
стартової ціни та подання цінових пропозицій здійснюється за наявності не менш як одного учасника аукціону.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом
можна в робочі дні з 8.00 до 16.00 за місцезнаходженням об’єкта:
88020, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Сергія Мартина, 4.
Отримати додаткову інформацію можна в РФ Фонду по Закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60,
кімната № 315, телефон для довідок в Ужгороді: (0312) 61-38-83.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація єдиного майнового комплексу державного підприємства «Дослідне конструкторське бюро машинобудування» 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, затвердженого постановою КМУ від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).
Покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства «Дослідне конструкторське бюро машинобудування» 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 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.
Стартова ціна об’єкта для аукціону з умовами: 57 200,00 грн
(без урахування ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 5 720,00 грн.
Мінімальний крок аукціону: 572,00 грн, що становить 1 відсоток
від стартової ціни.
Стартова ціна об’єкта для аукціону із зниженням стартової
ціни (знижена на 50%): 28 600,00 грн (без урахування ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 2 860,00 грн.
Крок аукціону: 286,00 грн, що становить 1 відсоток від суми зниження стартової ціни.
Стартова ціна об’єкта на аукціоні за методом покрокового
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про
позицій: 28 600,00 грн. (без урахування ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 2 860,00 грн.
Крок аукціону: 286,00 грн, що становить 1 відсоток від суми зниження стартової ціни.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
За результатами електронного аукціону на ціну продажу нараховується ПДВ згідно з чинним законодавством України.
Умови продажу:
1. Збереження основних видів діяльності підприємства протягом
трьох років з моменту укладення договору купівлі-продажу.

2. Забезпечення соціальних гарантій працівникам згідно з вимогами трудового законодавства.
3. Працевлаштування осіб з інвалідністю відповідно до вимог
розділу ІV Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб
з інвалідністю в Україні».
4. Недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи
покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на
підставі п. 6 ст. 40 Кодексу законів про працю України, або вчинення
працівником дій, за які законодавством передбачене звільнення на
підставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та статті 41 Кодексу законів про
працю України) протягом шести місяців від дати переходу права
власності.
5. Новий власник стає правонаступником усіх прав та обов’язків
підприємства (Закон України «Про приватизацію державного і комунального майна»).
6. Погасити борги об’єкта приватизації із заробітної плати та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості у розмірі,
що складеться на дату переходу права власності на об’єкт приватизації (у разі наявності такої заборгованості).
7. У разі подальшого відчуження об’єкта приватизації до нового
власника переходять зобов’язання, передбачені цим договором і не
виконані на дату такого відчуження.
8. У разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта новий
власник у двотижневий строк з дня переходу до нього права власності
на такий об’єкт зобов’язаний подати до органу приватизації копії документів, що підтверджують перехід до нього права власності.
9. Новий власник, а також у разі придбання об’єкта приватизації
за рахунок залучених (кредитних) коштів кредитор фінансування купівлі об’єкта приватизації повинні відповідати вимогам до покупців
об’єктів приватизації, встановленим статтею 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
10. Передача об’єкта приватизації в заставу або внесення об’єкта
приватизації до статутного капіталу господарського товариства в
період дії умов цього договору здійснюється за згодою продавця в
установленому Фондом державного майна України порядку.
11. Строк виконання зобов’язань покупця щодо умов, які не мають
визначеного періоду їх виконання, не перевищує одного року з моменту переходу права власності на об’єкт приватизації до покупця.
Найменування організатору аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Закарпатській області; місцезнаходження: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, кімната 315; адреса
веб-сайта: www.spfu.gov.ua/ua/regions/zakarpattia.html.
Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за
забезпечення можливості огляду об’єкта, – Качур Марія Михайлівна,
телефон для довідок в Ужгороді: (0312) 61-38-83, адреса електронної
пошти: refor_21@spfu.gov.ua.
4. Додаткова інформація.
Оператор електронного майданчика здійснює перераху
вання 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: РВ Фонду по Закарпатській області.
Рахунок: № 37182500900001 в ГУДКСУ по Закарпатській області;
Код згідно ЄДРПОУ 22111310
МФО 812016.
для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: РВ Фонду по Закарпатській області.
Рахунок: № 37316006018418 в ДКСУ
Код згідно ЄДРПОУ 22111310
МФО 820172
в іноземній валюті для перерахування реєстраційного, гаран
тійного внесків та проведення переможцем аукціону розрахун
ків за придбаний об’єкт:
Реквізити для розрахунку у вільноконвертованій валюті
(долари США)
Payment in foreign currency (USD):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Закарпатській
області
Адреса: вул. Собранецька, 60, м. Ужгород,
Закарпатська обл., 88000, Україна
Рахунок: 25203053800198
Банк одержувача: ПАТ КБ «Приватбанк»
Адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ,
01001, Україна
МФО 312378
Код за ЄДРПОУ 22111310
Призначення платежу: обов’язково вказати
за що

Receiver: The Regional office of the State
Property Fund of Ukraine in Zakarpattia region
Address: 60 Sobranetska Str., Uzhhorod town,
Zakarpattia region, 88000, Ukraine
Account: 25203053800198
Bank of receiver: PJSC CB «PRIVATBANK»
Address:1D Hrushevskoho Str., Kyiv city,
01001,Ukraine
MFO 312378
SWIFT: PBANUA2X
YeDRPOU code: 22111310
Purpose of payment: (please, indicate without
fail the purpose of payment)

Реквізити для розрахунку у вільноконвертованій
валюті (євро)
Payment in foreign currency (Euro):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Закарпатській
області
Адреса: вул. Собранецька, 60, м. Ужгород,
Закарпатська обл., 88000, Україна
Рахунок: 25202053800058
Банк одержувача: ПАТ КБ «Приватбанк»
Адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ,
01001, Україна
МФО 312378
Код за ЄДРПОУ 22111310
Призначення платежу: обов’язково вказати
за що

Receiver: The Regional office of the State
Property Fund of Ukraine in Zakarpattia region
Address: 60 Sobranetska Str., Uzhhorod town,
Zakarpattia region, 88000, Ukraine
Account: 25202053800058
Bank of receiver: PJSC CB «PRIVATBANK»
Address:1D Hrushevskoho Str., Kyiv city,
01001,Ukraine
MFO 312378
SWIFT: PBANUA2X
YeDRPOU code: 22111310
Purpose of payment: (please, indicate without
fail the purpose of payment)

Розрахунок за придбаний об’єкт у вільноконвертованій валюті проводиться за курсом Національного банку України на день сплати:
Payment for the purchased object in foreign currency According to
exchange rate of National Bank of Ukraine on the date of the 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.
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: http://prozzoro.sale/.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ РВ Фонду по Закарпатській області від 09.11.2018 № 00496.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час пу
блікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації в елек
тронній торговій системі: UA-AR-P-2018-07-25-000156-1.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 25 (двадцять п’ять) календарних днів (від дати опублікування інформаційного
повідомлення);
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій – 25 (двадцять п’ять) календарних днів (від дати опублікування інформаційного повідомлення).
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
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відомості
приватизації

Київська область
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Київській області про приватизацію об’єкта незавершеного
будівництва – 52-квартирного житлового будинку за адресою:
Київська область, Васильківський район, с. Плесецьке,
вул. Васильківська, 159, який під час приватизації не увійшов
до статутного капіталу ВАТ «Племінний завод «Дзвінкове»
(правонаступник ПАТ «Дзвінкове»)
1. Інформація про об’єкт приватизації.
hh Повне найменування об’єкта: об’єкт незавершеного
будівництва – 52-квартирний житловий будинок.
Місцезнаходження об’єкта: 08622, вул. Васильківська, 159, с. Плесецьке, Васильківський район, Київська область, Україна.
Дані про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена, земельно-кадастрова документація на земельну ділянку не розроблялась. Об’єкт знаходиться на земельній ділянці, орієнтовний
розмір якої – 0,2000 га.
Інформація про балансоутримувача: Публічне акціонерне товариство «Дзвінкове» (ідентифікаційний код 00857404).
Рівень будівельної готовності: 40 %.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 23.01.2019.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація об’єкта незавершеного будівництва – 52-квартир
ного житлового будинку 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 даного об’єкта має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Покупець зобов’язаний компенсувати Регіональному відділенню
витрати на оплату послуг з проведення технічної інвентаризації з виготовленням технічного паспорта об’єкта малої приватизації у розмірі 22 689 (двадцять дві тисячі шістсот вісімдесят дев’ять) гривень
00 копійок у десятиденний строк з дати укладення договору купівліпродажу відповідно до статті 26 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна».
Покупець зобов’язаний добудувати об’єкт малої приватизації з
можливістю зміни його функціонального призначення.
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 112 340,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 56 170,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 56 170,00 грн.
На кінцеву ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 11 234,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 5 617,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 5 617,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: становить 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих
для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних
внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти;
Оператор електронного майданчика здійснює перераху
вання гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті для перерахування реєстраційного внеску
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Київській області
Рахунок № 37187003001567
Банк одержувача: ГУ ДКСУ у Київській області
МФО 821018
Код ЄДРПОУ 19028107
в національній валюті для перерахування гарантійного внеску
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Київській області
Рахунок № 37315077016365
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 19028107
в іноземній валюті (в доларах США):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Київській області
Адреса: 03039, проспект Голосіївський, 50, м. Київ, Україна
Рахунок: 25201000000006.840
Банк одержувача: АБ «Укргазбанк»
Адреса: 03087, вул. Єреванська, 1, м. Київ, Україна
МФО 320478
Код за ЄДРПОУ: 23697280
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням:https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до
18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45 за
місцезнаходженням: 08622, вул. Васильківська, 159, с. Плесецьке,
Васильківський район, Київська область, Україна.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській області. Адреса: 03039,
Голосіївський проспект, 50, м. Київ, Україна. Адреса веб-сайта: http://
www.spfu.gov.ua/ua/regions/kievobl.html. Телефони для довідок: (044)
200-25-40, 200-25-38.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області від 20.12.2018
№ 1096.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час пу
блікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в елек
тронній торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000106-2.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30
(тридцять) днів;
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аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 123,40 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 561,70 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 561,70 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.

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення в електронній торговій системі продажу
на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації – об’єкта
незавершеного будівництва «Корпус № 1 разом із огорожею,
автомобільними дорогами та благоустроєм», розташованого
за адресою: Олешинська сільська рада, Хмельницький район,
Хмельницька область: комплекс будівель та споруд № 6
Інформація про об’єкт приватизації.
hh Найменування об’єкта приватизації: об’єкт
незавершеного будівництва «Корпус № 1
разом із огорожею, автомобільними дорогами
та благоустроєм».
Місцезнаходження об’єкта: Олешинська сільська рада, Хмельницький район, Хмельницька область: комплекс будівель та споруд № 6.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку, на якій
розташований об’єкт.
Об’єкт незавершеного будівництва «Корпус № 1 разом із огорожею, автомобільними дорогами та благоустроєм», розташований
поруч з територією заводу ПАТ «Завод «Строммашина». Будівництво
розпочато в 1977 році, припинено в 1994 році у зв’язку з відсутністю
фінансування.
В ОНБ «Корпус № 1» частково демонтоване покриття, стінові панелі, система вентиляції, дві трансформаторні підстанції (без трансформаторів).
На території корпусу знаходяться демонтовані будівельні матеріали, а саме:
рештки вентиляції; стінові панелі – 151 шт.; ферми – 44 шт.; плити покриття – 240 шт.; підкранові балки – 37 шт.; панелі перекриття – 10 шт.
Лінії електропередачі частково демонтовані.
Благоустрій (майданчики) виконано в районі ОНБ «Корпусу № 1»
на прилеглій до нього території. Майданчики мають тверде покриття із бетону.
Автомобільні дороги виконано з південної, північної і західної сторони ОНБ «Корпус № 1» – 6190 м2, покриття доріг бетонне.
Огорожа змонтована із залізобетонних плит висотою 2,5 м,
всього – 252,45 м у районі ОНБ «Корпус № 1» і прилеглої до нього
території.
Рівень будівельної готовності об’єкта приватизації – 23%.
Об’єкт приватизації розташований на земельній ділянці площею
4,4287 га, кадастровий номер 6825085100:05:011:0003. Категорія
земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.
Земельна ділянка перебувала в оренді ТОВ «Стіомі-Холдінг» (договір оренди від 22.12.2005 № 185).
Відповідно до Розпорядження Хмельницької облдержадміністрації
від 16.05.2018 № 448/2018-р дія вказаного договору оренди землі
припинена шляхом розірвання. На даний час Хмельницькою райдержадміністрацією здійснюється підготовка документів щодо внесення
змін до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про
реєстрацію права власності.
Обтяження на земельну ділянку не зареєстровані.
Інформація про електронний аукціон:
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата проведення аукціону: 24 січня 2019 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами,
аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електронною
торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в
проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня
проведення електронного аукціону.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом
можна в робочі дні з 8.00 до 17.00 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 об’єктів незавершеного будівництва 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).
Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим ст. 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
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 з умовами:
10607819,00 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 1060781,90 грн (без ПДВ).
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні із зниженням
стартової ціни: 5303909,50 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 530390,95 грн.
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 5303909,50 грн. (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 530390,95 грн.
На ціну продажу, що складеться за результатами аукціону, нараховується ПДВ.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
відшкодувати регіональному відділенню послуги суб’єкта оціночної діяльності за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації в сумі 7500,00 грн у місячний строк з дати укладення договору
купівлі-продажу.
Організатор аукціону: Регіональне 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. Час роботи: у робочі дні з 8.00 до 17.15, у п’ятницю – з
8.00 до 16.00.
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 перераху
вання гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
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 (для
перерахування реєстраційного внеску);
на рахунок № 37314021016420, одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій області, ДКСУ
м. Київ, МФО 820172, код ЄДРПОУ 02898152 (для перерахування
гарантійного внеску).
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 пу
блікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в елек
тронній торговій системі: UA-AR-P-2018-07-27-000010-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни 30 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій
30 календарних днів.
Крок аукціону для аукціону з умовами: 106078,19 грн.
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 53039,10 грн.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі
«ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на вебсторінку https: //prozorro.sale/info/ elektronni – majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати
електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний
договір.

Черкаська область
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Черкаській області про проведення в електронній торговій
системі продажу на аукціоні з умовами об’єкта державної
власності – єдиного майнового комплексу колишнього
державного підприємства – фірми «Оризон – Транс»
1. Інформація про об’єкт приватизації.
hh Назва об’єкта: Єдиний майновий комплекс колишнього
державного підприємства – фірми «Оризон – Транс».
Місцезнаходження об’єкта: 20700, Черкаська обл., м. Сміла,
вул. Промислова, 13.
Відомості про об’єкт: до складу єдиного майнового комплексу
входять: будівлі та споруди, в тому числі: адмінбудівля з підвалом
(літ. А-3, пд.) загальною площею 515,2 м2; виробничі приміщення
(літ. А1-2) загальною площею 1169,0 м2; КПП (контрольно-пропускний
пункт) (літ. Б-1) загальною площею 12,5 м2; навіс (літ. б); АЗС (автозаправочна станція) (літ. Ж-1) загальною площею 14,8 м2; ангар (літ.
Г-1) загальною площею 481,5 м2; убиральня (літ. Д); навіс тимчасовий (прибудова) (літ. З) площею 12,2 м2; огорожа, №1-5; підземні
ємності, I, II; сходи, VII, IX; підпірна стінка, VIII; замощення, X; меблі
та інвентар – 50 шт., автотранспортні засоби – 1 шт.; обладнання –
58 шт.; нематеріальні активи – 1 шт.
Єдиний майновий комплекс колишнього державного підприємства – фірми «Оризон – Транс» є недіючим, працівники відсутні.
Роки введення в експлуатацію будівель та споруд: 1978 – 2016.
Загальний технічний стан будівель та споруд – задовільний; фізичний знос 7 – 40 %. Централізовані електромережа, водопостачання,
водовідведення, опалення – діючі. Водопостачання, водовідведення,
опалення – тимчасово відключені. Об’єкт охороняється.
Право власності на комплекс зареєстровано за державою, в особі
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Черкаській області, реєстраційний номер об’єкта 18827271105.
Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне
середовище не здійснюються, відходи на території підприємства не
утворюються і не зберігаються.
Відомості про земельну ділянку: під об’єкт приватизації відведена земельна ділянка площею 1,1764 га; кадастровий номер
7110500000:06:002:0009; цільове призначення: для розміщення та
експлуатації будівель та споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства. Згідно з державним актом від 11.12.2003
II-ЧР № 002853 земельна ділянка надана у постійне користування
колишньому державному підприємству «Оризон – Транс».
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 25 січня 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).
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 електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
у проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
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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: 1 147 662,03 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни: 573 831,01 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 573 831,01 грн;
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 114 766,20 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 57 383,10 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 57 383,10 грн.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість
у 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 2019 року.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1) протягом 10 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу покупець зобов’язаний оплатити вартість послуг суб’єктів оціночної діяльності за проведення
незалежної оцінки об’єкта приватизації згідно з договором про надання послуг з оцінки об’єкта приватизації від 19.12.2018 № 22 у
сумі 3500,00 грн та договором про надання послуг з оцінки об’єкта
приватизації від 11.06.2018 № 14 у сумі 5000,00 грн на розрахунковий рахунок № 35217078002036 в Державній казначейській службі
України, м. Київ, МФО 820172, код 21368158, одержувач: Регіональне
відділення Фонду по Черкаській області;

2) протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу покупець зобов’язаний оплатити вартість послуг Комунального підприємства «Смілакомунтеплоенерго»
за проведення робіт з відключення від централізованого опалення
приміщень, що входять до складу єдиного майнового комплексу,
згідно з договором підряду № ІР-26 на виконання ремонтних робіт
від 22.11.2018 у сумі 1 607,83 грн;
3) протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу покупець зобов’язаний погасити
заборгованість за постачання електроенергії Смілянським міським
РЕМ ПАТ «Черкаситеплокомуненерго», яка складеться на момент
укладання договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація
Оператор електронного майданчика здійснює перераху
вання 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_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 купівлі-продажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Черкаській області від 21 грудня 2018 року № 143-МП (протокол № 1
від 21.12.2018 засідання аукціонної комісії з підготовки до продажу
об’єкта приватизації).
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час пу
блікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в елек
тронній торговій системі UA-AR-P-2018-07-26-000060-3.
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 – крок аукціону становить 1% (один відсоток)
стартової ціни об’єкта приватизації;
аукціону із зниженням стартової ціни – крок аукціону становить
1% (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
на етапі покрокового зниження стартової ціни крок аукціону становить 1% (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації; на
етапі подання цінових пропозицій крок аукціону становить 1% (один
відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації.
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.

Управління орендних відносин,
т. 200-34-39

оренда
ОГОЛОШЕННЯ ПРО намір передати державне майно в оренду

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФОНДУ ПО ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

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

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

найменування

реєстровий номер майна

загальна вартість майна за не- максимально можлиплоща, м2 залежною оцінкою, грн
вий строк оренди

місцезнаходження

1 Міністерство
освіти і науки
України

00497236, Вінницький національний аграрний університет, 21000,
м. Вінниця, вул. Сонячна, 3, тел. (0432) 46-00-03

Нерухоме майно – нежитлове вбудоване приміщення
на 1-му поверсі навчального
корпусу № 1 (літ. А)

00497236.16.ШОЯПШШ147 24321, Вінницька
обл., м. Ладижин,
вул. Кравчика, 5

2 Державна фіскальна служба
України

39292197, Державна фіскальна служба України, користувач: 39470203,
Калинівська об’єднана державна податкова інспекція Головного управління ДФС у Вінницькій області, 22100, Вінницька обл., Козятинський
р-н, м. Козятин, вул. Пилипа Орлика, 19, тел. (04342) 2-00-49

Нерухоме майно – нежитлові 39292197.65.ЦХЮСАД012 22100, Вінницька обл.,
вбудовані приміщення на 3-му
Козятинський р-н,
поверсі адмінприміщення
м. Козятин,
(літ. А)
вул. П. Орлика, 19

мета використання

33,2

199 233,00

2 роки 364 дні

Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів
підакцизної групи, у навчальному закладі (16,6 м2);
розміщення торговельного об’єкта з продажу канцтоварів та непродовольчих товарів (16,6 м2)

106,6

573 936,00

2 роки
11 місяців

Розміщення структурного підрозділу виконавчого
комітету Козятинської міської ради (відділу у справах
сім’ї та молоді)

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, тел. (0432) 67-52-17, факс 56-24-65, РВ Фонду по Вінницькій області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один
об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФОНДУ ПО ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

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

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

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

мета використання

1 Головне управління майна та 35123222, філія «Одеське управління військової тор- Нежитлові вбудоресурсів Міністерства оборо- гівлі» Концерн «Військторгсервіс», 65058, м. Одеса, вані приміщення
ни України
вул. Армійська, 10а, тел. (048) 714-39-26

33689922.32.ААААЕЕ558 м. Кривий Ріг, мікрорайон Всебратське-2,
б. 62

106,1

230 322,00

2 роки
11 місяців

Розміщення фінансової установи

2 Міністерство енергетики та ву- 05410777, ДП «Дніпродіпрошахт», 49600, м. Дніпро, Нежитлові вбудогільної промисловості України вул. Європейська, 15, тел. 744-01-00
вані приміщення

05410777.1.ПШИЖЦК006 м. Дніпро, вул. Європейська, 15

155,3

1 358 000,00

2 роки
11 місяців

Розміщення видавництва друкованого засобу масової інформації та видавничої продукції, що видаються українською мовою

м. Дніпро, вул. Криворізька, 1

465,5

1 345 012,00

2 роки
11 місяців

Інше використання державного майна (виробництво виробів з листового
прокату) та інше використання (підсобне приміщення)
Розміщення технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів
телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету

3 Державне космічне агентство 14308368, ДП ВО ПМЗ ім. О. М. Макарова, 49008, Нежитлові вбудоУкраїни
м. Дніпро, вул. Криворізька, 1, тел. (0562) 34-39-04 вані приміщення

РМЙЙМБ009

4 Міністерство внутрішніх справ 08671366, Синельниківський МВ ГУМВС України
України
в Дніпропетровській області, м. Синельникове,
вул. Виконкомівська, 36, тел. (05663) 4-22-65

Бетонований майданчик; частина
металевої вежі

–

м. Синельникове,
вул. Виконкомівська, 36

7,3;
16,8

236 211,00

2 роки
11 місяців

5 Міністерство охорони
здоров’я України

14280954, Державний заклад «Спеціалізована
медико-санітарна частина № 8 МОЗ України»,
м. Кам’янське, просп. Аношкіна, 67, тел. (098)
895-40-08

Нежитлове вбудоване приміщення

–

Дніпропетровська обл.,
м. Кам’янське, просп.
Аношкіна, 67

22,7

112 096,00

1 рік

Розміщення аптеки, що реалізує готові ліки

6 Міністерство охорони
здоров’я України

14280954, Державний заклад «Спеціалізована медико-санітарна частина №8 МОЗ України»,
м. Кам’янське, просп. Аношкіна, 67,
тел. (098) 895-40-08

Нежитлове вбудоване приміщення

–

Дніпропетровська обл.,
м. Кам’янське, просп.
Аношкіна, 67

27,3

134 052,00

1 рік

Розміщення аптеки, що реалізує готові ліки

м. Дніпро, вул. Робоча, 166

14,73

114 865,00

1 рік

Розміщення офісних приміщень, крім офісних приміщень операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та
провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету

7 Державне космічне агентство 14308368, ДП ВО ПМЗ ім. О. М. Макарова, 49008, Нежитлове вбудоУкраїни
м. Дніпро, вул. Криворізька, 1, тел. (0562) 34-39-04 ване приміщення

РМЙЙМК1421

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, РВ Фонду по Дніпропетровській 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 – РВ ФОНДУ ПО ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
Назва органу управління
з/п
1 Міністерство оборони
України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)
07361304, ДП «Львівський військовий лісокомбінат», 79034,
м. Львів, вул. Луганська, 3

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

реєстровий номер
майна

місцезнаходження

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

мета використання

Нежитлові приміщенняв будівлі компре- Інформація м. Львів, вул. Лугансорної літ. «Х-1»
відсутня ська, 3

97,1

309 860,00
станом на 31.10.2018

2 роки 364 дні

Розміщення виробництва виробів з металу, в тому числі
кованих (інше використання нерухомого майна)

2 Міністерство інфраструк- 33073442, Державне підприємство «Міжнародний аеропорт
тури України
«Львів» імені Данила Галицького», 79000, м. Львів, аеропорт
ЦА, тел. (032) 229-80-34

Частина вбудованого нежитлового при- Інформація м. Львів,
міщення на 1-му поверсі будівлі під літе- відсутня вул. Любінська,168
рою «Б-3» нового аеровокзалу

4,0

120 784,00
станом на 30.09.2018

2 роки 364 дні

Розміщення пункту обміну валют

3 Міністерство освіти
і науки України

Нежитлове приміщення на 1-му поверсі
будівлі гуртожитку (літ. «А-5»)

18,2

318214,00
станом на 30.09.2018

2 роки 364 дні

Розміщення суб’єкта господарювання, що діє на основі
приватної власності і провадить господарську діяльність
з медичної практики

24,4

371 286,00
станом на 30.09.2018

2 роки 11 місяців

Розміщення благодійної організації на площі, що не
використовується для провадження підприємницької діяльності і становить не більше як 50 м2

02070996, ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет
України», м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 103, тел. 23780-94

4 Міністерство економічного 04728690, Державне підприємство «Науково-дослідний інсти- Нежитлове вбудоване приміщення на
розвитку і торгівлі України тут метрології вимірювальних і управляючих систем», 79008, 2-му поверсі дво-чотириповерхової бум. Львів, вул. М. Кривоноса, 6
дівлі під літ «A-4»

Інформація м. Львів, вул. Привідсутня родна, 8
–

м. Львів, вул.Винниченка, 30

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, РВ 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».

№ 1 (1229)

2 січня 2019 року

6

відомості
приватизації

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФОНДУ ПО ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

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

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

Назва органу
управління

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

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

мета використання

1 Національна поліція 40108630, Головне управління Національної поліції
України
в Полтавській області, вул. Пушкіна, 83, м. Полтава,
тел.: (0532) 56-06-07,51-76-60

Частина нежитлового приміщення (покрівлі 40108630.25.НРЖДИП143 Полтавська обл.,
гаражного приміщення 2 та покрівлі гаражм. Кременчук, вул. 29
ного приміщення 3)
Вересня, 6

21,3

24 800,00

2 роки 11 місяців

Розміщення телекомунікаційного та іншого обладнання

2 Державна служба 02361892, Головне управління статистики у Полтавстатистики України ській області, вул. Пушкіна, 103, м. Полтава, тел.:
(0532) 60-94-80, 50-07-56

Частина нежитлового приміщення на 1-му 02361892.1.АААДЕЖ148
поверсі адміністративного корпусу

3,0

34 667,00

2 роки 11 місяців

Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи
(орендна ставка 8 %)

вул. Пушкіна, 103,
м. Полтава

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 4-й поверх, кімн. 415. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФОНДУ ПО РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

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

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

реєстровий номер
майна

найменування

1 Міністерство освіти 02547116, Вище професійне училище № 22 м. Сарни, 34500, Рівненська обл.,
і науки України
м. Сарни, вул. Технічна, 4, тел. (03655) 3-38-05

Частина будівлі навчального корпусу № 3

місцезнаходження

–

Рівненська обл., м. Сарни,
вул. Технічна, 4

загальна вартість майна за неза- максимально можлиплоща, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
30,8

148 620,00

2 роки 11 місяців

мета використання
Розміщення салону краси

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 33028, м. Рівне, вул.16 Липня, 77, РВ 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 – РВ ФОНДУ ПО СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
Назва органу управління
з/п

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

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

найменування

реєстровий
номер майна

1 Конотопська районна дер- 04058143, Конотопська районна державна адміністрація, 41607, Сумська обл., Ділянка даху
жавна адміністрація
м. Конотоп, вул. Соборна, 23, тел.: (05447) 6-24-03; 2-32-96

–

загальна
площа, м2

місцезнаходження
Сумська обл., м. Конотоп,
вул. Соборна, 23

15,0

вартість майна за незалеж- максимально можлиною оцінкою, грн
вий строк оренди
21490,00
станом на 31.10.2018

2 роки 11 місяців

мета використання
Розміщення обладнання оператора, який надає
послуги рухомого (мобільного) зв’язку

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, РВ Фонду по Сумській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить
конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Оголошення орендодавця – РВ ФОНДУ по ХАРКІВСЬКІЙ області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

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

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

Назва органу
управління

1 Міністерство охорони
здоров’я України

02010936, Національний фармацевтичний університет, 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53, тел. (057)
706-15-03

2 Міністерство освіти
і науки України

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

найменування
Нежитлове приміщення – частина кімн. № 21 (холу) в підвалі
4-поверхової будівлі адміністративного корпусу, літ. за техпаспортом «А-4», інв. № 00101015, пам’ятка архітектури

мета використання

–

м. Харків, вул. Пушкінська, 53

4,0

52 100,00

2 роки 11 місяців

Розміщення банкомата та термінала самообслуговування

02071205, Харківський національний університет імені Нежитлові приміщення – частина кімн. № 1 – 2,5 м2, частина
В. Н. Каразіна, 61022, м. Харків, майдан Свободи, 4, кімн. № 49 – 2,5 м2 на третьому поверсі 12-поверхової будівлі навчального корпусу № 3, інв. № 10130016 «А-8/12», що є пам’яткою
тел. (057) 705-12-36
архітектури

–

м. Харків, майдан
Свободи, 6

5,0

62 500,00

2 роки 11 місяців

Розміщення буфетів, що не здійснюють
продаж товарів підакцизної групи, у навчальному закладі

3 Міністерство освіти
і науки України

38898340, Харківський коледж Державного універси- Нежитлове приміщення – кімн. № 34 на 1-му поверсі 5-поверхової
тету телекомунікацій, 61003, м. Харків, вул. Коопера- адміністративно-учбової будівлі, інв. № 10310317, літ. за техпастивна, 7, тел. 05773130163
портом «А-5»

–

м. Харків, вул. Кооперативна, 7

19,0

182 500,00

2 роки 11 місяців

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

4 Державне космічне
агентство України

14309830, Державне підприємство «Науководослідний і проектний інститут «Союз», 61124,
м. Харків, пр. Гагаріна, 168, тел. (097) 554-91-48

Нежитлові приміщення – кімн. № 45, 40 (коридор) на 1-му поДИННГВ007 м. Харків, просп.
версі 13-поверхового лабораторно-конструкторського корпусу, інв.
Гагаріна, 168
№ 10002, літ. «А-13»

20,6

112 200,00

1 рік

5 РВ Фонду по Харківській області

Відсутній

Нежитлові приміщення – кімн. № I, частина кімн. № 1 – 1008,3 м2,
кімн. № 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 нежитлової будівлі
підземного складу готової продукції літ. «П» та навіс літ. «П1» –
294,4 м2, що не є пам’яткою архітектури, інв. № 1387

–

Харківська обл.,
Валківський р-н,
с. Ков’яги, вул. Заводська, 9а

1 811,4

269 350,00

10 років

6 Державна служба
України з лікарських
засобів та контролю
за наркотиками

00482329, ДП «Державний науковий центр лікарських засобів і медичної продукції», 61085, м. Харків,
вул. Астрономічна, 33, тел. (057) 720-63-01

Нежитлові приміщення – кімн. № 206-209 на 1-му поверсі
4-поверхової будівлі адміністративно-лабораторного корпусу, літ.
А-4, площею 58,6 м2 та кімн. № 1 одноповерхового гаража, літ.
Р-1 – 152,3 м2, інв. № 81973

–

м. Харків,
вул. Астрономічна, 33

210,9

390 370,00

2 роки 11 місяців

Розміщення офісних приміщень на площі
58,60 м2 та розташування станції технічного обслуговування автомобілів на площі
152,30 м2

7 Міністерство освіти
і науки України

02547910, ДПТНЗ «ЦПТО № 3 м. Харкова», 61121,
м. Харків, вул. Владислава Зубенка, 37, тел. (057)
264-77-75

Нежитлові приміщення – кімн. № 2, 3, 4, 5 на 2-му поверсі
2-поверхової майстерні учбового корпусу №2, інв. № 110310005,
літ. «З-2»

–

м. Харків, вул. Владислава Зубенка, 37

157,4

505 600,00

2 роки 11 місяців

Розміщення цеху (виготовлення канцелярського приладдя)

Розміщення обладнання для пошиву
одягу (цех)
Розміщення складу

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів та документи (відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна») приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування
оголошення за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, РВ 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 по ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п
1

Назва органу
управління

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

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

найменування

Пенсійний фонд 21318350, Головне управління Пенсійного фонду України Приміщення на 1-му поверсі 8/100
України
в Хмельницькій області, вул. Герцена, 10, м. Хмельниць- частки адміністративної будівлі
кий, 29013, тел. (0382) 79-57-28

загальна вартість майна за неза- максимально можливий
площа, м2 лежною оцінкою, грн
строк оренди

місцезнаходження

21318350.1.СГЛУЮ018 вул. Героїв Небесної Сотні, 4, м. Старокостянтинів, Хмельницька обл., 31100

98,6

294 743,00

2 роки 11 місяців

мета використання
Розміщення Старокостянтинівського міського кризового центру (орган місцевого
самоврядування)

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 29013, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, РВ 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 – РВ 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 Державне агент- 25592421, Державне підприємство «Укрриба»,
ство рибного
вул. Тургенєвська, 82а, м. Київ, тел. (044) 486господарства
07-91
України

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за не- максимально можли- мета викорисплоща, м2 залежною оцінкою, грн вий строк оренди
тання

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

Гідротехнічні споруди в межах Жашківського району; Городищенського
району; Черкаського району; Канівського району; Кам’янського району
Черкаської області в кількості 479
інвентарних об’єктів

–

Черкаська область в адмінмежах Жашківський район: Конелівська с/р, Бузівська сільська ОТГ, Соколівська ОТГ; Городищенський район: В’язівська
с/р, Воронівська с/р, Черкаський район: Леськівська с/р, Худяківська с/р,
Сагунівська с/р, Червонослобідськас/р; Канівський район: Степанецька
сільська ОТГ, Козарівська с/р; Кам’янський район: Радиванівська с/р, Лузанівська с/р, Телепинська с/р, Баландинська с/р

2 Міністерство
40112118, Регіональний сервісний центр МВС в
Частина приміщення на 1-му повнутрішніх справ Черкаській області, вул. Лесі Українки, 21, м. Чер- версі
України
каси, тел. (0472) 66-47-97

40112118.1.ЮМЕЮГШ067 вул. Відродження, 16, м. Золотоноша, Черкаська обл.

–

25 080 147,76

2 роки 364 дні

8,5

29 520,00

2 роки 11 місяців

Розміщення
фінансової установи
Розміщення
фінансової установи

3 Міністерство
40112118, Регіональний сервісний центр МВС в
внутрішніх справ Черкаській області, вул. Лесі Українки,21, м. ЧерУкраїни
каси, тел. (0472) 66-47-97

Частина приміщення на 1-му повер- 40112118.1.ЮМЕЮГШ069 Автодорога Київ – Одеса 203 км + 800 м (ліворуч), с/р Родниківка (вул.
сі адміністративної будівлі
Степана Бандери, 12), Уманський р-н, Черкаська обл.

9,9

34 250,00

2 роки 11 місяців

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

Частина нежитлового приміщення
будівлі навіс-складу, літ.С-1

52,4

28 020,00

2 роки 364 дні

33689922.6.ААААЕЖ207

вул. Шевченка, 137, м.Золотоноша, Черкаська обл.

Розміщення
рибних господарств

Розміщення
складу

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: бульв. Шевченка, 205, кімн. 316, м. Черкаси, РВ 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 – РВ ФОНДУ по ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п Назва органу управління

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

1 Державна служба статис- 02363066, Головне управління статистики у Чернівецькій області, 58018,
тики України
м. Чернівці, вул. Головна, 249а, тел./факс (0372) 58-13-55

2 січня 2019 року

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
найменування
Вбудовані приміщення 1-го поверху будівлі (літ. А)

реєстровий номер майна

місцезнаходження

02363066.1.АААДЕЖ416 м. Чернівці, вул. Головна, 249а

загальна вартість майна за не- максимально можплоща, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
60,3

586440,00
станом на 30.09.2018

2 роки 364 дні

№ 1 (1229)

мета використання
Розміщення офісного приміщення

7

відомості
приватизації

Продовження таблиці

№
з/п Назва органу управління
2 Міністерство охорони
здоров’я України

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

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

02010971, ВДНЗ України «Буковинський державний медичний універси- Вбудовані приміщення напівпідватет», 58002, м. Чернівці, Театральна площа, 2, тел./факс (0372) 55-37-54 лу будівлі гуртожитку (літ. А)

реєстровий номер майна

місцезнаходження

02010971.1.ААААЛБ251 м. Чернівці, вул. Чернігівська, 1

загальна вартість майна за не- максимально можплоща, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
51,5

849 667,00
станом на 31.10.2018

1 рік

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

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, РВ Фонду по Чернівецькій області,
тел. 55-42-35. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФОНДУ ПО ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

реєстровий номер
майна

місцезнаходження

загальна
площа, м2

вартість майна за
незалежною оцінкою, грн

максимально можливий строк оренди

мета використання

1 Міністерство освіти 02548794, ДНЗ «Ніжинський професійний аграрний ліцей Чернігівської області», Нежитлові приміщення 1-го поі науки України
16604, Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Незалежності, 5а, тел. (04631) 3-10-02 верху будівлі гуртожитку

–

Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Шевченка, 113

442,7

1 484 347,06

2 роки 364 дні

Для виробництва технічних засобів комплексів
безпеки тощо

2 Міністерство освіти 02548794, ДНЗ «Ніжинський професійний аграрний ліцей Чернігівської області», Нежитлові приміщення 2-го повері науки України
16604, Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Незалежності, 5а, тел. (04631) 3-10-02 ху будівлі гуртожитку

–

Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Шевченка,113

236,94

752 181,41

2 роки 364 дні

Для здійснення навчального процесу з підготовки
та перепідготовки водіїв автотранспортних засобів

Заяви про оренду зазначених об’єктів 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), РВ 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 – РВ ФОНДУ по м. КИЄВУ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
№
з/п

Назва органу управління

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

найменування

загаль- вартість майна за максимально
реєстровий номер майна місцезнаходження на пло- незалежною оцін- можливий
ща, м2
кою, грн
строк оренди

мета використання

1 Міністерство регіонального роз38283024, ДП «Науково-дослідний інститут будівельного виробнивитку, будівництва та житловоцтва», 03110, м.Київ, просп. Валерія Лобановського, 51, тел. (044)
комунального господарства України 248-88-89; факс (044) 248-88-64

Нерухоме майно – нежитлове приміщення (на 1-му поверсі Лабораторного корпусу)

–

м. Київ, вул. Валерія Лобановського, 51

49,6

994 000,00
станом на
31.10.2018

2 роки
Розміщення суб’єктів господарювання, що здій11 місяців снюють проектні, проектно-вишукувальні,
проектно-конструкторські роботи

2 Міністерство регіонального роз04726917, ДП «Науково-дослідний та проектно-вишукувальний інстивитку, будівництва та житловотут транспортного будівництва «КИЇВДІПРОТРАНС», 01032, м. Київ,
комунального господарства України вул. Симона Петлюри, 15, тел. 288-24-44, факс 246-47-05

Нерухоме майно – нежитлові приміщення (на 5-му поверсі корпусу «А»)

–

01032, м. Київ,
вул. Симона Петлюри, 15

82,9

1 585 000,00
станом на
31.08.2018

3 Державне управління справами

14282798, Національний інститут стратегічних досліджень, 01133,
м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7, тел./ факс (044) 234-50-07 /
234-41-03

Нерухоме майно – нежитлові приміщення на цокольному поверсі

14282798.1.ЖШФТПС005 м. Київ, вул. Генерала Алмазова,
18/7

30,3

679 800,00
станом на
31.08.2018

2 роки
Розміщення видавництва друкованих засо11 місяців бів масової інформації та видавничої продукції,
що видаються українською мовою

4 Міністерство оборони України

33629043, Консорціум «Військово-будівельна індустрія», 03168,
м. Київ, просп. Повітрофлотський, 6, тел.: 390-10-30, 390-10-40

Нерухоме майно – нежитлове приміщення (на 1-му поверсі будівлі
літ. «Ж»)

33629043.1. АААДБГ774 03151, м. Київ,
вул. Волинська, 64

86,5

968 000,00
станом на
31.10.2018

2 роки
Розміщення майстерні, що здійснює технічне об11 місяців слуговування та ремонт автомобілів

2 роки

Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює проектні, проектно-вишукувальні, проектноконструкторські роботи

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

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Житомирській області про проведення
конкурсів на право укладення договору оренди
нерухомого державного майна
Назва і місцезнаходження органу, що проводить конкурс: РВ Фонду по Житомирській області, адреса: 10008, м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 20.
 I. Назва об’єкта та його місцезнаходження: будівля магазину
«Дари лісів» площею 473,4 м2 за адресою: м. Житомир, просп.
Миру, 69, реєстровий номер: 22050949.11.РИСИПЛ429.
Ринкова вартість майна, що передається в оренду, згідно зі звітом про незалежну оцінку майна становить 600256,00 грн станом
на 30.09.2018.
Балансоутримувач об’єкта оренди: Державне підприємство «Житомирське лісове господарство».
Орган, уповноважений управляти майном: Державне агентство
лісових ресурсів України.
Основні умови проведення конкурсу:
1. Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць орен
ди – листопад 2018 року становить 7737,58 грн (без ПДВ).
Основним критерієм визначення переможця є найбільший розмір
орендної плати у разі обов’язкового забезпечення виконання інших
умов конкурсу.
2. Учасник конкурсу має сплатити гарантійний внесок, який
становить шість стартових орендних плат, або надати банківську
гарантію. Гарантійний внесок може бути здійснений шляхом перерахування коштів на визначений в інформації про конкурс рахунок
або шляхом надання банківської гарантії. При цьому, банківська
гарантія надається у вигляді безвідкличного резервного банківського акредитива (гарантії), який видається банком з кредитним
рейтингом інвестиційного рівня або банком, акціонер якого володіє
в ньому контрольним пакетом акцій (материнська компанія) і має
кредитний рейтинг інвестиційного рівня. Під «інвестиційним рівнем» для цілей цього Порядку розуміють оцінку кредитного ризику
банку або акціонера, що володіє в ньому контрольним пакетом акцій (материнська компанія), довгострокові незабезпечені облігації
яких мають достатній рівень кредитоспроможності на рівні «ВВВ»
або вище згідно з міжнародною рейтинговою шкалою, визнаною
міжнародними рейтинговими агентствами, і які не мають на дату
проведення конкурсу судових процесів з державним органом приватизації або будь-яким іншим органом державної влади України
(відповідно до п. 4 Порядку проведення конкурсу на право оренди
державного майна). За три робочих дні до дати проведення конкурсу гарантійний внесок має бути перерахований на розрахунковий
рахунок № 373 160 020 00215 ДКСУ м. Київ, МФО 820172, одержувач: РВ Фонду по Житомирській області, код за ЄДРПОУ 13578893,
призначення платежу: «Сплата гарантійного внеску від учасника
конкурсу з оренди».
3. Цільове використання орендованого майна – розміщення
складу.
4. Термін оренди: до 10 років, обов’язок щодо нотаріального посвідчення договору оренди покладається на орендаря.
5. Зобов’язання орендаря щодо підтримання належних умов експлуатації, ефективного використання, збереження об’єкта оренди,
забезпечення пожежної безпеки.
6. Зобов’язання орендаря щодо страхування орендованого майна
на суму, не меншу ніж його вартість, зазначена у договорі оренди, з
франшизою, що не перевищує 0 %.
7. Зобов’язання орендаря зі сплати орендної плати забезпечуються у вигляді завдатку в розмірі місячної орендної плати, визначеної
за результатами конкурсу.
8. Компенсація переможцем конкурсу витрат на проведення незалежної оцінки майна протягом 10 днів з моменту оголошення результатів конкурсу.
9. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа, після отримання проекту договору оренди, протягом 5 робочих днів особисто
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повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди. У разі
порушення переможцем конкурсу цього строку сплачений ним гарантійний внесок не повертається.
10. 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 проведення конкурсу на право оренди
державного майна.
11. У разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з
орендної плати та перераховується до державного бюджету і балансоутримувачу відповідно до пропорцій, визначених Методикою
розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 4
жовтня 1995р. № 786.
Конкурс буде проведено об 11.00 на 10-й календарний день після
дати опублікування інформації в офіційному виданні Фонду державного майна України – газеті «Відомості приватизації» в РВ Фонду по
Житомирській області (10008, м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера,
20, кімн. 405).
 II. Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлові при
міщення площею 1448,11 м2 в будівлі «Складу торфобрикету»,
реєстровий номер: 02968154.2.ИШЦЧЮШ040, та нежитлові
приміщення площею 640,12 м2 в будівлі «Головного корпу
су заводу», реєстровий номер: 02968154.2.ИШЦЧЮШ038,
за адресою: Житомирська обл., Лугинський р-н, смт Миролюбів,
вул. Заводська, 5.
Ринкова вартість майна, що передається в оренду, згідно зі звітом про незалежну оцінку майна становить 736 621,00 грн станом
на 31.08.2018.
Балансоутримувач об’єкта оренди: Озерянський торфозавод –
філія Державного підприємства «Житомирторф».
Орган, уповноважений управляти майном: Міністерство енергетики та вугільної промисловості України.
Основні умови проведення конкурсу:
1. Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць орен
ди – листопад 2018 року становить 9 675,81 грн (без ПДВ).
Основним критерієм визначення переможця є найбільший розмір
орендної плати у разі обов’язкового забезпечення виконання інших
умов конкурсу.
2. Учасник конкурсу має сплатити гарантійний внесок, який
становить шість стартових орендних плат, або надати банківську
гарантію. Гарантійний внесок може бути здійснений шляхом перерахування коштів на визначений в інформації про конкурс рахунок
або шляхом надання банківської гарантії. При цьому банківська гарантія надається у вигляді безвідкличного резервного банківського
акредитива (гарантії), який видається банком з кредитним рейтингом інвестиційного рівня або банком, акціонер якого володіє в ньому
контрольним пакетом акцій (материнська компанія) і має кредитний
рейтинг інвестиційного рівня. Під «інвестиційним рівнем» для цілей
цього Порядку розуміють оцінку кредитного ризику банку або акціонера, що володіє в ньому контрольним пакетом акцій (материнська
компанія), довгострокові незабезпечені облігації яких мають достатній рівень кредитоспроможності на рівні «ВВВ» або вище згідно з
міжнародною рейтинговою шкалою, визнаною міжнародними рейтинговими агентствами, і які не мають на дату проведення конкурсу
судових процесів з державним органом приватизації або будь-яким
іншим органом державної влади України (відповідно до п. 4 Порядку
проведення конкурсу на право оренди державного майна). За три
робочих дні до дати проведення конкурсу гарантійний внесок має
бути перерахований на розрахунковий рахунок № 373 160 020 00215
ДКСУ м. Київ, МФО 820172, одержувач: РВ Фонду по Житомирській
області, код за ЄДРПОУ 13578893, призначення платежу: «Сплата
гарантійного внеску від учасника конкурсу з оренди».
3. Цільове використання орендованого майна – виготовлення та
зберігання торф’яних брикетів.
4. Об’єкт оренди не підлягає приватизації та передачі в суб
оренду.
5. Термін оренди – 2 роки 364 дні.
6. Зобов’язання орендаря щодо підтримання належних умов експлуатації, ефективного використання, збереження об’єкта оренди,
забезпечення пожежної безпеки.

7. Зобов’язання орендаря щодо страхування орендованого майна
на суму, не меншу ніж його вартість, зазначена у договорі оренди, з
франшизою, що не перевищує 0 %.
8. Зобов’язання орендаря зі сплати орендної плати забезпечуються у вигляді завдатку в розмірі місячної орендної плати, визначеної
за результатами конкурсу.
9. Компенсація переможцем конкурсу витрат на проведення незалежної оцінки майна протягом 10 днів з моменту оголошення результатів конкурсу.
10. 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.
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 проведення конкурсу на право оренди
державного майна.
12. У разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з
орендної плати та перераховується до державного бюджету і балансоутримувачу 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 буде проведено о 12.00 на 10-й календарний день
після дати опублікування оголошення в офіційному виданні
Фонду державного майна України – газеті «Відомості привати
зації» в РВ Фонду по Житомирській області (10008, м. Житомир,
вул. Святослава Ріхтера, 20, кімн. 405).
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії (для об’єктів I – II):
заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації
про конкурс. Якщо претендент вже подав заяву про оренду, яка стала
підставою для оголошення конкурсу, після оголошення конкурсу він
подає нові пропозиції; документи, які підтверджують сплату гарантійного внеску; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником
конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку
з ним (поштова адреса, контактний телефон, мобільний телефон);
інформацію про відсутність застосування до заявника санкцій відповідно до законодавства.
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 на участь у конкурсі (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) приймаються за адресою: 10008, м. Житомир,
вул. Святослава Ріхтера, 20 у РВ Фонду по Житомирській області
(кімн. 412) у конвертах з написом «На конкурс» з відбитком печатки
претендента (за наявності), із зазначенням назви, адреси та площі
об’єкта.
Допущені до участі у конкурсі учасники, подають до конкурсної
комісії конверти з конкурсними пропозиціями щодо орендної плати
на відкритому засіданні конкурсної комісії в присутності учасників
конкурсу.
Кінцевий термін приймання документів – за 3 робочих дні до дати
проведення конкурсу.
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем
його розташування. Реєстрація учасників конкурсу завершується за
10 хв. до початку проведення конкурсу.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі оренди державного майна РВ Фонду по Житомирській області (кімн. 405) або за
тел. (0412) 22-64-72.
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підсумки
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Миколаївській області про підсумки
конкурсу на право укладення договору оренди
державного нерухомого майна, що відбувся 20.12.2018
За результатами засідання конкурсної комісії прийнято рішення
про укладення договору оренди на державне нерухоме майно:
будівлю гаража малої механізації площею 481,4 м2 за адресою:
вул. Заводська, 23/12, м. Миколаїв, що перебуває на балансі ДП
«Миколаївський морський торговельний порт», з ТОВ «Стивідорна
інвестиційна компанія», як єдиним заявником;
будівлю мийки площею 112,7 м2 за адресою: вул. Заводська,
23/12, м. Миколаїв, що перебуває на балансі ДП «Миколаївський
морський торговельний порт», з ТОВ «Стивідорна інвестиційна компанія», як єдиним заявником.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Харківській області про підсумки
конкурсів на право оренди державного майна,
що відбулися 18.12.2018
1. За результатами засідання конкурсної комісії прийнято рішення
щодо укладення РВ Фонду по Харківській області договору оренди
державного майна: нежитлові приміщення – кімн. № 13, 14 на цокольному поверсі 9-поверхової будівлі гуртожитку № 12, літ. «А-9-10»,
загальною площею 41,5 м2 за адресою: м. Харків, пров. Електроінструментальний, 6б, що перебуває на балансі студентського містечка
Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут», з єдиним претендентом, що прийняв участь у конкурсі та пропозиції якого відповідають оголошеним
умовам його проведення, – ФОП Кондратьєвою О. О.
2. За результатами засідання конкурсної комісії з метою формування списку учасників конкурсу на право оренди державного майна вважати конкурс на право оренди державного майна: нежитлове
приміщення – частина кімн. № 50 (вестибуль) на першому поверсі
4-поверхового головного учбового корпусу № 1, інв. № 0004530,
реєстровий № 00493758.1.БЕШСНП7581, літ. «А-4», загальною площею 8,0 м2 за адресою: Харківська обл., Дергачівський р-н, смт Мала
Данилівка, вул. Академічна, 1, що перебуває на балансі Харківської
державної зооветеринарної академії, таким, що не відбувся.

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

ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м. Житомира ЗСУ про проведення конкурсу
на право укладення договорів оренди
нерухомого військового майна
Назва і місцезнаходження органу, що проводить конкурс: КЕВ м.
Житомира ЗСУ за адресою: м. Житомир, вул. Дмитра Донцова, 20.
 1. Назва об’єкта та його місцезнаходження: частина нежит
лових приміщень складу (інв. № 55) площею 317,0 м2 за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Висока Піч, військове
містечко № 677/1.
Ринкова вартість майна, що передається в оренду, згідно зі звітом
про незалежну оцінку на 31.08.2018 становить 117028 грн (без ПДВ).
Початковий розмір орендної плати, визначений відповідно до
Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна, затвердженої постановою КМУ від 04.10.1995 № 786,
становить 1515,51 грн за базовий місяць – жовтень 2018 р. (при
застосуванні річної орендної ставки на рівні 15 % під складування).
Балансоутримувач об’єкта оренди: КЕВ м. Житомира.
Орган, уповноважений управляти майном, – Міністерство оборони України.
Основні умови проведення конкурсу:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначених об’єктів оренди порівняно з орендною платою
за базовий місяць оренди – жовтень 2018 р., що становить 1515,51 грн
(без ПДВ), але не нижчий ніж передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 № 786, зі змінами та доповненнями.
 2. Назва об’єкта та його місцезнаходження: будівля складу
(інв. № 56) площею 449,6 м2 за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Висока Піч, військове містечко № 677/1.
Ринкова вартість майна, що передається в оренду, згідно зі звітом
про незалежну оцінку на 31.08.2018 становить 165977 грн (без ПДВ).
Початковий розмір орендної плати, визначений відповідно до
Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна, затвердженої постановою КМУ від 04.10.1995 № 786,
становить 2149,40 грн за базовий місяць – жовтень 2018 р. (при
застосуванні річної орендної ставки на рівні 15% під складування).
Балансоутримувач об’єкта оренди: КЕВ м. Житомира.

Орган, уповноважений управляти майном – Міністерство оборони України.
Основні умови проведення конкурсу:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначених об’єктів оренди порівняно з орендною платою
за базовий місяць оренди – жовтень 2018 р., що становить 2149,40 грн
(без ПДВ), але не нижче ніж передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 № 786, зі змінами та доповненнями.
Умови проведення конкурсу для об’єктів 1 – 2:
1. Своєчасне здійснення за власний рахунок поточного та інших
видів ремонту орендованого майна.
2. Термін дії договору оренди – до 3 років з можливою подальшою
пролонгацією згідно з чинним законодавством.
3. Забезпечити збереження орендованого майна, запобігати його
пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому екологічними нормами та правилами пожежної безпеки.
4. Забезпечити орендодавцю доступ до об’єктів оренди з метою
перевірки його стану та відповідності напряму використання за цільовим призначенням.
5. Зобов’язання не зберігати і не використовувати токсичні, хімічні, вибухові, наркотичні, радіоактивні та легкозаймисті матеріали
і речовини в орендованих приміщеннях.
6. Протягом 15 робочих днів після підписання договору встановити прилади обліку енергопостачання, заключити прямі договори
з постачальними організаціями.
7. Зобов’язання орендаря зі сплати орендної плати забезпечується у вигляді завдатку в розмірі, не меншому ніж орендна плата за
перший місяць оренди, який вноситься в рахунок плати за останній
місяць оренди протягом 10 днів з моменту укладення договору, а у
разі не внесення завдатку договір оренди розривається.
8. Заборона передавати орендоване майно в суборенду та без
права на приватизацію орендованого майна.
9. Відшкодування переможцем конкурсу витрат на проведення
незалежної оцінки майна протягом 10 днів з моменту оголошення
результатів конкурсу замовнику оцінки.
Для участі в конкурсі необхідно подати документи, зазначені у
п. 3.2 наказу Фонду державного майна України та МОУ від 26.07.2000
№ 1549/241, крім того:
заяву про участь в конкурсі; проект договору оренди, підписаний
учасником конкурсу і завірений печаткою (за наявності); документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;
посвідчені нотаріусом копії установчих документів; відомості про
фінансовий стан (платоспроможність) учасника конкурсу; довідку
від учасника конкурсу про те, що щодо нього не порушено справу
про банкрутство; зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов
конкурсу, в тому числі запропонований учасником конкурсу розмір місячної орендної плати (відображається в проекті договору
оренди).
Конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному конверті (з печаткою учасника конкурсу) з написом «Для участі в конкурсі по оренді».
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – протягом 30
днів з дня опублікування цієї інформації.
Конкурс відбудеться на 31-й календарний день (якщо він є
робочим) з дня опублікування цієї інформації об 11.00 в КЕВ
м. Житомира за адресою: м. Житомир, вул. Дмитра Донцо
ва, 20.
Заяви приймаються за адресою: м. Житомир, вул. Дмитра Донцова, 20 (кімн. 15).
Додаткову інформацію можна отримати у економіста з орендних
відносин КЕВ м. Житомира (кімн. 15) або за тел. (0412) 22-77-76.
ІНФОРМАЦІЯ
Національного університету оборони України
імені Івана Черняховського про проведення
конкурсу на право оренди нерухомого
військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: Націо
нальний університет оборони України імені Івана Черняховського,
адреса: 03049, м. Київ, просп. Повітрофлотський, 28.
 1. Назва об’єкта та його місцезнаходження: частина нерухо
мого вйськового майна загальною площею 6,0 м2 за адресою:
м. Київ, просп. Повітрофлотський, 28, будівля (інв. № 73) військового
містечка № 63, рік побудови – 1981.
Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку на
31.08.2018 становить 385 380,00 грн (без урахування ПДВ).
Стартовий розмір орендної плати становить 5 780,70 грн
(без урахування ПДВ) за базовий місяць оренди – серпень
2018 року (орендна ставка – 18 %) за умови використання об’єкта
оренди під розміщення антен та технічних засобів і антен операторів
телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку.
У подальшому орендна плата підлягає щомісячному корегуванню на
індекси інфляції згідно з законодавством.

КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
АПАРАТ ФОНДУ
ІНФОРМАЦІЯ ФОНДУ
про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності
 Найменування об’єкта оцінки: нерухоме майно пансіонату з
лікуванням матері та дитини «Зелені пагорби», розташоване за
адресою: вул. Велика Виженка, 262а, 267а, 288а, 289а, 292а, 294а,
329а, 346а, с. Виженка, Вижницький р-н, Чернівецька обл. (згідно з
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29.08.2018 № 604-р
«Про віднесення нерухомого майна пансіонату з лікуванням матері та дитини «Зелені пагорби» у с. Виженка до сфери управління
Фонду державного майна» віднесене до сфери управління Фонду
державного майна України).
Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: вул. Велика Виженка, 262а, 267а, 288а, 289а, 292а,
294а, 329а, 346а, с. Виженка, Вижницький р-н, Чернівецька обл.;
тел.: (097) 701-72-20, (044) 286-75-91.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення справедливої
вартості нерухомого майна пансіонату з метою відображення її результатів у бухгалтерському обліку.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 35 будівель
та споруд загальною площею 3143,8 м2.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: 809,417 тис. грн.
Наявність об'єктів, що містять державну таємницю: ні.

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ 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: нежитлові вбудовані приміщення за
гальною площею 28,135 м2 одноповерхової будівлі поштового
зв’язку, що не увійшли під час приватизації до статутного (складеного)
капіталу СТОВ «Пляхівське» та перебувають на його балансі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 22300, Вінницька обл., Козятинський р-н,
с. Пляхова, вул. Подільська (колишня Радянська), 9. Мета проведення
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 2. Назва об’єкта та його місцезнаходження: частина нерухо

мого вйськового майна загальною площею 8,0 м2 за адресою:
м. Київ, просп. Повітрофлотський, 28, будівля (інв. № 10) військового
містечка № 63, рік побудови – 1914.
Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку на
31.08.2018 становить 439 400,00 грн (без урахування ПДВ).
Стартовий розмір орендної плати становить 6 591,00 грн
(без урахування ПДВ) за базовий місяць оренди – серпень 2018
року (орендна ставка – 18 %) за умови використання об’єкта оренди
під розміщення антен та технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку. У
подальшому орендна плата підлягає щомісячному корегуванню на
індекси інфляції згідно з законодавством.
 3. Назва об’єкта та його місцезнаходження: частина нерухо
мого вйськового майна загальною площею 6,0 м2 за адресою:
м. Київ, просп. Повітрофлотський, 30, будівля (інв. № 90) військового
містечка № 29, рік побудови – 1978.
Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку на
31.08.2018 становить 362 210,00 грн (без урахування ПДВ).
Стартовий розмір орендної плати становить 5 433,15 грн
(без урахування ПДВ) за базовий місяць оренди – серпень 2018
року (орендна ставка – 18 %) за умови використання об’єкта оренди
під розміщення антен та технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку. У
подальшому орендна плата підлягає щомісячному корегуванню на
індекси інфляції згідно з законодавством.
Балансоутримувач: Національний університет оборони України
імені Івана Черняховського.
Основні вимоги конкурсу та умови експлуатації об’єктів:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати порівняно з початковим розміром орендної плати; авансовий внесок
у розмірі, не меншому ніж дві місячні орендні плати, протягом 15
днів з моменту укладення договору оренди; своєчасно і у повному обсязі сплачувати орендну плату з урахуванням індексу інфляції
(щомісяця не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним); відшкодовувати витрати орендодавцю за комунальні послуги та компенсацію земельного податку за користування земельною ділянкою
під об’єктом оренди та за прилеглу територію; компенсація витрат
за виконаний звіт з незалежної оцінки майна окремого об’єкта; виконання капітального та поточного ремонту орендованого майна за
власні кошти без вимоги на відшкодування; встановлення приладів
обліку комунальних послуг за рахунок власних коштів орендаря та
укладення прямих договорів з постачальними організаціями; ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його призначення
та умов договору оренди.
Переможцем конкурсу визнається орендар, який запропонував
найбільшу орендну плату при забезпеченні виконання інших умов
конкурсу.
Конкурс буде проведено об 11.00 на 21-й день після опублі
кування цієї інформації за адресою: м. Київ, просп. Повітроф
лотський, 28 (к. 5).
Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд
конкурсної комісії:
заяву про участь у конкурсі; проект договору оренди, підписаний учасником конкурсу та завірений печаткою (за наявності) та
комплект документів, передбачених Переліком документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що
належить до державної власності, затвердженим наказом Фонду від
15.02.2013 № 201.
Для учасників, які є юридичними особами: документи, що засвідчують повноваження представника юридичної особи; засвідчені нотаріусом копії установчих документів; відомості про фінансовий стан
(платоспроможність) учасника конкурсу з урахуванням дебіторської
та кредиторської заборгованості; довідку від учасника конкурсу про
те, що до учасника не порушено справу про банкрутство;
для учасників, які є фізичними особами: копію документа, що посвідчує особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність, видану представнику фізичної особи; свідоцтво про реєстрацію фізичної особи, як суб’єкта підприємницької діяльності; декларація
про доходи; зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, в тому числі запропонований учасником конкурсу розмір місячної
орендної плати (відображається в проекті договору оренди).
Конкурсні пропозиції учасників мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та чинному законодавству України.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: за 3 робочих
дні до дати проведення конкурсу до 17.00 останнього дня (к. 10)
за адресою: м Київ, просп. Повітрофлотський, 28 в окремому конверті
з написом «На конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу
із зазначенням назви учасника конкурсу та об’єкта оренди (адреса,
площа, балансоутримувач).
Контактні телефони: (044) 271-07-44, 271-09-73.

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

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2018.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду
державного майна України від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення),
та з урахуванням умов цієї інформації.
Замовник послуг з оцінки – Фонд державного майна України.
Платник послуг з оцінки – ДП «Управління справами Фонду державного майна України».
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна
України, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта
оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.
До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на
підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким
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 у 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 встановленою в додатках 3 – 5
до Положення формою.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: окремі будівлі та споруди, зокрема, нерухомість готельного, рекреаційного та санаторнокурортного призначення.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 50 000,0 грн.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, в який вкладено окремий запечатаний конверт з конкурсною
пропозицією, шляхом поштового відправлення на адресу: 01133,
м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна
України (вул. Генерала Алмазова, 18/9, фойє) до 16.00 11 січня
2019 року.
На конверті необхідно 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 у Фонді державного майна України
(01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303) 17
січня 2019 року о 14.00.

оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження
строку дії договору оренди. Замовник робіт з оцінки – РВ Фонду по Він
ницькій області, (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua. Платник робіт
з оцінки – ПАТ «Укртелеком». Кількість об’єктів необоротних активів
згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 3 приміщення, 1 частина приміщення. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 31.12.2017:
відновна – 39233,00 грн; залишкова – 11746,00 грн. Подібні до об’єкта
оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель. Очікувана найбільша
ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,5 тис. грн. Дата оцінки
(дата на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2018.

 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення
(част. № 1001 (26,06 м2), № 1002 (4,0 м2), № 1003 (14,8 м2) за
гальною площею 44,86 м2 будівлі гуртожитку та їдальні (літ. А),
що перебуває на балансі Барського коледжу транспорту та будівництва Національного транспортного університету. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 23000, Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Героїв Майдану, 11/14. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Замовник
робіт з оцінки – РВ Фонду по Вінницькій області, (0432) 67-52-17,
vinnytsia@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки – ФОП Шевченко Є. В.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 частина приміщен-
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ня, 2 приміщення. Балансова залишкова вартість основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій,
нематеріальних активів станом на 01.08.2018: відновна – 516455,00
грн; залишкова – 42384,00 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
приміщення, частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання
послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,3 тис. грн. Дата оцінки (дата на яку
проводиться оцінка майна): 31.12.2018.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого
приміщення коридору № ІІІ площею 5,0 м2 на 1-му поверсі у
вестибулі гуртожитку № 5, що перебуває на балансі Вінницького
національного технічного університету. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: 21021, м. Вінниця, вул. Келецька, 98. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору
оренди. Замовник робіт з оцінки – РВ Фонду по Вінницькій області,
(0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки – ФОП
Вікаренко О. І. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 частина приміщення. Балансова залишкова вартість основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій,
нематеріальних активів станом на 01.09.2018: відновна – 3957,68
грн; залишкова – 553,92 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг
з оцінки об’єкта оцінки: 2,0 тис. грн. Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2018.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщен
ня № 17 (18,8 м2), част. № 59 (375,0 м2) загальною площею
393,8 м2 на 1-му поверсі адмінбудівлі батальйону ППС (спортманеж) (літ. А3), що перебувають на балансі Головного управління
Національної поліції у Вінницькій області. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: 21000, м. Вінниця, вул. Ботанічна, 27. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення
договору оренди. Замовник робіт з оцінки – РВ Фонду по Вінницькій області, (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua. Платник робіт з
оцінки – ФОП Смоляк В. О. Кількість об’єктів необоротних активів
згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів): 1 приміщення, 1 частина приміщення. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на
30.09.2018: відновна – 272854,15 грн; залишкова – 272854,15 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки:
2,0 тис. грн. Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна):
31.12.2018.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого
приміщення технічного поверху площею 3,0 м2; частина даху
площею 17,0 м2 дванадцятиповерхової адмінбудівлі (літ. А) з
підвалом, що перебувають на балансі Головного управління статистики у Вінницькій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
21000, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 15. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку дії договору оренди. Замовник робіт з оцінки – РВ Фонду по Вінницькій області, (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки – ПП «Форсаж-Він». Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 частина приміщення, частина даху.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів, станом на 01.01.2018: відновна – 11402,60 грн; залишкова – 773,27 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення,
частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки
об’єкта оцінки: 2,0 тис. грн. Дата оцінки (дата на яку проводиться
оцінка майна): 31.12.2018.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення (№ 1-3
(23,1 м2), № 1-4 (10,6 м2), № 1-5 (45,2 м2), № 1-6 (74,4 м2)
загальною площею 153,3 м2 будівлі майстерень з котельнею
(літ. З), що перебувають на балансі ПрАТ «Глуховецький гірничозбагачувальний каоліновий комбінат». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: 22130, Вінницька обл., Козятинський р-н, смт Глухівці,
вул. Заводська, 1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта з метою відображення у бухгалтерському обліку.
Замовник робіт з оцінки – РВ Фонду по Вінницькій області, (0432)
67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки – ПрАТ «Глуховецький гірничо-збагачувальний каоліновий комбінат». Кількість
об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних
засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів): 4 приміщення. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 01.01.2018: відновна – 146343,00 грн; залишкова – 94237,00
грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки: 2,5 тис. грн. Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка
майна): 31.12.2018.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015
№ 2075 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2018 р. за № 198/31650
(далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих
відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та
професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки
майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають
об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації,
порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні,
зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій
зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням
усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом; документів
щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або)
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та
підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення); підтвердних документів (заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів
оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4); 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 16.00 17.01.2019 (включно).
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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 23.01.2019 о 10.00 у РВ Фонду по Він
ницькій області за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10.
Телефон для довідок 67-26-08.

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Донецькій області про оголошення
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди

 1. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані при
міщення загальною площею 50,8 м2 першого поверху з ґанком
службово-технічного приміщення, що перебувають на балансі
ПАТ «Укрзалізниця» (код за ЄДРПОУ 40075815). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Покровськ, вул. Залізнична,
24. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою
укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ Фонду
по Донецькій області, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: ФОП
Іванова О. В. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2018.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,8 тис. грн. В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки приміщень,
частин будівель.
 2. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового вбу
дованого приміщення площею 7,0 м2 та частина даху площею
1,5 м2 будівлі надшахтного ствола, що перебуває на балансі ВП «Шахта «Північна» ДП «Дзержинськвугілля», код за ЄДРПОУ
33839013. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Торецьк, смт Північне, вул. Центральна, 1. Мета проведення оцінки:
визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Замовник послуг
з оцінки: РВ Фонду по Донецькій області, телефон/телефакс (057)
700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт
з оцінки: ПрАТ «КИЇВСТАР». Наявність об’єктів, що містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
31.12.2018. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 3,0 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
інженерних споруд, передавальних пристроїв та конструктивних
частин будівель, що призначені для розміщення технічних засобів і
антен операторів телекомунікацій.
 3. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового при
міщення площею 1,0 м2 другого поверху адміністративної бу
дівлі, що перебуває на балансі Регіонального сервісного центру
МВС в Донецькій області, код 40112123. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Донецька обл., м. Бахмут, вул. Ювілейна, б. 41. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору
оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ Фонду по Донецькій області,
телефон/телефакс (057)700-03-14, електронна адреса: donetsk@
spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: Управління поліції охорони в Донецькій області. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2018.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки –2,5 тис. грн. В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки приміщень,
частин будівель.
 4. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані при
міщення загальною площею 616,7 м 2 (реєстровий номер
33839013.1.БЕУЯЖП075), у тому числі: на першому поверсі – 375,2 м2, на другому поверсі – 241,5 м2, що перебувають на
балансі Відокремленого підрозділу «Шахта «Центральна» (код за
ЄДРПОУ 40420585) державного підприємства «Торецьквугілля» (код
за ЄДРПОУ 33839013). Місцезнаходження об’єкта оцінки: 85200,
Донецька обл., м. Торецьк, вул. Дружби, б. 8. Мета проведення
оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ Фонду по Донецькій області, телефон/
телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.
ua. Платник робіт з оцінки: Філія – Донецьке обласне управління АТ
«Ощадбанк». Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2018.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 3,45 тис. грн. В якості
подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки приміщень, частин будівель.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу
Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 20.02.2018 за № 198/31650) (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих
відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та
професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки
майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають
об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників конкурсу, передбачених
п. 12 розділу ІІ Положення.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію на об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка
складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, щодо
вартості надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з
наданням таких послуг, а також строку їх виконання у календарних
днях (не більше ніж 5 календарних днів). У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість
надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом згідно із законом; документів щодо практичного
досвіду надання послуг з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та оцінювачів, які будуть
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна (згідно з додатком 3 до Положення); підтвердних документів.
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (згідно з додатком 4 до Положення);
письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною
таємницею, і залучається претендентом (за потреби); інформація про
претендента (згідно з додатком 5 до Положення).
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057,
м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (4-й поверх). Телефон для
довідок (057) 700-03-27.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опу
блікування цієї інформації об 11.00 в РВ 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 РВ 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 проводити-

ся конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування
юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Житомирській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки майна

 Найменування об’єкта оцінки № 1: частина нежитлового при
міщення вестибуля 3,0 м2 на 1-му поверсі учбового корпусу
№ 1, що перебуває на балансі Житомирського технологічного коледжу Київського національного університету будівництва і архітектури. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Небесної
сотні, 37. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладання договору оренди. Дата оцінки: 31.12.2018. Замовник оцінки – РВ Фонду по
Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Небелас А. В.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 1600,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення,
частини будівель.
 Найменування об’єкта оцінки № 2: нежитлові приміщення
площею 61,8 м2 побутової будівлі з майстернями (літ. А) та
нежитлові приміщення площею 215,4 м2 у складській будівлі
із добудовою під розчинний цементний вузол (літ. Б), що перебуває на балансі Головного управління Національної поліції в Житомирській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир,
вул. Слобідська, 35. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.12.2018. Замовник оцінки – РВ
Фонду по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ТОВ «Еко
Захист-Україна». Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 1600,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки об’єкти –
приміщення, частини будівель.
 Найменування об’єкта оцінки № 3: нежитлові приміщення
площею 67,77 м2 на 1-му поверсі відділення зв’язку (літ. А), що
перебуває на балансі Житомирської дирекції ПАТ «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Баранівський р-н,
смт Довбиш, вул. Поліська, 16. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати, з метою продовження дії договору оренди. Дата оцінки: 31.12.2018. Замовник оцінки – РВ Фонду по Житомирській області; платник робіт з
оцінки – ФОП Невмержицький М. І. Очікувана найбільша ціна послуг з
оцінки під час обрання переможця – 1800,00 грн. Подібні для об’єкта
оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Найменування об’єкта оцінки № 4: нежитлові приміщення від
ділення зв’язку площею 45,1 м2 (літ. А), що перебуває на балансі
Житомирської дирекції ПАТ «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Словечне, вул. Жовтнева, 2. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження дії договору оренди. Дата оцінки: 31.12.2018. Замовник оцінки – РВ Фонду
по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Верховлюк
Ю. М. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 1800,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015
№ 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 січня 2016
року за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2018 року
за № 198/31650) (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються суб’єкти оціночної діяльності –
суб’єкти господарювання, які діють на підставі чинних сертифікатів
суб’єктів оціночної діяльності за відповідними напрямами оцінки
майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають
об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі у 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 (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання
звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки);
підтвердних документів.
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності;
інформація про претендента.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть
залучені до надання послуг з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з
описом документів шляхом поштового відправлення на адресу:
м Житомир, вул. С. Ріхтера, 20 або до приймальні РВ Фонду по
Житомирській області (каб. 401) за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) до 15.00. На конверті
потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити найменування об’єкта оцінки
та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає конкурсну документацію.
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублі
кування цієї інформації об 11.00 у РВ Фонду по Житомирській
області за адресою: м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20 (контак
тний номер телефону (0412) 42-04-18).

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ 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 приміщення котельні загальною площею
38,24 м2, що обліковується на балансі Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв, за адресою: Івано-Франківська обл., Косівський р-н,
м. Косів, вул. Міцкевича, 2. Запланована дата оцінки: 31.12.2018.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оренди для продовження договору оренди. Замовник оцінки – РВ Фонду по Івано-Франківській області. Платник оцінки – ТОВ
«Тепло Прикарпаття».
 2. Гаражне приміщення загальною площею 40,4 м 2,
що обліковується на балансі Головного управління статистики в
Івано-Франківській області, за адресою: Івано-Франківська обл.,
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відомості
приватизації

м. Коломия, вул. Шевченка, 23. Запланована дата оцінки: 31.12.2018.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оренди для укладення договору оренди. Замовник оцінки –
РВ Фонду по Івано-Франківській області. Платник оцінки – Микитюк
Михайло Михайлович.
 3. Частина приміщення першого поверху будівлі голов
ного корпусу загальною площею 96,0 м2, що обліковується на
балансі Коледжу електронних приладів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, за адресою: м. ІваноФранківськ, вул. Вовчинецька, 223. Запланована дата оцінки:
31.12.2018. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди.
Замовник оцінки – РВ Фонду по Івано-Франківській області. Платник
оцінки – ФОП Демчук Юлія Василівна.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті
і складається з:
1) конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій
зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням
усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом; 2) документів
щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або)
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про
оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток
3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції
наказу Фонду від 16.01.2018 № 47); 3) підтвердних документів.
На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого
буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та
найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде розглядатись конкурсною комісією під час обрання переможця не повинна перевищувати: 4,2 тис. грн.
Строк надання послуг з оцінки об’єктів не повинен перевищувати
5 календарних днів.
Інформація про подібні до об’єкта оцінки об’єкти наведена в додатку 2 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190
(у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд
конкурсної комісії:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності
за встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмова згода
керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл
на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і
залучається претендентом (за потреби); інформація про претендента (додаток 5 до Положення); копії кваліфікаційних документів
оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому
числі посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок (подаються у разі проведення конкурсу з метою виконання робіт з експертної грошової оцінки
земельних ділянок).
Копії документів, що подаються до регіонального відділення, повинні бути завірені належним чином.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: до участі в конкурсі
з метою надання послуг з оцінки майна можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими
передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників
конкурсу, передбаченим пунктом 12 розділу ІІ Положення.
У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет документів або подана ним конкурсна документація є неповною, комісія
на засіданні приймає рішення щодо недопущення його до участі в
конкурсі. Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії РВ Фонду
по Івано-Франківській області за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсу (включно).
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів з дня опу
блікування цієї інформації о 10.00 у приміщенні РВ 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
знаходяться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48,
телефон для довідок 55-31-39.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Івано-Франківській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів оренди

 1. Приміщення загальною площею 41,8 м2 на першому по
версі адміністративної будівлі (кімнати № 36, 37, 38 згідно з тех
нічним паспортом), що обліковується на балансі Івано-Франківської
філії державної установи «Інститут охорони ґрунтів України», за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Гаркуші, 2. Запланована дата оцінки:
31.12.2018. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди.
Замовник оцінки – РВ Фонду по Івано-Франківській області. Платник
оцінки – Колісник Наталія Михайлівна.
 2. Замощений майданчик загальною площею 33,2 м2,
що обліковується на балансі Рогатинського державного аграрного
коледжу, за адресою: Івано-Франківська обл., м. Рогатин, вул. Шашкевича, 61. Запланована дата оцінки: 31.12.2018. Мета проведення
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди
для продовження договору оренди. Замовник оцінки – РВ Фонду по
Івано-Франківській області. Платник оцінки – ТОВ «АЛЬТЕР ЕНЕРДЖІ РОГАТИН».
 3. Нерухоме майно загальною площею 12,0 м2, а саме:
частина димової труби котельні площею 8,0 м2 та частина бетонного
майданчика площею 4,0 м2, що обліковується на балансі Косівського
інституту прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв, за адресою: Івано-Франківська обл.,
Косівський р-н, м. Косів, вул. Міцкевича, 2. Запланована дата оцінки: 31.12.2018. Мета проведення незалежної оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди.
Замовник оцінки – РВ Фонду по Івано-Франківській області. Платник
оцінки – Приватне акціонерне товариство «Київстар».
 4. Частина нежитлового приміщення загальною пло
щею 22,98 м2, а саме: прим. – 14,53 м2 – корисною площею та
частина коридору площею 8,45 м2 – площею загального користування першого поверху гуртожитку, що обліковується на балансі
Івано-Франківського коледжу фізичного виховання Національного
університету фізичного виховання і спорту України, за адресою:
м. Івано-Франківськ, вул. Дорошенка, 18а. Запланована дата оцінки: 31.12.2018. Мета проведення незалежної оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди.
Замовник оцінки – РВ Фонду по Івано-Франківській області. Платник
оцінки – Приватне підприємство «ДІОДІ».
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Конкурсна документація подається у запечатаному конверті
і складається з:
1) конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій
зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням
усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом; 2) документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності
та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної
ділянки) (додаток 3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015
№ 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47); 3) підтвердних документів.
На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого
буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та
найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде розглядатись конкурсною комісією під час обрання переможця не повинна перевищувати: 3,9 тис. грн.
Строк надання послуг з оцінки об’єктів не повинен перевищувати
5 календарних днів.
Інформація про подібні до об’єкта оцінки об’єкти наведена в додатку 2 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190
(у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд
конкурсної комісії:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності
за встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмова згода
керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл
на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і
залучається претендентом (за потреби); інформація про претендента (додаток 5 до Положення); копії кваліфікаційних документів
оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому
числі посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок (подаються у разі проведення конкурсу з метою виконання робіт з експертної грошової оцінки
земельних ділянок).
Копії документів, що подаються до регіонального відділення, повинні бути завірені належним чином.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: до участі в конкурсі
з метою надання послуг з оцінки майна можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими
передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів,
що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників конкурсу, передбаченим пунктом 12 розділу ІІ Положення.
У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет
документів або подана ним конкурсна документація є неповною,
комісія на засіданні приймає рішення щодо недопущення його до
участі в конкурсі. Претендент має право відкликати свою заяву до
дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії РВ Фонду
по Івано-Франківській області за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсу (включно).
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів з дня опу
блікування цієї інформації о 10.00 в приміщенні РВ 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
знаходяться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48,
телефон для довідок 55-31-39.

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

 1. Нежитлове приміщення в будівлі головного корпусу за
гальною площею 93,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Славутич,
вул. 77-ї Гвардійської дивізії, 7, що перебуває на балансі ДЗ «Спеціалізована медико-санітарна частина № 5 МОЗ України». Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження дії
договору оренди. Дата оцінки: 30.11.2018. Замовник: РВ Фонду по
Київській області. Платник: ТОВ «ФАРМАСВІТ ЗДОРОВ’Я». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн. Подібними до об’єкта
оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель торговельного призначення.
 2. Частина приміщення № 62 площею 3,0 м2 на 2-му по
версі пасажирського термінала «D» (інв. № 47578) за адресою:
Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт, що перебувають на балансі
ДП «МА «Бориспіль». Мета оцінки: визначення спеціальної вартості
об’єкта з метою укладення договору. Дата оцінки: 31.12.2018. Замовник: РВ Фонду по Київській області. Платник: ТОВ «Аерохендлінг». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн. Подібними
до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель
торговельного призначення.
 3. Частина приміщення № 1 у підвалі (зона обробки ба
гажу) пасажирського термінала «D» (інв. № 47578) площею
4,6 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт, що перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль». Мета оцінки: визначення спеціальної вартості об’єкта з метою укладення договору. Дата оцінки:
31.12.2018. Замовник: РВ Фонду по Київській області. Платник: ТОВ
«Аерохендлінг». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини
будівель адміністративного призначення.
 4. Нежитлове приміщення будівлі РММ загальною пло
щею 216,0 м2 та асфальтований майданчик загальною площею
200,0 м2 за адресою: Київська обл., с. Требухів вул. Парникова, 1,
що перебуває на балансі Бортницького міжрайонного управління
водного господарства ім. Гаркуші м. А. Мета оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта з метою продовження дії договору оренди.
Дата оцінки: 30.11.2018. Замовник: РВ Фонду по Київській області.
Платник: ТОВ «КВІНТА». Очікувана найбільша ціна надання послуг:
2800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель виробничого призначення; майданчики, замощення, зокрема, аналогічного функціонального призначення.
 5. Частина території бази управління, РММ, загальною
площею 6 220,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Обухів, вул. Каштанова, 68, що перебуває на балансі Обухівського міжрайонного
управління водного господарства. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Дата
оцінки: 31.12.2018. Замовник: РВ Фонду по Київській області. Платник: ТОВ «Сервіспостач плюс». Очікувана найбільша ціна надання
послуг: 3800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися:
майданчики, замощення, зокрема, аналогічного функціонального
призначення.

 6. Будівля ЗМ корпус 37 (інв. № с-16639) загальною

площею 1084,0 м2 за адресою: Іванківський р-н, м. Чорнобиль,
вул. Богдана Хмельницького, 1, що перебувають на балансі ДП «Центр
організаційно-технічного та інформаційного забезпечення управління зоною відчуження». Мета оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою укладення договору. Дата оцінки: 31.12.2018. Замовник: РВ Фонду по Київській області. Платник: ТОВ «ХАСТА ГРУП
ЛТД». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 4800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: будівлі адміністративноторговельного призначення.
 7. Частина приміщення гаража загальною площею 93,8 м2
за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Леваневського,
52/4, що перебуває на балансі ДВНЗ «Білоцерківський механікоенергетичний технікум». Мета оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою укладення договору. Дата оцінки: 31.12.2018. Замовник: РВ Фонду по Київській області. Платник: ФОП Безштанько
О. В. Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн. Подібними
до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель
виробничого, виробничо-складського призначення.
 8. Бетонована площадка загальною площею 35,0 м2 за
адресою: Київська обл., Біла Церква, вул. Леваневського, 52/4, що
перебуває на балансі ДВНЗ «Білоцерківський механіко-енергетичний
технікум». Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою
укладення договору. Дата оцінки: 31.12.2018. Замовник: РВ Фонду по
Київській області. Платники: ТОВ «УкрУтильЕнергія». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн. Подібними до об’єкта оцінки
будуть вважатися: майданчики, замощення, зокрема, аналогічного
функціонального призначення.
 9. Нежитлові приміщення № 14 – 19, 22, 25 – 32, 67 – 84,
реєстровий номер за ЄРОДВ 20572069.160.НЛТНПД162, загальною площею 485,1 м2 на 1-му поверсі будівлі надземних перонних
бригад за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебувають на балансі ДП «МА «Бориспіль».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження терміну дії договору. Дата оцінки: 31.12.2018. Замовник: РВ
Фонду по Київській області. Платники: ТОВ «ІНТЕРАВІА». Очікувана
найбільша ціна надання послуг: 2800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель адміністративного призначення.
 10. Тверде покриття (частина об’єкта «Майданчики та до
роги біля будинку перонної механізації»), реєстровий номер
за ЄРОДВ 20572069.1553.НЛТНПД2037, загальною площею
310,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль».
Мета оцінки: визначення вартості об’єкта з метою продовження терміну дії договору. Дата оцінки: 31.12.2018. Замовник: РВ Фонду по
Київській області. Платники: ТОВ «ІНТЕРАВІА». Очікувана найбільша
ціна надання послуг: 2800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть
вважатися: майданчики, замощення, зокрема, аналогічного функціонального призначення.
 11. Частина твердого покриття GSE паркова № 2 (Z40)
(перон т. «D»), реєстровий номер за ЄРОДВ 20572069.1608.
НЛТНПД2092, загальною площею 54,0 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: 31.12.2018. Замовник: РВ Фонду по Київській області. Платники: ТОВ «ІНТЕРАВІА». Очікувана найбільша
ціна надання послуг: 2800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: майданчики, замощення, зокрема, аналогічного
функціонального призначення, частини будівель адміністративного призначення.
 12. Нежитлове приміщення № 208, реєстровий номер
за ЄРОДВ 20572069.1435.НЛТНПД1884, загальною площею
21,2 м2 на 2-му поверсі пасажирського термінала «D» 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: 31.12.2018. Замовник: РВ Фонду
по Київській області. Платники: ТОВ «ІНТЕРАВІА». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн. Подібними до об’єкта оцінки
будуть вважатися: майданчики, замощення, зокрема, аналогічного
функціонального призначення, частини будівель адміністративного призначення.
 13. Нежитлове приміщення № 94, реєстровий номер за
ЄРОДВ 20572069.64.НЛТНПД064, загальною площею 24,2 м2
на 2-му поверсі бізнес-центру вантажного термінала за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль». Мета оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження терміну
дії договору. Дата оцінки: 31.12.2018. Замовник: РВ Фонду по Київській області. Платники: ТОВ «ІНТЕРАВІА». Очікувана найбільша
ціна надання послуг: 2800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть
вважатися: приміщення, частини будівель адміністративного призначення.
 14. Нежитлове приміщення № 206, реєстровий номер
за ЄРОДВ 20572069.1435.НЛТНПД1884, загальною площею
27,3 м2 на 2-му поверсі пасажирського термінала «D» 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: 31.12.2018. Замовник: РВ Фонду по
Київській області. Платники: ТОВ «ІНТЕРАВІА». Очікувана найбільша
ціна надання послуг: 2800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть
вважатися: приміщення, частини будівель адміністративного призначення.
 15. Нежитлове приміщення № 1.4.40, реєстровий номер
за ЄРОДВ 20572069.1435.НЛТНПД1884, загальною площею
40,6 м2 на 1-му поверсі пасажирського термінала «D» 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: 31.12.2018. Замовник: РВ Фонду по
Київській області. Платники: ТОВ «ІНТЕРАВІА». Очікувана найбільша
ціна надання послуг: 2800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть
вважатися: приміщення, частини будівель адміністративного призначення.
 16. Частина нежитлового приміщення № 226 (інв.
№47578), реєстровий номер за ЄРОДВ 20572069.1435.
НЛТНПД01884, загальною площею 3,7 м2 на 3-му поверсі па
сажирського термінала «D» за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі
ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль». Мета оцінки: визначення
спеціальної вартості об’єкта з метою продовження терміну дії договору. Дата оцінки: 31.12.2018. Замовник: РВ Фонду по Київській
області. Платники: ТОВ «Українська хендлінгова компанія». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн. Подібними до об’єкта
оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель торговельного призначення.
 17. Нежитлове приміщення № 13 на 1-му поверсі бізнесцентру вантажного термінала (інв. № 47565) загальною площею
15,6 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль». Мета
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження
терміну дії договору. Дата оцінки: 31.12.2018. Замовник: РВ Фонду
по Київській області. Платники: ТОВ «Авіакомпанія «Аеро-Чартер».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн. Подібними до
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об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель адміністративного призначення.
 18. Частина димової труби котельні площею 3,0 м2 та май
данчик біля димової труби площею 15,0 м2 за адресою: Київська
обл., м. Ірпінь, вул. Гагаріна, 9, що перебуває на балансі ВП НУБіП
«Ірпінський економічний коледж». Мета оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта з метою продовження терміну дії договору. Дата
оцінки: 31.12.2018. Замовник: РВ Фонду по Київській області. Платники: ПрАТ «Київстар». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800
грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: споруди, частини
будівель аналогічного функціонального призначення.
Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ 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, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 15.01.2016 № 60/28190, в редакції, затвердженій наказом Фонду від 16.01.2018 за № 47, зареєстрованим
в Міністерстві юстиції України від 20.02.2018 за № 198/31650 (далі –
Положення), складається із:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням
таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях),
якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу,
запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного
досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної
ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову
оцінку земельної ділянки) (додаток 3 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності
за встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента
(додаток 5 до Положення).
Вимоги до учасників конкурсу: оцінювачі повинні мати кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи), які відповідають об’єкту
оцінки та загальний стаж професійної діяльності яких з оцінки майна
становить не менше 3 років.
Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окремо у запечатаному конверті з описом підтвердних документів та
обов’язковим зазначенням об’єкта, на який подається конкурсна
документація, що містяться в конверті, до відділу управління персоналом та проходження державної служби РВ 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 17.01.2019 у РВ Фонду по Київській об
ласті за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, 50 об 11.00,
кімн. 606, телефон для довідок 200-25-29.

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
IНФОРМАЦIЯ
РВ Фонду по Кіровоградській області про оголошення
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів оренди

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною
площею 118,8 м2 на першому поверсі гуртожитку № 3 за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), просп.
Університетський, 8, що перебувають на балансі Центральноукраїнського національного технічного університету. Найменування балансоутримувача: Центральноукраїнський національний технічний
університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська
обл., м. Кропивницький (Кіровоград), просп. Університетський, 8.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою розрахунку орендної плати. Телефон замовника
конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 3324-00. Електронна адреса замовника конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.
gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій, тис. грн – 15,65614. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2018. Площа земельної ділянки, м2: 430,6. Місце розташування земельної ділянки: м. Кропивницький (Кіровоград), просп. Університетський, 8. Замовник робіт з
оцінки – РВ Фонду по Кіровоградській області (25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: ФОП Наволокіна Алла
Сергіївна (тел. (096) 044-84-00). Подібними об’єктами є: нежитлові
приміщення для розміщення закладів харчування. Очікувана ціна
надання послуг з оцінки майна, що буде розглядатися конкурсною
комісією під час обрання переможця для оцінки об’єкта нерухомого
майна, становить 2,00 тис. грн.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення
площею 12,4 м2 у фойє першого поверху будівлі навчального
корпусу № 4 за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький
(Кіровоград), вул. Шевченка, 1, що перебуває на балансі Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка. Найменування балансоутримувача: Центральноукраїнський
державний педагогічний університет ім. В. Винниченка. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Кропивницький
(Кіровоград), вул. Шевченка, 1. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта з метою розрахунку орендної
плати. Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника
конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій, тис.
грн – дані уточнюються. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 31.12.2018. Площа земельної ділянки, м2: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: м. Кропивницький
(Кіровоград), вул. Шевченка 1. Замовник робіт з оцінки – РВ Фонду
по Кіровоградській області (25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: – ФОП Тягай Ольга Олексіївна (тел.
(095) 149-02-70). Подібними об’єктами є: нежитлові приміщення та
їх частини для розміщення об’єктів торгівлі. Очікувана ціна надання
послуг з оцінки майна, що буде розглядатися конкурсною комісією
під час обрання переможця для оцінки об’єкта нерухомого майна,
становить 2,00 тис. грн.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення (гараж на 2
бокси) загальною площею 63,8 м2 за адресою: Кіровоградська
обл., Добровеличківський р-н, м. Помічна вул. Перемоги, 87г, що
перебувають на балансі державної установи «Кіровоградський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України».
Найменування балансоутримувача: Державна установа «Кіровоградський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я
України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл.,
Добровеличківський р-н, м. Помічна вул. Перемоги, 87г. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
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з метою визначення орендної плати. Телефон замовника конкурсу
(0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00.
Електронна адреса замовника конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій, тис. грн – 1,6. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 31.12.2018. Площа земельної ділянки, м2: 76. Місце
розташування земельної ділянки: м. Помічна вул. Перемоги, 87г. Замовник робіт з оцінки – РВ Фонду по Кіровоградській області (25009,
м. Кропивницький, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: – ФОП Сатула Є. О. (тел. (050) 421-85-83, Вікторія). Подібними об’єктами є:
об’єкти виробничо-складського призначення. Очікувана ціна надання
послуг з оцінки майна, що буде розглядатися конкурсною комісією
під час обрання переможця для оцінки об’єкта нерухомого майна,
становить 2,0 тис. грн.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення
площею 2,0 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі
за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград),
вул. Бєляєва, 17, що перебуває на балансі Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області. Найменування
балансоутримувача: Головне управління Національної поліції в
Кіровоградській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Бєляєва, 17.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою розрахунку орендної плати. Телефон замовника
конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522)
33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу: kropyvnytskyi@
spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.:
1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій,
довгострокових фінансових інвестицій, тис. грн – 0,03630. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2018. Площа
земельної ділянки, м2: 2,0. Місце розташування земельної ділянки:
м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Бєляєва, 17. Замовник робіт
з оцінки – РВ Фонду по Кіровоградській області (25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: – ПАТ «Державний
ощадний банк України» (тел. (0522) 35-84-71). Подібними об’єктами
є: частини нежитлових приміщень для розміщення банкоматів, терміналів, або автоматів з продажу напоїв. Очікувана ціна надання
послуг з оцінки майна, що буде розглядатися конкурсною комісією
під час обрання переможця для оцінки об’єкта нерухомого майна,
становить 2,00 тис. грн.
Звіт про оцінку майна має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної
діяльності – суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності
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), застосовується
Фондом, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта
оцінки менша, встановленої в абзаці другому частини першої статті
2 Закону України «Про публічні закупівлі».
До участі в конкурсах 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» та 1.2 «Оцінка машин і обладнання».
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 конкурсах (учасників конкурсів) викладені у пунктах 5 – 10 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.
Регіональним відділенням будуть розглядатися пропозиції, де
строк виконання робіт не перевищує 5 календарних днів після отримання у повному обсязі необхідної документації та інформації про
об’єкт оцінки
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті у кімнату 801 РВ Фонду по Кіровоградській області за адресою: м. Кропивницький, вул. Глинки, 2 до 14.01.2019 включно у робочий час до
17.15. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта
оціночної діяльності, який подає заяву.
Телефони для довідок: (0522) 33-32-38, 33-24-00.
Конкурси відбудуться 18 січня 2019 року о 9.00 у РВ Фонду
по Кіровоградській області за адресою: 25009, м. Кропивниць
кий (Кіровоград), вул. Глинки, 2, кімн. 708.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ 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: нежитлові вбудовані приміщення
загальною площею 7,8 м2, а саме: нежитлове приміщення площею 5,8 м2 та частина холу площею 2,0 м2 в нежитловій будівлі (інв.
№ 101310001), що перебувають на балансі Регіонального сервісного центру МВС в Луганській області. Місцезнаходження об’єкта:
92603, Луганська обл., м. Сватове, вул. Дружби, 22. Мета оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.12.2018. Замовник: РВ Фонду по Луганській області. Телефон та
електронна адреса замовника: (06452) 4-23-48, lugansk@spfu.gov.
ua. Платник: ПАТ «Державний ощадний банк України». Строк виконання роботи – не більше 5 календарних днів. Очікувана найбільша
ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1800 грн. Подібними
об’єктами до об’єкта оцінки відповідно до додатка 2 до Положення
є: адміністративна, торговельно-адміністративна, під розміщення
банкоматів, автоматів з розливу напоїв.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина даху площею 15,0 м2
чотириповерхової будівлі головного учбового корпусу (інв.
№ 200013/11), що перебуває на балансі ДП «Науково-дослідний
інститут техніки безпеки хімічних виробництв». Місцезнаходження
об’єкта: 93409, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, просп. Гвардійський, 34. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
оренди для продовження договору оренди. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 30.11.2018. Замовник: РВ Фонду

по Луганській області. Телефон та електронна адреса замовника:
(06452) 4-23-48, lugansk@spfu.gov.ua. Платник: ПрАТ «Київстар».
Строк виконання роботи – не більше 5 календарних днів. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1900
грн. Подібними об’єктами до об’єкта оцінки відповідно до додатка
2 до Положення є: споруди, передавальні пристрої, конструктивні
частини будівель.
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, калькуляцію витрат, пов’язаних з наданням
таких послуг, та строк виконання робіт.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають бути завірені належним чином.
Конкурс відбудеться 17 січня 2019 року о 10.00 в РВ Фон
ду 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 РВ
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.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Луганській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єкта оренди

 Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення за
гальною площею 51,9 м2 на першому поверсі гуртожитку з ад
міністративною прибудовою (інв. № 10320716), що перебувають
на балансі ДНЗ «Сєвєродонецьке вище професійне училище». Місцезнаходження об’єкта: 93400, Луганська обл., м. Сєверодонецьк,
просп. Центральний, 22. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2018. Замовник: РВ
Фонду по Луганській області. Телефон та електронна адреса замовника: (06452) 4-23-48, lugansk@spfu.gov.ua. Платник: ПП МЦ «Ваше
здоров’я». Строк виконання роботи – не більше 5 календарних днів.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
2100 грн. Подібними об’єктами до об’єкта оцінки відповідно до додатка 2 до Положення є: адміністративна, торговельно-адміністративна,
торговельна 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, калькуляцію витрат, пов’язаних з наданням
таких послуг, та строк виконання робіт.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають бути завірені належним чином.
Конкурс відбудеться 24 січня 2019 року о 10.00 в РВ Фон
ду 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 РВ
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
РВ 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 нежитлового приміщення
загально площею 4,0 м2 на першому поверсі будівлі під літ.
«Б-3» – нового аеровокзалу. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Львів, вул. Любінська, 168. Балансоутримувач: ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького». Мета проведення
незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру
орендної плати з метою 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): 31.12.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТОВ
«Перша прокатна компанія».
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення
№ 5 загальною площею 8,4 м2 на першому поверсі одноповер
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хової будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Кривоноса, 6. Балансоутримувач: ДП «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем». 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. Кривоноса, 6. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ НВФ «Каліб».
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною
площею 34,6 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Дрогобицький
р-н, м. Борислав, вул. Грушевського, 7. Балансоутримувач: Головне
управління Держгеокадастру у Львівській області. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру
орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ 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.,
Дрогобицький р-н, м. Борислав, вул. Грушевського, 7. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2018 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – Державне підприємство «Центр державного
земельного кадастру».
 4. Назва об’єкта оцінки: частина даху семиповерхової бу
дівлі (літ. «А-7») загальною площею 144,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. І. Франка, 61. Балансоутримувач:
Філія «Львівський проектний інститут» Державного підприємства
Міністерства оборони України «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. І.Франка, 61. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2018 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки – ПрАТ «Київстар».
 5. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення
(кімн. № 137, 138, 139) загальною площею 67,8 м2 на другому
поверсі двоповерхового виробничого корпусу № 1. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Винниченка, 30. Балансоутримувач: ДП «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних
і управляючих систем». 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): 31.12.2018 (орієнтовно). Платник
робіт з оцінки – Громадська організація «Кіномайдан».
 6. Назва об’єкта оцінки: частина даху будівлі адміністратив
ного корпусу площею 20,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Патона, 1. Балансоутримувач (орендодавець): ДП
«Львівський державний завод «Лорта». Мета проведення незалежної
оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати
з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(032) 261-62-04 (відділ 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. Патона, 1. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2018 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ПрАТ «Київстар».
Відповідно до листа Фонду від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до нього (лист Фонду від 27.07.2018 № 10-59-15138) рекомендована максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що
склалася у I півріччі 2018 року та буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця: для № 1, № 2 – 2400,00 грн, для
№ 3, № 4, № 5, № 6 – 3000,00 грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015
№ 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47) (далі –
Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ 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, № 3, № 5 – приміщення, частини будівель
(адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо);
для № 2 – приміщення, частини будівель (виробнича, виробничоскладська або складська нерухомість); для № 4 та № 6 – 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».
Конкурс відбудеться в РВ 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 РВ 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.
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Продовження таблиці

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Миколаївській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені для
проведення незалежної оцінки державного майна –
об’єкта малої приватизації, що повертається
у державну власність у зв’язку із розірванням договору
купівлі-продажу за рішенням суду, та суми збитків,
які завдані державі при розірванні договору

 Найменування об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва –
піонерський табір за адресою: Миколаївська обл., Березанський
р-н, с. Рибаківка, який повернуто у державну власність за рішенням
суду. Відомості про об’єкт оцінки: двоповерхова будівля медичного корпусу, двоповерхова будівля клубу-їдальні, будівля котельної,
вбиральня, майданчик, три спальні корпуси на 160 місць (залишки
будівель), підсобні приміщення (овочесховище, 2 гаражі, майстерня,
складські приміщення, радіовузол) – зруйновані, пожежна дорога із
залізобетонних плит і бетону (частково зруйнована). Мета проведення оцінки – визначення ринкової вартості державного майна, що
повертається у державну власність у зв’язку із розірванням договору
купівлі-продажу за рішенням суду, та суми збитків, які завдані державі при розірванні договору. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 31.12.2018.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до сектору
організаційно-документального та комунікаційного забезпечення
РВ Фонду по Миколаївській області конкурсну документацію в запечатаному конверті, яка складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій
зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях), пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки, з урахуванням усіх податків,
які сплачує претендент згідно з законом; підтвердних документів; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із
заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності
та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення
про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075, у редакції наказу Фонду від
16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
20.02.2018 за № 198/31650) (далі – Положення).
Документи щодо практичного досвіду (додаток 3 до Положення)
повинні містити інформацію про виконання робіт з оцінки подібних
до об’єкта оцінки – окремі будівлі, зокрема порівняної площі та за
призначенням, приміщення, частини будівель.
На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого
буде проводитися конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності
за встановленою формою (додаток 4 до Положення); інформація про
претендента (додаток 5 до Положення).
Інформація про претендента містить: інформацію про наявність
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності; інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також
яких він залучає до надання послуг з оцінки та підписання звіту про
оцінку майна: кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних
організаціях оцінювачів.
Відповідно до листа Фонду від 27.07.2018 № 10-59-15138 очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки комплексу будівель та
споруд – 10,00 тис. грн.
Замовник та платник робіт з оцінки: РВ Фонду по Миколаївській
області.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублі
кування цієї інформації за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова,
20, 6-й поверх, конференц-зал регіонального відділення.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті до
сектору організаційно-документального та комунікаційного забезпечення РВ Фонду по Миколаївській області за чотири робочих дні
до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою:
м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й поверх, кімн. 38. Телефон робочої
групи (0512) 47-04-11.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Миколаївській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки об’єктів оренди

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

Пло- Адреса об’єкта
Дата
Балансо-утримувач
ща, м2
оцінки
оцінки

Назва об’єкта оцінки

1 Нежитлове приміщення

12,0

2 Нежитлові приміщення будівлі
навчального корпусу та топічної

м. Миколаїв,
вул. 3-я Лінія, 29

4 ДПРЧ ГУ ДСНС
України у Миколаїв- 30.11.18
ській області

1359,2 Миколаївська Національний уні28,4; обл., м. Мико- верситет корабле1387,6 лаїв, вул. По- будування ім. адмі- 31.12.18
тьомкінська, рала Макарова
138а

3 Нежитлові приміщення технічної
будівлі № 2

60,0

4 Гідротехнічні споруди рибогосподарських технологічних водойм
(зимувальних ставків № 6 та
№ 7), а саме: огороджувальні
контурні дамби загальною довжиною 2659,4 м; розподільча дамба
140,8 м з перепускною трубою;
два водовипускних пристрої з
водовідвідними каналами (по одному на ставок № 6 та № 7)

–

Миколаївська
обл., м. Первомайськ,
вул. Підгороднянське
шосе, 13

Миколаївська
філія Концерну
радіомовлення
31.12.18
радіозв’язку та телебачення

м. Миколаїв,
мікрорайон
Матвіївка

ДП «Укрриба»

31.12.18

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

Назва об’єкта оцінки

ПлоБалансоутримувач
2 Адреса об’єкта оцінки
ща, м

Дата
оцінки

1 Частина підвального
приміщення навчального корпусу № 1

6,0

м. Миколаїв, вул. Нікольська, 24

Миколаївський
національний університет ім. В. О.
Сухомлинського

30.11.18

2 Частина приміщення першого поверху
комплексу нежитлових
будівель

2,0

Миколаївська обл.,
м. Вознесенськ,
вул. Молодогвардійська, 45

Регіональний сервісний центр МВС
в Миколаївській
області

30.11.18

3 Частина приміщення
№ 1 першого поверху
нежитлової триповерхової будівлі

2,0

м. Миколаїв, пров.
Транспортний, 1а/1

Регіональний сервісний центр МВС
в Миколаївській
області

30.11.18

№
ПлоНазва об’єкта оцінки
2 Адреса об’єкта оцінки
з/п
ща, м
4 Частина приміщен2,0 Миколаївська обл.,
ня першого поверху
м. Нова Одеса,
комплексу будівель та
вул. Сеславинськоспоруд
го, 12
5 Частина нежитлово2,0 Миколаївська обл.,
го приміщення № 1
м. Новий Буг, пл.
першого поверху одноСвободи, 1
поверхової будівлі
6 Частина приміщення
2,0 Миколаївська обл.,
№ 1 першого поверху
м. Первомайськ,
двоповерхової будівлі
вул. Вознесенська,
комплексу нежитлових
73б
будівель
7 Частина стіни коридору 1,0 м. Миколаїв, вул. Начетвертого поверху
бережна, 25/3
гуртожитку

8 Частина стіни на
третьому поверсі гуртожитку

Балансоутримувач
Регіональний сервісний центр МВС
в Миколаївській
області
Регіональний сервісний центр МВС
в Миколаївській
області
Регіональний сервісний центр МВС
в Миколаївській
області

Миколаївський будівельний коледж
Київського національного університету будівництва і
архітектури
2,0 м. Миколаїв, вул. На- Миколаївський бубережна, 25/3
дівельний коледж
Київського національного університету будівництва і
архітектури
4,0 м. Миколаїв, вул. Ні- Миколаївський
кольська, 24
національний університет ім. В. О.
Сухомлинського
29,7 м. Миколаїв, вул. За- ДП «Миколаївський
водська, 23/10
морський торговельний порт»

9 Частина приміщення
холу першого поверху
навчального корпусу
№2
10 Нежитлові приміщення
№ 115-116 та № 119
в адміністративнопобутовому корпусі
11 Нежитлові приміщен72,3 м. Миколаїв, вул. Заня № 13-15 та № 17
водська, 23/26
в адміністративнопобутовому корпусі
12 Нежитлові приміщення 280,2 м. Миколаїв, вул. Гробудівлі теслярного цеху
мадянський узвіз, 1/1

Дата
оцінки
30.11.18

30.11.18

30.11.18

31.12.18

31.12.18

31.12.18

31.12.18

ДП «Миколаївський 31.12.18
морський торговельний порт»
ДП «Миколаївський 31.12.18
морський торговельний порт»

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до сектору організаційно-документального та комунікаційного забезпечення
РВ Фонду по Миколаївській області конкурсну документацію в запечатаному конверті, яка складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій
зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях – не
більше 5 днів), пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки з
урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно з законом; підтвердних документів; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 у редакції наказу Фонду від 16.01.2018
№ 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018
за № 198/31650) (далі – Положення).
Документи щодо практичного досвіду (додаток 3 до Положення)
повинні містити інформацію про виконання робіт з оцінки подібних
до об’єкта оцінки – окремі будівлі, зокрема порівняної площі та за
призначенням, приміщення, частини будівель.
На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого
буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та
найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності
за встановленою формою (додаток 4 до Положення); інформація про
претендента (додаток 5 до Положення).
Інформація про претендента містить: наявність сертифіката
суб’єкта оціночної діяльності; інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також яких він
залучає до надання послуг з оцінки та підписання звіту про оцінку
майна: кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів.
Відповідно до листа Фонду від 27.07.2018 № 10-59-15138 очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки на об’єкт нерухомого
майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна, що є одним
об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення), – 2,5 тис. грн.
Замовник робіт з оцінки: РВ Фонду по Миколаївській області.
Платник робіт з оцінки: орендар або потенційний орендар.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублі
кування цієї інформації за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова,
20, 6-й поверх, конференц-зал регіонального відділення.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті до
сектору організаційно-документального та комунікаційного забезпечення РВ Фонду по Миколаївській області за чотири робочі дні до
оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й поверх, кімн. 38. Телефон робочої групи
(0512) 47-04-11.

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ 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 нежитлового приміщення
вестибуля 1-го поверху біологічного факультету загальною
площею 7,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, пров. Шампаський, 2. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника
конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу:
odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з
обліком: 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
грудень – січень, інформація про особу – платника робіт з оцінки:
Єгоров Олексій Володимирович (код за ЄДРПОУ 2790411434); тел.
(067) 563-33-93.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлов. приміщень ви
робничого будинку (літ. В), нежитл. прим. прибудови до ви
робничого будинку (літ.В), нежитлов. прим. адмін. будинку (літ
А), облаштований техн. майданчик (площа 280,0 м2) загаль
ною площею 474,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Басейнове управління водних ресурсів річок Причорноморя
та нижнього Дунаю. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. Л. Симиренко, 33б. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28,
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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): грудень – січень, інформація про особу – платника
робіт з оцінки: ФОП Чорний Валерій Михайлович (код за ЄДРПОУ
1731101579); тел.: 743-53-84; (067) 964-39-37.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля спального кор
пусу (літ. І») загальною площею 82,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДЗ «Спеціалізований (спеціальний)
клінічний санаторій ім. В. П. Чкалова». 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) 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): грудень – січень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Іванченко Станіслав
Миколайович (код за ЄДРПОУ 2329918074); тел. (093) 645-59-49,
(095) 626-25-96.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на 1-му
поверсі адміністративно-аудиторного корпусу загальною
площею 1,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Одеський національний морський університет. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Мечникова, 34. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048)
731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.
gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком: 1.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): грудень –
січень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Жмура
Дмитро Васильович (код за ЄДРПОУ 3278308111); тел.: (093) 39280-29, (099) 406-07-61.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення
на першому поверсі загальною площею 9,5 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. Довженка, 5а. 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): грудень – січень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Штевнін Олексій Юрійович (код за ЄДРПОУ
2828916573); тел. (067) 798-12-99.
 6. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень дру
гого поверху дев’ятиповерхового корпусу загальною площею
35,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДРПВІ
«УКРПІВДЕНДІПРОВОДГОСП». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип. 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): грудень – січень, інформація про
особу – платника робіт з оцінки: ПП «ТЕРРА-ЮГ ПРОЕКТ» (код за ЄДРПОУ 41182275); тел. (048) 230-90-48.
 7. Назва об’єкта оцінки: дорога з твердим покриттям за
гальною площею 5175 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Одеський національний морський університет.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Чорноморськ,
вул. Праці, 15. 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): грудень – січень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «АВТОГІМНАЗІЯ» (код за ЄДРПОУ
38058350); тел. (067) 914-93-21.
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення 7-го (тех
нічного) поверху будівлі АПК загальною площею 8,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Одеський морський
торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
Митна площа, 1/3. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою 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): грудень – січень, інформація про особу –
платника робіт з оцінки: ТОВ «НОВОТЕХ-ТЕРМІНАЛ» (код за ЄДРПОУ
33139052); тел. 729-34-01.
 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення паромного
комплексу загальною площею 12,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП МТП Чорноморськ. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Чорноморськ, с. Бурлача Балка, вул. Північна, 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): грудень – січень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Далет Брок» (код за ЄДРПОУ 39380576);
тел. (096) 251-23-82.
 10. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщен
ня на першому поверсі гуманітарних факультетів загальною
площею 27,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Французький бульвар, 24/26.
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):
грудень – січень, інформація про особу – платника робіт з оцінки:
ФОП Нанаши Владислав Едуардович (код за ЄДРПОУ 2828916573);
тел. (098) 797-65-79.
 11. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення
у гуртожитку № 2 на першому поверсі п’ятиповерхової будівлі
(інв. № 10311003) загальною площею 4,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Південноукраїнський національний
педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського. Місцезнаходження
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об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Манежна, 38. 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): грудень –
січень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Рябуха Олександр Миколайович (код за ЄДРПОУ 2893411351); тел.
(095) 279-33-30.
 12. Назва об’єкта оцінки: частина покрівлі та частина при
міщення ліфтової навчального корпусу загальною площею
4,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська
державна академія будівництва та архітектури. Місцезнаходження
об'єкта оцінки: м. Одеса, вул. Дідріхсона, 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): грудень – січень, інформація про
особу – платника робіт з оцінки: ПрАТ «КИЇВСТАР» (код за ЄДРПОУ
30109015); тел. (067) 751-86-18.
 13. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення № 4, примі
щення № 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 складу запчастин літ. К перший
поверх, інв. № 166, загальною площею 185,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Концерн «Військторгсервіс»
філія «Одеське управління військової торгівлі». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Амурська, 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): грудень – січень, інформація про
особу – платника робіт з оцінки: Фізична особа – підприємець Гуляєв Павло Костянтинович (код за ЄДРПОУ 2698512999); тел. (050)
582-06-85.
 14. Назва об’єкта оцінки: частини нежитлового приміщення
виробничого будинку літ. «В» та нежитлового приміщення ви
робничого будинку літ. «И» загальною площею 190,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Басейнове управління
водних ресурсів річок Причорномор'я та нижнього Дунаю. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Льва Симиренка, 33б.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди.
(Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника
конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу:
odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з
обліком: 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
грудень – січень, інформація про особу – платника робіт з оцінки:
Фізична особа – підприємець Чорний Валерій Михайлович (код за
ЄДРПОУ 1731101579); тел. 743-53-84.
 15. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщен
ня адмінбудинку загальною площею 2,0 м 2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Національна енергетична
компанія «Укренерго». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. Коблевська, 11. 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): грудень – січень, інформація про
особу – платника робіт з оцінки: Публічне акціонерне товариство
«Державний ощадний банк України» (код за ЄДРПОУ 32129); тел.
726-13-83.
 16. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення в цоколь
ному поверсі гуртожитку (інв. № 10311100) загальною площею
4,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДВНЗ
«Одеський коледж транспортних технологій». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Степова, 2/4. 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): грудень – січень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: Товариство з обмеженою
відповідальністю «Центральна пральня» (код за ЄДРПОУ 38479252);
тел. (067) 255-71-37.
 17. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 9, 10,
11, 12 загальною площею 70,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: База ресурсного забезпечення та аварійнорятувальних робіт державної служби України з надзвичайних ситуацій. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., Ананьївський
р-н,, с. Жеребкове. 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): грудень – січень, інформація про особу – платника
робіт з оцінки: ФОП Овчинникова Олена Андріївна (код за ЄДРПОУ );
тел. (063) 602-16-32, Олена.
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.
Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки майна по об’єктах оцінки вище 6920 гривен комісією з конкурсного
відбору не розглядатимуться.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: 65012, м. Одеса,
вул. Велика Арнаутська, 15 або безпосередньо до відділу документального забезпечення та контролю організаційної роботи (м.
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113) до
18.00 11.01.2019. 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 17.01.2019 об 11.00 у РВ Фонду по
Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська,
15, кімн. 503). Телефони для довідок: (048) 731-50-39, 73150-28, 731-50-29.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ 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 нежитлового приміщення
другого поверху комплексу нежитлових будівель (літ. А) загаль
ною площею 4,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Регіональний сервісний центр МВС в Одеський області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Академіка Корольова,
5. 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. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): грудень – січень, інформація про особу – платника робіт
з оцінки: ЗАТ «Український будівельно-інвестиційний банк» (код за
ЄДРПОУ 26547581); тел. 734-41-94, вн. 51-61.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина холу в будинку вхідного па
вільйону пасажирського комплексу загальною площею 4,0 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. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): грудень – січень, інформація про
особу – платника робіт з оцінки: ФОП Лісовий Олексій Олегович (код
за ЄДРПОУ 3006324070); тел. (093) 894-86-54.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення
адміністративно-побутової будівлі загальною площею 142,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: –. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Чорноморськ, с. Бурлача
Балка, вул. Північна, 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. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): грудень – січень, інформація про
особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «ДЬЮ-ПОРТ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 41603124); тел. (073) 404-39-90.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення 9-поверхової
будівлі інституту, кімн. № 205, 402, 403 загальною площею
168,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДРПВІ
«УКРПІВДЕНДІПРОВОДГОСП». 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. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): грудень – січень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Бузіян
Олександра Пілипівна (код за ЄДРПОУ 2719712760); тел. (067)
185-61-96.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина відкритої складської пло
щі, інв. № 057091, загальною площею 100,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Одеський морський
торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. М. Гефта, 3. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28,
телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса
замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): грудень – січень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «ФЕНІКС ОЛДІ» (код за ЄДРПОУ 0);
тел. (094) 132-17-74.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення – кімната
№ 511 загальною площею 11,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: РВ Фонду по Одеській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкту для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу
(048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@
spfu.gov.ua. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
грудень – січень, інформація про особу – платника робіт з оцінки:
Державне підприємство «Одеський нафтоперероробний завод» (код
за ЄДРПОУ 41864238); тел. (099) 525-58-37.
 7. Назва об’єкта оцінки: відкритий складський майданчик
на причалі № 8 загальною площею 131,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Морський торговельний порт
«Южний». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Южне,
вул. Берегова, 13. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28,
телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса
замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): грудень – січень, інформація про
особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «ЗУАТ ВТОРКОЛЬОРМЕТ» (код
за ЄДРПОУ 36873680); тел. (067) 533-40-50, Юрій.
 8. Назва об’єкта оцінки: дві кімнати камерального корпусу
«Сибирь» загальною площею 39,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне геофізичне підприємство «УКР
ГЕОФІЗИКА». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Естонська, 2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс
замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника
конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): грудень – січень, інформація про особу – платника
робіт з оцінки: Фізична особа – підприємець Гриневич Сергій Іванович
(код за ЄДРПОУ 2527216377); тел. (066) 416-38-32.
 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення частини од
ноповерхової будівлі банно-прального комплексу загальною
площею 190,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Комунальне підприємство «Титан». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Одеська обл., м. Кодима, вул. Садова, 3. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу
(048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@
spfu.gov.ua. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
грудень – січень, інформація про особу – платника робіт з оцінки:
Громадська організація «Центр соціальної та трудової реабілітації
інвалідів «Віра в майбутнє» (код за ЄДРПОУ 36683171); тел. (098)
244-69-63.
 10. Назва об’єкта оцінки: частина даху учбового закладу
загальною площею 10,0 м2. Найменування балансоутримувача
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РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Рівненській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого по
верху гуртожитку № 6 загальною площею 110,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Чорновола, 53. 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: РВ Фонду по Рівненській області
(33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ТзОВ
«Нова Пошта». 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): 31.12.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з
оцінки об’єкта оцінки: 2 500 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
приміщення, частини будівель.
 2. Назва об’єкта оцінки: цех нестандартного обладнання
площею 586,5 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне,
вул. Київська, 106. 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: РВ Фонду по Рівненській області (33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП Дробот Віктор Володимирович. Основні види продукції (послуг), що виробляються:
інформація відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно
з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів): 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): 31.12.2018. 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.
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
від 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 РВ Фонду по Рівненській області о
9.00 через 14 днів після публікування цієї інформації за адре
сою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Конкурсну документацію потрібно подати до структурного підрозділу з діловодства РВ 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
Вид
вартості

ІНФОРМАЦІЯ
РВ 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

4967,00

Товариство з обмеженою відповідальністю «Кременецьке молоко»

1334,98

Фізична особа – підприємець
Андреєва Галина
Іванівна

Ринкова
вартість
Ринкова
вартість

31.12.18

2 Частина нежитлового приміщення першого
поверху навчального корпусу № 10 площею
1,5 м2 за адресою: вул. Чехова, 7, м. Тернопіль, що перебуває на балансі Тернопільського державного медичного університету
імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

31.12.18

Визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
1 Нежитлове приміщення (каналізаційної насосної станції) площею 22,3 м2 за адресою:
вул. Молодіжна, 1, с. Білокриниця, Кременецький р-н, Тернопільська обл., що перебуває на балансі Кременецького лісотехнічного
коледжу

Визначення вартості об’єкта з метою укладення договору оренди
3 Частина приміщень гаражів (літ. Е поз. 1-3)
площею 53,0 м2 за адресою: вул. Текстильна, 30а, м. Тернопіль, що перебуває на балансі Регіонального офісу водних ресурсів у
Тернопільській області

Ринкова
вартість

ської клініки № 1) (інв. № 10310002) загальною площею 19,3 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний медичний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Одеса, вул. Пастера, 9. 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. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): грудень – січень, інформація про
особу – платника робіт з оцінки: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аптека № 1 Трансфарм» (код за ЄДРПОУ 32799279); тел.
(044) 500-87-40.
 20. Назва об’єкта оцінки: частини приміщення їдальні (2,0 м2
та 3,0 м2) на першому поверсі п’ятиповерхового головного
навчального корпусу літ. «А» загальною площею 5,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний вищий
навчальний заклад «Одеський коледж транспортних технологій».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Олексіївська площа, 17.
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. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): грудень – січень, інформація про особу – платника робіт
з оцінки: Фізична особа – підприємець Коломійченко Л. О. (код за
ЄДРПОУ 2369616883).
 21. Назва об’єкта оцінки: відкритий майданчик загальною
площею 20,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська середня спеціальна музична школа-інтернат імені проф.
П. С. Столярського. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. Сабанєєв міст, 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. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): грудень – січень, інформація про
особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «лайфселл» (код за ЄДРПОУ
22859846); тел. 734-12-68.
 22. Назва об’єкта оцінки: частина покрівлі гуртожитку за
гальною площею 10,0 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Одеська національна академія харчових технологій. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, пров. Шампанський, 2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса
замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): грудень – січень, інформація про
особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «лайфселл» (код за ЄДРПОУ
22859846); тел. 734-12-68.
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 по об’єктах оцінки вище 6 920 гривен комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: 65012, м. Одеса,
вул. Велика Арнаутська, 15 або безпосередньо до відділу документального забезпечення та контролю організаційної роботи (м.
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113) до
18.00 17.01.2019. 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 23.01.2019 об 11.00 у РВ 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.

31.12.18

об’єкта оцінки: ДНЗ «Одеський професійний ліцей сфери послуг
Південнноукраїнського національного педагогічного університету
імені К. Д. Ушинського». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. Мельницька, 32д. 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. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): грудень – січень, інформація про
особу – платника робіт з оцінки: ПрАТ «Київстар» (код за ЄДРПОУ
21673832); тел. (067) 483-90-59.
 11. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення 1-го поверху
корпусу «В» технікуму газової та нафтової промисловості ОДАХ
загальною площею 356,3 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Одеська державна академія холоду. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Левітана, 46а. 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.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): грудень – січень,
інформація про особу – платника робіт з оцінки: Фізична особа – підприємець Пісов Леонід Борисович (код за ЄДРПОУ 2798716459); тел.
(098) 519-42-71, Пісов.
 12. Назва об’єкта оцінки: відокремлена частина нежитлово
го приміщення технічного поверху та ділянка даху загальною
площею 52,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Санаторій «Одеський». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. Рибача балка, 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. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): грудень – січень, інформація про
особу – платника робіт з оцінки: ПрАТ «Київстар» (код за ЄДРПОУ
21673832); тел. (067) 483-90-59.
 13. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення у вестибулі
головного учбового корпусу, інв. № 122275, загальною площею
2,0 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. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): грудень – січень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: Акціонерне товариство
«УКРСОЦБАНК» (код за ЄДРПОУ 39019); тел. 738-60-61.
 14. Назва об’єкта оцінки: нежитлові побутові приміщення на
3-му поверсі в будівлі ЦПУ ППР-2 загальною площею 43,11 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Морський торговельний порт «Южний». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Южне, МТП «Южний». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу
(048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@
spfu.gov.ua. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
грудень – січень, інформація про особу – платника робіт з оцінки:
Іноземне підприємство «СЖС Україна» (код за ЄДРПОУ 14367709);
тел. 786-96-00.
 15. Назва об’єкта оцінки: неж. прим. 1-го поверху виробнич.
корпусу літ. «А2-1» незавершеного будівництва виробнич. та
невиробничих будівель загальною площею 66,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Фізико-хімічний інститут
захисту навколишнього середовища і людини. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Ак. Вільямса/вул. Ільфа і Петрова.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника
конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу:
odesa@spfu.gov.ua. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): грудень – січень, інформація про особу – платника робіт
з оцінки: ФОП Федоренко Ігор Пантелеймонович (код за ЄДРПОУ
2678201171).
 16. 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’єкту 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. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): грудень – січень, інформація про
особу – платника робіт з оцінки: Приватне акціонерне товариство
«ВФ Україна» (ПрАТ «ВФ Україна») (код за ЄДРПОУ 14333937); тел.
(095) 289-55-55.
 17. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення другого
поверху 4-поверхового учбово-адміністративного корпусу Мо
рехідного коледжу технічного флоту ОНМА загальною площею
16,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська
національна морська академія. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Одеса, вул. Маразліївська, 40/42. 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. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): грудень – січень,
інформація про особу – платника робіт з оцінки: Карпенко Л. С. (код
за ЄДРПОУ ); тел. (098) 244-21-35.
 18. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення
другого поверху загальною площею 57,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Невського, 39.
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. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): грудень – січень, інформація про особу – платника
робіт з оцінки: ПрАТ «Фарлеп-Інвест» (код за ЄДРПОУ 191999616);
тел. 719-28-57.
 19. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 90 на
першому поверсі Корпусу гінекології та другого хірургічного
відділення Багатопрофільного медичного центру (університет

11611,65 Товариство з обмеженою відповідальністю «Глобал Білд
Інжиніринг»

Замовник робіт з оцінки: РВ 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.
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів,
що мають загальний стаж професійної діяльності не менше 3 років
(для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у
тому числі земельних ділянок та майнових прав на них), та наявність
особистого досвіду у виконанні робіт з оцінки кожного оцінювача,
який буде залучений до виконання робіт з оцінки подібного майна,
що підтверджується відповідними документами: копією договору
(копіями договорів) про надання послуг з оцінки разом з копією акта
приймання-передавання робіт з оцінки, копією висновку про вартість
об’єкта оцінки, оригіналом або копією рецензії, складеної рецензентом, що працює в органі приватизації, або оригіналом чи копією
рецензії, складеної експертною радою саморегулівної організації
оцінювачів, завірених печаткою претендента.
Очікувана найбільша ціна надання послуг, що буде розглядатися
конкурсною комісією під час обрання переможця з оцінки об’єкта
№ 1 – 2100,00 грн; об’єктів № 2, 3 – 2000,00 грн. У своїх конкурсних
пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну
вартість робіт з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються
претендентом згідно із законодавством.
Строк виконання робіт з оцінки об’єктів № 1, 2, 3 не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки № 1 є нерухоме майно – окремі будівлі, приміщення, частини будівель виробничої та
виробничо-складської нерухомості; подібними до об’єкта оцінки
№ 2 – нерухоме майно – приміщення, частини будівель для розміщення банкоматів, терміналів, автоматів з розливу напоїв, пунктів пралень самообслуговування, інших автоматів; подібними до
об’єкта оцінки № 3 – нерухоме майно – окремі будівлі, приміщення,
частини будівель виробничої, виробничо-складської та складської
нерухомості, гаражі.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
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Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по
кожному об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів, що
містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з
відбору суб’єктів оціночної діяльності» та дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у РВ 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 РВ 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: РВ 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.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ,
АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду в Херсонській області, АРК
та м. Севастополі про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення
оцінки державного майна
 1. Деревообробна майстерня загальною площею 715,9 м2,
що перебуває на балансі Державного підприємства «Херсонське лісомисливське господарство», за адресою: м. Херсон, смт Антонівка,
вул. Некрасова, 1. Замовник: РВ Фонду в Херсонській області, АРК та
м. Севастополі. Платник: Приватне рідприємство «ЄКОТОП». Мета
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.12.2018. Об’єкти, що будуть розглядатися
комісією як такі, що є подібними до об’єктів оцінки, відповідно до
інформації, наведеної у додатку 2 до Положення: окремі будівлі виробничого призначення.
 2. Нежитлові приміщення (XXXXIV; XXXXV; XXXXVI;
XXXXVII; XXXXVIII; LI) загальною площею 39,3 м2 цокольного
поверху адмінбудівлі, що перебуває на балансі ДП «Виробничий
південний біотехнологічний центр», за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, 168. Замовник: РВ Фонду в Херсонській області, АРК та
м. Севастополі. Платник: Фізична особа – підприємець Кірпіч Вікторія Олегівна. Мета проведення незалежної оцінки – визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні
договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.12.2018. Об’єкти, що
будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними до об’єктів оцінки, відповідно до інформації, наведеної у додатку 2 до Положення:
торговельно-адміністративні приміщення.
 3. Частина холу загальною площею 1,56 м2 на першому
поверсі триповерхової будівлі (літ. Д), що перебуває на балансі
Херсонського морського коледжу рибної промисловості, за адресою:
м. Херсон, вул. Грецька (Леніна), 55. Замовник: РВ Фонду в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: Фізична особа – підприємець Єрмоленко Володимир Володимирович. Мета проведення
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати при продовженні договору оренди. Запланована
дата оцінки: 31.12.2018. Об’єкти, що будуть розглядатися комісією
як такі, що є подібними до об’єктів оцінки, відповідно до інформації,
наведеної у додатку 2 до Положення: приміщення (частини приміщень) для розміщення автоматів.
З метою уникнення зловживань та маніпулювання під час проведення конкурсів, максимальна ціна надання послуг з оцінки, яка може
бути запропонована учасником конкурсу у конкурсній пропозиції для
об’єктів нерухомого майна становить: для нежитлових приміщень,
частин приміщень тощо – не більше ніж 2,4 тис. грн; для окремих
будівель – не більше ніж 3,0 тис. грн.
Для участі в конкурсі претенденти подають конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних документів (наказ
Фонду від 31.12.2015 № 2075 «Про затвердження Положення про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності», зареєстрований
у Міністерстві юстиції України 15.01.2015 за № 60/28190 (в редакції
наказу Фонду від 16.01.2018 № 47), 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 про-

вадження 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 (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»), які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3
до Положення). 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 РВ 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 інфор
мації, телефон для довідок (0552) 22-44-44.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Черкаській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки
І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна. Замовник робіт з оцінки: РВ Фонду
по Черкаській області.
 1. Назва об’єкта оцінки: частина робочої башти елеватора
площею 4,0 м2; частина (замощення) восьмого поверху робочої
башти елеватора площею 2,0 м2. Площа об’єкта оцінки: 6,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Златодар». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Шевченка, 47, м. Золотоноша, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ФОП
Гречуха С. Є. Дата оцінки: 31.12.2018.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина робочої башти елеватора
площею 4,0 м2; частина стіни восьмого поверху башти елева
тора площею 1,0 м2. Площа об’єкта оцінки: 5,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство
«Златодар». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Шевченка, 47,
м. Золотоноша, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Українські новітні телекомунікації». Дата оцінки: 31.12.2018.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина робочої башти елеватора
площею 3,0 м2; частина покрівлі площею 1,0 м2. Площа об’єкта
оцінки: 4,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Державне підприємство «Златодар». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: вул. Шевченка, 47, м. Золотоноша, Черкаська обл. Платник
робіт з оцінки: ТОВ «Українські новітні телекомунікації». Дата оцінки:
31.12.2018.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна. Замовник робіт з оцінки: РВ Фонду
по Черкаській області.
 1. Назва об’єкта оцінки: механічна майстерня площею
301,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний навчальний заклад «Смілянський центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
вул. Платона Симиренка, 2, м. Сміла, Черкаська обл. Платник робіт
з оцінки: ФОП Соколан В. В. Дата оцінки: 31.12.2018.
 2. Назва об’єкта оцінки: столярна майстерня площею
295,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Дер-

жавний навчальний заклад «Смілянський центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
вул. Платона Симиренка, 2, м. Сміла, Черкаська обл. Платник робіт
з оцінки: ФОП Соколан Л. П. Дата оцінки: 31.12.2018.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватись відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015
№ 2075 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650
(далі – Положення).
Для участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної
діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими
передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна у
межах напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також відповідають вимогам до учасників конкурсу, передбачених пунктом 12 розділу ІІ Положення.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію
оцінювача стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами)
оцінювача згідно з Законом України «Про оцінку майна, майнових
прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію в запечатаному конверті (на
конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого
буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності
та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію)
по кожному об’єкту оцінки окремо, відповідно до Положення,
яка складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій
зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо
його не було визначено в інформації про оголошення конкурсу. Пропозиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням
усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом; документів
щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності
та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання
звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 3 до Положення); підтвердних документів, а саме: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за
встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмова згода
керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл
на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею і залучається претендентом (за потреби); інформація про претендента
(додаток 5 до Положення).
Враховуючи вимоги листа Фонду від 17.04.2018 № 10-59-7687
«Щодо формування показників очікуваної найбільшої ціни надання
послуг з оцінки об’єктів оцінки у І кварталі 2018 року» та згідно з пунктами 5, 7 розділу ІІI Положення про конкурсний відбір СОД комісією
не будуть розглядатися конкурсні пропозиції, що перевищують ціни
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки за групами об’єктів: об’єкт
нерухомого майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна,
що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики,
технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв), – 3000 грн.
Для визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки, будуть використовуватись ознаки подібності, наведені в додатку 2 до Положення.
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній
одиниці виміру – календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір конверта не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до
РВ Фонду по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205,
м. Черкаси, 18000. Email: cherkasy@spfu.gov.ua.
Останній день подання заяв – 16 січня 2019 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 22 січня 2019 року об 11.00 в РВ Фон
ду по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205,
м. Черкаси, 18000, тел. 37-29-71.

підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
ІНФОРМАЦІЯ РВ 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 14.11.2018
За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Нікіфоренко Галину Арсентіївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлового
вбудованого приміщення № 21 площею 34,4 м2 на 3-му поверсі адміністративної будівлі (літ. Ф/Б), що перебуває на балансі Державного науково-виробничого підприємства «Геосистема», за адресою:
21027, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 25, з метою продовження строку
дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних
дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1 985 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Петричко Людмилу Віталіївну
щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих
приміщень № 8 (3,0 м2), № 32 (14,0 м2) загальною площею 17,0 м2 на
1-му поверсі 12-поверхової адміністративної будівлі (літ. А) з підвалом, що перебувають на балансі Головного управління статистики у
Вінницькій області, за адресою: 21000, м. Вінниця, вул. Хмельницьке
шосе, 15, з метою продовження строку дії договору оренди. Строк
надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1 950 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шумську Оксану Іванівну
щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлового вбудованого
приміщення № 58 площею 25,3 м2 на 1-му поверсі 2-поверхової адміністративної будівлі, що не увійшло під час приватизації до статутного (складеного) капіталу ЗАТ «Вінницький кущовий інформаційнообчислювальний центр», за адресою: 21036, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 23, з метою продовження строку дії договору оренди.
Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання
послуг з оцінки – 2 000 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Рабець Олену Миколаївну
щодо визначення вартості об’єкта оренди – частини нежитлового
вбудованого приміщення № 1 площею 4,0 м2 на 1-му поверсі двоповерхової будівлі банку (літ. А), що перебуває на балансі Управління
Державної казначейської служби України у Шаргородському районі
Вінницької області, за адресою: 23500, Вінницька обл., Шаргородський р-н, м. Шаргород, вул. Героїв Майдану (колишня Леніна), б.
250, з метою продовження строку дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг
з оцінки – 2 200 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Вінекс» щодо визначення
вартості об’єкта оренди – гідротехнічних споруд: греблі н/с «Карабелівка (інв. № 956); водоспуску н/с «Карабелівка (інв. № 957);
верховини н/с «Карабелівка (інв. № 958), у т. ч.: греблі; водовипуску, за адресою: Вінницька обл., Теплицький р-н, в межах земель
Степанівської сільської ради, с. Карабелівка; дамби № 1 виросного

№ 1 (1229)

ставу Грузьке (інв. № 960); дамби № 2 виросного ставу Грузьке (інв.
№ 961), у т. ч.: дамби; водоперепускної споруди; відвідного каналу; дамби № 3 виросного ставу Грузьке (інв. № 962), у т. ч.: дамби;
водоперепускної споруди; відвідного каналу; дамби № 4 виросного
ставу с. Грузьке (інв. № 963), у т. ч.: дамби; водонапускного трубопроводу; водоперепускної споруди; водоперепускної споруди; відвідного каналу; дамби № 5 виросного ставу Грузьке (інв. № 964), у
т. ч.: дамби; контурної дамби; відвідного каналу; водоперепускної
споруди; контурної дамби зимувальних ставів № 1-3; роздільної
дамби зимувального ставу № 1; водонапуску зимувального ставу
№ 1; водовипуску зимувального ставу № 1; роздільної дамби зимувального ставу № 2; водонапуску зимувального ставу № 2; водовипуску зимувального ставу № 2; роздільної дамби зимувального
ставу № 3; водонапуску зимувального ставу № 3; водовипуску зимувального ставу № 3; водонапускного трубопроводу; контурної
дамби нерестових ставів № 1-4; роздільної дамби нерестового ставу № 1; роздільної дамби нерестового ставу № 2; роздільної дамби
нерестового ставу № 3; роздільної дамби нерестового ставу № 4;
контурної дамби малькових ставів № 1-3; роздільної дамби малькового ставу № 1; роздільної дамби малькового ставу № 2; роздільної
дамби малькового ставу № 3; дамби № 6 виросного ставу Грузьке
(інв. № 965), у т. ч.: верховинної споруди; дамби № 7 виросного ставу Грузьке (інв. № 966); донного водоспуску в/с № 1 Грузьке (інв.
№ 967); донного водоспуску в/с № 2 Грузьке (інв. № 968); донного
водоспуску в/с №3 с. Грузьке (інв. № 969); донного водоспуску в/с
№ 4 с. Грузьке (інв. № 970); донного водоспуску в/с № 6 Грузьке
(інв. № 971); донного водоспуску в/с №7 Грузьке (інв. № 972), за
адресою: Вінницька обл., Гайсинський р-н, в межах земель Грузької сільської ради, за межами с. Грузьке, та перебувають на балансі
Державного підприємства «Укрриба», з метою укладення договору
оренди. Строк надання послуг з оцінки – 10 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 14 000 грн.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФОНДУ по ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності,
якого буде залучено до проведення незалежної оцінки
державного майна, який відбувся 13.11.2018
Переможцем конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки: частина приміщення лабораторного корпусу з прибудовою, гаражі і виробничі майстерні площею 256,9 м2 за адресою: 45403, Волинська обл., м. Нововолинськ,
вул. Автобусна, 6, що обліковується на балансі ДВНЗ «Нововолинський електромеханічний коледж», 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 – 1 520,0 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ Фонду по Дніпропетровській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів,
що відбувся 15.11.2018
1. Назва об’єкта: частина складського майданчика площею
440,0 м2 (у т. ч. 40,0 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач: ДП «ВО ПМЗ ім. О. М. Макарова». Адреса: м. Дніпро,
вул. Криворізька, 1. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ Фонду по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ ВКП «Вантаж». Конкурс не відбувся.
2. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення
площею 9,0 м2 та частина зовнішньої поверхні димової труби площею
25,0 м2. Балансоутримувач: ДП «ВО ПМЗ ім. О. М. Макарова». Адреса: м. Дніпро, вул. Криворізька, 1. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник –
РВ Фонду по Дніпропетровській області. Платник – ПрАТ «Київстар».
Дата оцінки – 07.10.2018. Конкурс не відбувся.
3. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею
621,0 м2 (в т. ч. 65,0 м2 – площа загального користування) та асфальтоване покриття площею 800,0 м2. Балансоутримувач: КП «Південукргеологія». Адреса: м. Дніпро, вул. В. Ларіонова, 52а. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – РВ Фонду по Дніпропетровській області.
Платник – ФОП Шкаєв Д. В. Переможець – ФОП Данильченко В. В.
Вартість послуг – 2 400,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
4. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення будівлі насосної станції площею 147,07 м2. Балансоутримувач:
Нікопольське міжрайонне управління водного господарства. Адреса: Дніпропетровська обл., Томаківський р-н, с. Запорізьке. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – РВ Фонду по Дніпропетровській області.
Платник – громадянин України Теліпко Л. А. Конкурс не відбувся.
5. Назва об’єкта: майданчик площею 10,0 м2 та частина освітлювальної щогли площею 25,0 м2. Балансоутримувач: ДП «ВО ПМЗ
ім. О. М. Макарова». Адреса: м. Дніпро, вул. Макарова, 27а. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ Фонду по Дніпропетровській
області. Платник – ПрАТ «Київстар». Дата оцінки – 07.10.2018. Конкурс не відбувся.
6. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 460,0 м2. Балансоутримувач: ДП «Державний інститут по проектуванню підприємств гірничорудної промисловості «Кривбаспроект». Адреса: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, просп. Поштовий (Карла Маркса), 40. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ Фонду
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по Дніпропетровській області. Платник – КЗК «Міська бібліотека для
дорослих» КМР. Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е. Вартість послуг –
2 100,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
7. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною
площею 106,1 м2 (у т. ч. 10,0 м2 – площа загального користування).
Балансоутримувач: Філія «Одеське управління військової торгівлі»
Концерну «Військторгсервіс». Адреса: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, мікрорайон Всебратське-2, буд. 62. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ Фонду по Дніпропетровській області. Платник – ПАТ
«Державний ощадний банк України». Переможець – ФОП Щур С. Ф.
Вартість послуг – 2 160,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
8. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення корпусу № 76
загальною площею 3230,50 м2 (у т. ч. 205,00 м2 – площа загального
користування). Балансоутримувач: ДП «ВО ПМЗ ім. О. М. Макарова». Адреса: м. Дніпро, вул. Криворізька, 1. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ Фонду по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ
«ТАТРА-ЮГ». Дата оцінки – 02.11.2018. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість послуг – 2 400,00 грн, строк надання послуг
(у календарних днях) – 4.
9. Назва об’єкта: частина даху площею 55,0 м2 (у т. ч. 5,0 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач: ДП «Дніпродіпрошахт». Адреса: м. Дніпро, вул. Малиновського, 76. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Замовник – РВ Фонду по Дніпропетровській області. Платник –
ПрАТ «Київстар». Переможець – ДВНЗ «Придніпровська Державна
академія будівництва та архітектури». Вартість послуг – 2 000,00 грн,
строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
10. Назва об’єкта: гараж цегляний загальною площею 33,0 м2. Балансоутримувач: Головне управління статистики у Дніпропетровській
області. Адреса: Дніпропетровська обл., м. Марганець, вул. Садова,
9. Мета оцінки – приватизація шляхом продажу на аукціоні. Замовник/платник – РВ Фонду по Дніпропетровській області. Дата оцінки –
31.10.2018. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість послуг –
5 300,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
11. Назва об’єкта: частина нежитлової будівлі загальною площею
182,5 м2, вимощення І, огорожа № 1, 2. Балансоутримувач: ПрАТ
«ДТЕК Павлоградвугілля». Адреса: Дніпропетровська обл., м. Першотравенськ, вул. Жовтнева, 27/1. Мета оцінки – приватизація шляхом
продажу на аукціоні. Замовник/платник – РВ Фонду по Дніпропетровській області. Дата оцінки – 31.10.2018. Конкурс не відбувся.
12. Назва об’єкта: розмір збитків, нанесених державі внаслідок
незбереження групи інвентарних об’єктів, у складі: 5 житлових будинків (інв. № 55, 56, 57, 59, 62), сарай № 1 та № 7 до житлових будинків
(№ 305, № 305), вбиральня № 1 та № 3 (інв. № 313, 315), 2 каналізації
(інв. № 228, 229), 2 свердловини артезіанські (інв. № 26, 27), зовнішня
тепломережа (інв. № 29), водопровід (інв. № 28), зовнішній водопровід (інв. № 13), газопровід (інв. № 30), газопровід магістральний (інв.
№ 31), зовнішній газопровід (інв. № 13), 3 лінії електропередач (інв.
№ 24, 35, 47), зовнішня електромережа (інв. № 9), артскважина (інв.
№ 11), пожежне водоймище (інв. № 12), 2 пожежні водойми (№ 36,
35). Балансоутримувач: ТОВ «Павлоградконоплепром» (юридична та
фактична адреса Товариства: 51400, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Дніпровська, 1). Мета оцінки – визначення розміру збитків, нанесених державі внаслідок незбереження державного майна.
Замовник/платник – РВ Фонду по Дніпропетровській області. Дата
оцінки – 01.10.2018. Конкурс не відбувся.
ІНФОРМАЦІЯ РВ Фонду по Львівській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів, що відбувся 12.11.2018
Нежитлове приміщення № 3 загальною площею 3,9 м2 на першому поверсі будівлі. Львівська обл., м. Самбір, вул. Середня, 136.
Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Смокорівська Р. П. Термін
виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 190 грн.
Нежитлові приміщення загальною площею 30,5 м2 (в т. ч. приміщення № 6 площею 17,2 м2, приміщення № 7 площею 9,2 м2, приміщення № 8 площею 4,1 м2) на першому поверсі адміністративної
будівлі. Львівська обл., м. Городок, м-н Гайдамаків, 25 – 26. Мета
оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт
оціночної діяльності – ПП «Леда». Термін виконання робіт – 2 к/д.
Вартість робіт – 1 500 грн.
Нежитлові приміщення компресорної літ. «Х-1» загальною площею 97,1 м2. м. Львів, вул. Луганська, 3. Мета оцінки – укладення
договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Савицький Д. К. Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 860 грн.

приватизації

3. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки
об’єкта – нежитлове вбудоване приміщення площею 21,7 м2, будівлі –
пам’ятки історії, архітектури та монументального мистецтва місцевого значення «Будинок повітового земства», за адресою: Сумська обл.,
м. Глухів, вул. Києво-Московська, 51 (балансоутримувач – Профе
сійно-педагогічний коледж Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка), з метою продовження
дії договору оренди визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП
Даниленко О. І. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні.
Вартість надання послуг з оцінки – 1 210,00 грн.
4. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки
об’єкта – нежитлові вбудовані приміщення загальною площею
23,6 м2, будівлі – пам’ятки історії, архітектури та монументального
мистецтва місцевого значення «Будинок повітового земства», за
адресою: Сумська обл., м. Глухів, вул. Києво-Московська, 51 (балансоутримувач – Професійно-педагогічний коледж Глухівського
національного педагогічного університету імені Олександра Довженка), з метою продовження дії договору оренди визнано суб’єкта
оціночної діяльності – ФОП Даниленко О. І. Строк надання послуг
з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки –
1 210,00 грн.
5. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки
об’єкта – вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 22,0 м2
за адресою: Сумська обл., Охтирський р-н, с. Стара Іванівка, вул. Решітька, 3а (майно, що не увійшло до СК КСП ім. Дімітрова, балансоутримувач – відсутній, управління – РВ Фонду по Сумській області), з
метою продовження дії договору оренди визнано суб’єкта оціночної
діяльності – ФОП Прима О. Ю. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 460,00 грн.
6. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки
об’єкта – нежитлові приміщення загальною площею 44,03 м2 за
адресою: Сумська обл., м. Лебедин, вул. Тараса Шевченка, 26 (балансоутримувач – Лебединське управління Державної казначейської
служби України у Сумській області), з метою продовження дії договору оренди визнано суб’єкта оціночної діяльності – ПП ЕОФ «Апекс».
Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання
послуг з оцінки – 1 070,00 грн.
7. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки
об’єкта – нежитлове приміщення площею 47,7 м2 за адресою: Сумська обл., м. Конотоп, вул. Чкалова, 1а (балансоутримувач – політехнічний технікум Конотопського інституту Сумського державного
університету), з метою продовження дії договору оренди визнано
суб’єкта оціночної діяльності – ПП ЕОФ «Апекс». Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 070,00 грн.
8. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки
об’єкта – нежитлове приміщення площею 12,8 м2 за адресою: Сумська обл., м. Конотоп, вул. Братів Лузанів, 43 (балансоутримувач – Конотопський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової
допомоги), з метою передачі в оренду визнано суб’єкта оціночної діяльності – ПП ЕОФ «Апекс». Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 070,00 грн.
9. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки
об’єкта – вбудовані нежитлові приміщення загальною площею
50,2 м2 за адресою: м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 27 (балансоутримувач – Регіональний офіс водних ресурсів у Сумській області), з метою продовження дії договору оренди визнано суб’єкта
оціночної діяльності – ТОВ «КОНСАЛТ-С». Строк надання послуг
з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки –
1 030,00 грн.
10. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки
об’єкта – нежитлові приміщення загальною площею 47,1 м2 за адресою: м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 160 (балансоутримувач –
Сумський національний аграрний університет), з метою продовження дії договору оренди визнано суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ
«КОНСАЛТ-С». Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні.
Вартість надання послуг з оцінки – 1 030,00 грн.
ІНФОРМАЦІЯ РВ Фонду по Тернопільській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбувся 08.11.2018
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки об’єкта: частина нежитлового приміщення гаражів літ. «А», поз. VII, VIII загальною площею 119,29 м2
за адресою: вул. Микулинецька, 18, м. Тернопіль, що перебуває на
балансі Департаменту агропромислового розвитку Тернопільської
обласної державної адміністрації визнано Тернопільську торговопромислову палату. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в
оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 900 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.

на балансі ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», за
адресою: м. Херсон, вул. Стрітенська (Р. Люксембург), 23», переможець конкурсу – ПП «Експертно-юридична фірма «Епрайс – Консул».
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди.
Вартість робіт – 1 650 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.
Гаражний бокс площею 66,7 м2, що перебуває на балансі ДНЗ
«Вище професійне училище № 2 м. Херсона», за адресою: м. Херсон, Миколаївське шосе, 52», переможець конкурсу – ПП «Експерт –
Центр». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору
оренди. Вартість робіт – 2 200 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.
Частина даху площею 4,0 м2 будівлі аудиторного корпусу – актової зали літ. «Б», що перебуває на балансі Херсонського державного
університету, за адресою: м. Херсон, вул. Університетська, 27, переможець конкурсу – ПП «Експерт – Центр». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати при укладенні договору оренди. Вартість робіт – 1 900 грн.
Строк виконання робіт – 4 дні.

прийнято рішення
про приватизацію
КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Кіровоградській області від 22 грудня 2018
року № 741 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої
приватизації – об’єкта соціально-культурного призначення –
бази відпочинку «Біла акація», розташованої за адресою: Кіровоградська обл., Петрівський р-н, с. Іскрівка, вул. Соколівська,
15, що перебуває на балансі ДП «УкрНДПРІ промтехнології»,
код ЄДРПОУ 14310483.

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про внесення змін до наказів про прийняття
рішення про приватизацію
У зв’язку зі змінами до наказу Фонду державного майна
України від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків
об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018
році» (із змінами), внесеними наказами Фонду від 18.05.2018
№ 670 та від 18.06.2018 № 810:
 наказом Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Одеській області від 29.05.2018 № 629 внесено зміни до наказу від 24.04.2018 № 452 «Про прийняття
рішення про приватизацію об’єкта державної власності «Нежитлове приміщення колишньої пошти площею 90,0 м2», що
розташований за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с. Новоградківка, вул. Леніна, 57, який не увійшов до статутного капіталу ПАТ «Дністровський (код ЄДРПОУ
00413245)», а саме: у тексті наказу від 24.04.2018 № 452 змінено назву об’єкта державної власності: з «Нежитлове приміщення колишньої пошти площею 90 м2», що розташований
за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с. Новоградківка, вул. Леніна, 57, який не увійшов до статутного
капіталу ПАТ «Дністровський» (код ЄДРПОУ 00413245) та перебуває на балансі цього товариства» на «Нежитлова будівля
загальною площею 287,8 м2», що розташований за адресою:
Одеська область, Овідіопольський район, с. Новоградківка,
вул. Центральна, 57, який не увійшов до статутного капіталу
ПАТ «Дністровський» (код ЄДРПОУ 00413245) та перебуває
на балансі цього товариства»;


ІНФОРМАЦІЯ РВ Фонду по Сумській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбувся 14.11.2018
1. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки
об’єкта – нежитлові приміщення загальною площею 54,4 м2 за адресою: м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 160 (балансоутримувач –
Сумський національний аграрний університет), з метою продовження
дії договору оренди визнано суб’єкта оціночної діяльності – ПП ЕОФ
«Апекс». Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість
надання послуг з оцінки – 1 070,00 грн.
2. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки
об’єкта – частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 за адресою: Сумська обл., м. Шостка, вул. Чернігівська, 20 (балансоутримувач – Хіміко-технологічний коледж імені Івана Кожедуба Шосткинського інституту Сумського державного університету), з метою передачі
в оренду визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Прима О. Ю.
Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання
послуг з оцінки – 1 200,00 грн.

Газета «Відомості приватизації» –
додаток до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію»
Розповсюдження Г. О. Деянова, тел./факс (044) 200-35-81
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ІНФОРМАЦІЯ РВ Фонду по Тернопільській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбувся 13.11.2018
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки об’єкта: нежитлове приміщення поз.
5-2 площею 23,7 м2 та доля площі спільного користування – 4,3 м2,
разом 28,0 м2 на 5-му поверсі лабораторного корпусу за адресою:
вул. За Рудкою, 35, м. Тернопіль, що перебуває на балансі Регіонального офісу 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 – 1 900 гривень, строк
виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки об’єкта: частина зовнішнього фасаду
адміністративної будівлі загальною площею 55,0 м2 за адресою: вул.
Князя Острозького, 14, м. Тернопіль, що перебуває на балансі Департаменту агропромислового розвитку Тернопільської обласної державної адміністрації, 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 –
1 900 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ РВ Фонду в Херсонській області, АРК
та м. Севастополі про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
оцінки державного майна, що відбувся 16.11.2018
Вбудоване приміщення складу загальною площею 19,2 м2 на території подвір’я Голопристанської дільниці за адресою: Херсонська
обл., м. Гола Пристань, вул. 1 Травня, що перебуває на балансі ХД
ПАТ «Укрпошта», переможець конкурсу – ФОП Бронін А. О. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Вартість
робіт – 2 400 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.
Приміщення – вигородка загальною площею 15,0 м2 у холі першого поверху будівлі головного навчального корпусу, що перебуває
Над номером працювали:
В. П. Борківська
Т. М. Карпюк
Л. П. Пюра
О. В. царуліца



майна України по Одеській області від 20.06.2018 №725 внесено зміни до наказу від 23.04.2018 № 438 «Про прийняття
рішення про приватизацію об’єкта державної власності «Будівлі та споруди колишнього учбового комбінату загальною
площею 986,6 м2 у складі: будівля літ. «А» 986,6 м2; металева
огорожа № 1, 2», що розташований за адресою: м. Одеса,
пров. Бісквітний, 16-А», а саме: у тексті наказу від 23.04.2018
№ 438 змінено назву об’єкта державної власності: з «Будівлі
та споруди колишнього учбового комбінату загальною площею
986,6 м2 у складі: будівля літ. «А» 986,6 м2; металева огорожа
№ 1, 2» на «Колишній учбовий комбінат»;


ІНФОРМАЦІЯ РВ Фонду по Рівненській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбувся 08.11.2018
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для надання послуг з оцінки об’єктів:
нежитлові приміщення гуртожитку площею 71,3 м2 за адресою:
м. Рівне, вул. Орлова, 40, з метою укладення договору оренди державного майна – конкурс не відбувся;
гараж на три бокси літ. «А-1» площею 73,0 м2 за адресою: м.
Рівне, вул. П. Дорошенка, 33, з метою укладення договору оренди
державного майна – визнано ТзОВ «ЦТБ Рівне-Експо». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт
з оцінки – 2 100 грн;
частина будівлі сховища: допоміжні приміщення № 24-27 загальною площею 126,8 м2 за адресою: м. Рівне, вул. Д. Галицького, 25,
з метою укладення договору оренди державного майна – конкурс
не відбувся.



 наказом Регіонального відділення Фонду державного





 наказом Регіонального відділення Фонду державного

майна України по Одеській області від 20.06.2018 № 726 внесено зміни до наказу від 25.04.2018 № 462 «Про прийняття рішення про приватизацію об’єкта державної власності «Будівля
колишньої їдальні загальною площею 588,9 м2», що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Плієва, 1-Г», а саме: у тексті
наказу від 25.04.2018 № 462 змінено назву об’єкта державної
власності: з «Будівля колишньої їдальні загальною площею
588,9 м2» на «Будівля колишньої їдальні».

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Тернопільській області від 21.12.2018
№ 00727 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої
приватизації – єдиного майнового комплексу державного підприємства Тернопільське державне авіаційне підприємство
«Універсал-Авіа» (код ЄДРПОУ 14044113), що знаходиться
за адресою: 46023, м. Тернопіль, Підволочиське шосе, аеропорт, шляхом продажу на аукціоні з умовами.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про внесення змін до наказу про прийняття
рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Харківській області від 22 грудня 2018 року
№ 2853 внесено зміни до наказу регіонального відділення від
27.11.2018 № 2599 «Про прийняття рішення про приватизацію
об’єкта малої приватизації», а саме: назву об’єкта малої приватизації окремого майна викласти в такій редакції: «Група інвентарних об’єктів (2/3 частини) у складі: нежитлова будівля літ.
«А-1», загальною площею 285,0 м2, з допоміжними спорудами:
сараї літ. «Б», «В», вбиральня літ. «Г», павільйон, огорожа № 1,
2 за адресою: м. Харків, вул. Залізнична, 14-А».
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