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додаток до офіційного видання фонду
Управління орендних відносин,
т. 200-34-39

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

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
IНФОРМАЦIЯ
РВ Фонду по Кiровоградськiй областi
про проведення конкурсу на право укладення
договору оренди нерухомого державного майна

 Назва та місцезнаходження об’єкта оренди: частина нежитлового приміщення
площею 2,0 м2 в одноповерховій адміністративній будівлі за адресою: м. Кропивницький, проспект Інженерів, 9/92.
Балансоутримувач: Регіональний сервісний центр МВС в Кіровоградській області.
Орган, уповноважений управляти державним майном: Міністерство внутрішніх справ
України.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на 30.09.2018
становить 21 860,00 грн (двадцять одна тисяча вісімсот шістдесят грн) без ПДВ.
Основні умови проведення конкурсу:
стартовий розмір орендної плати за базовий місяць оренди – жовтень 2018 року
становить 741,05 грн (сімсот сорок одна грн 05 коп.) без ПДВ; найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта оренди порівняно зі
стартовою орендною платою; конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону. Збільшення розміру орендної
плати здійснюється учасниками з кроком, який становить 10 % від найбільшого розміру
орендної плати, запропонованої учасниками в конкурсних пропозиціях; мета використання:
розміщення програмно-технічного комплексу самообслуговування (платіжних терміналів
самообслуговування); строк дії договору оренди: 2 (два) роки 11 місяців; використовувати орендоване майно відповідно до його призначення та умов договору; забезпечувати
збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати
майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки,
підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому ніж на момент передачі
його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки; компенсація переможцем конкурсу протягом 10 календарних днів з
моменту укладення договору оренди витрат, пов’язаних з проведенням незалежної оцінки
об’єкта оренди платнику за оцінку; внесення протягом 10 робочих днів від дати укладення
договору оренди плати за шість місяців; протягом місяця з моменту підписання договору
переможець конкурсу повинен внести завдаток у розмірі запропонованої ним суми місячної орендної плати до державного бюджету і балансоутримувачу у співвідношенні, визначеному у договорі оренди. Внесений завдаток підлягає зарахуванню в рахунок орендної
плати за останній місяць оренди; своєчасно і у повному обсязі сплачувати орендну плату
до державного бюджету та балансоутримувачу (щомісяця до 15 числа місяця, наступного
за звітним, з урахуванням індексу інфляції); орендна плата, перерахована несвоєчасно або
не в повному обсязі, підлягає індексації і стягується до бюджету та балансоутримувачу у визначеному співвідношенні відповідно до чинного законодавства України з урахуванням пені
в розмірі подвійної облікової ставки НБУ на дату нарахування пені від суми заборгованості
за кожний день прострочення перерахування орендної плати; своєчасно здійснювати за
власний рахунок поточний ремонт орендованого майна; поліпшення майна, здійснені орендарем як за згодою, так і без згоди орендодавця, які не можна відокремити без шкоди для
майна, є власністю держави та їх вартість компенсації не підлягають; здійснювати витрати,
пов’язані з утриманням орендованого майна. Протягом 15 робочих днів після підписання
договору укласти з балансоутримувачем орендованого майна договір про відшкодування
витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних
послуг орендарю; протягом 10 робочих днів після укладення договору оренди застрахувати майно на користь балансоутримувача на суму, не меншу ніж вартість за висновком
про вартість, у порядку, визначеному законодавством, зокрема, від пожежі, затоплення,
протиправних дій третіх осіб, стихійного лиха. Постійно поновлювати договір страхування
так, щоб протягом строку дії договору майно було застрахованим; у разі припинення або
розірвання договору повернути балансоутримувачу орендоване майно в належному стані,
не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного
зносу, та відшкодувати балансоутримувачу збитки в разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) орендованого майна з вини орендаря; орендоване майно не підлягає
приватизації та передачі в суборенду; сплата гарантійного внеску відповідно до Порядку
проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 906 (зі змінами). Розмір гарантійного внеску:
4 446,30 грн (чотири тисячі чотириста сорок шість грн 30 коп.) без ПДВ. Рекёвізити рахунка для сплати гарантійного внеску: одержувач: РВ Фонду по Кiровоградськiй областi; код
ЄДРПОУ: 13747462; р/р: 37319062002681; банк одержувача: Держказначейська служба
України, м. Київ; МФО: 820172; призначення платежу: «Гарантійний внесок для участі у конкурсі на право оренди»; 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 пропорціями її розподілу, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 1995 року № 786; гарантійні
внески протягом семи робочих днів з дня укладення договору оренди повертаються всім
учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та осіб, яким гарантійний внесок не повертається згідно з вимогами Порядку; у разі якщо претендента не допущено до участі в
конкурсі, гарантійний внесок підлягає поверненню протягом 10 календарних днів з дня затвердження списку учасників; якщо матеріали відкликані претендентом після останнього
дня строку для їх подання, сплачений гарантійний внесок не повертається; переможець
конкурсу після отримання проекту договору оренди протягом 5 робочих днів особисто повертає орендодавцю підписаний договір оренди. У разі порушення переможцем конкурсу
строку підписання договору оренди сплачений ним гарантійний внесок не повертається,
а договір оренди укладається з учасником конкурсу, розмір останньої пропозиції якого
був найбільшим з пропозицій інших учасників конкурсу, допущених до подання конкурсної
пропозиції щодо орендної плати; у конкурсі не можуть брати участь особи (претенденти),
щодо яких були застосовані санкції відповідно до законодавства.
Основним критерієм визначення переможця конкурсу є найбільший розмір орендної
плати у разі обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії такі матеріали:
заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації про конкурс. Якщо
претендент вже подавав заяву про оренду, яка стала підставою для оголошення конкурсу, після оголошення конкурсу він подає нові пропозиції відповідно до умов конкурсу; документи, які підтверджують гарантійний внесок; пропозиції щодо виконання умов
конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником
конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про відсутність застосування до претендента санкцій відповідно до законодавства (у довільній формі); інформацію про засоби зв’язку з ним;

відомості про претендента:
а) для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника
юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірену належним
чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно
нього не порушено справу про банкрутство;
б) 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; завірену
належним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Документи для участі у конкурсі (крім пропозицїї щодо розміру орендної плати, пропозиція щодо якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу) подаються
за адресою: м. Кропивницький, вул. Глинки, 2, каб. 801, в окремому непрозорому конверті
з написом «На конкурс», з відбитком печатки претендента (за наявності). При цьому на
конверті зазначається назва, площа та місцезнаходження об’єкта.
Кінцевий термін приймання заяв на участь у конкурсі з пакетами документів до них (реєстрація в регіональному відділенні) – за 3 робочих дні до дати проведення конкурсу.
Допущені до участі в конкурсі учасники конкурсу подають конверти з конкурсними
пропозиціями щодо розміру орендної плати за базовий місяць оренди на відкритому
засіданні конкурсної комісії з участю учасників конкурсу.
Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до початку проведення
конкурсу.
Конкурс відбудеться о 10.00 на 11-й календарний день з дати опублікування
інформації про проведення конкурсу в газеті «Відомості приватизації» в РВ Фонду по Кіровоградській області за адресою: м. Кропивницький, вул. Глинки, 2,
каб. 802.
У разі якщо дата проведення конкурсу припадає на неробочий чи святковий день,
днем проведення конкурсу вважається наступний за вихідними чи святковими днями
робочий день.
Додаткову інформацію можна отримати за тел. (0522) 33-23-38.

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
IНФОРМАЦIЯ
РВ Фонду по Полтавській області про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна

 Назва та місцезнаходження об’єкта оренди: одноповерховий адміністративний
будинок (літ. А-1) площею 102,2 м2 та вбиральня (літ. В-1) площею 2,0 м2 за адресою: вул. Гоголя, 174/2, м. Миргород, Полтавська обл.
Балансоутримувач: Державне підприємство «Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції».
Орган управління: Міністерство аграрної політики та продовольства України.
Вартість об’єкта оренди: згідно зі звітом з оцінки майна на 31.08.2018 – 360 100,00 грн.
Стартовий розмір орендної плати: визначений відповідно до вимог чинного законодавства за базовий місяць – вересень 2018 року становить 5 504,13 грн без урахування
ПДВ.
Цільове призначення об’єкта оренди: розміщення офіса (орендна ставка 18 %).
Основні умови конкурсу:
1) стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою КМУ від 04.10.1995 № 786, за базовий місяць оренди – вересень 2018 року
становить 5 504,13 грн без ПДВ;
2) ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням відповідно до
мети, вказаної в договорі оренди – розміщення офіса при застосуванні орендної ставки 18 %;
3) дотримання вимог експлуатації об’єкта та інших вимог, які відповідають конкретизованій формі договору оренди, затвердженій наказом РВ Фонду по Полтавській області
від 10.12.2018 № 781;
4) заборона приватизації орендованого майна та передачі його в суборенду;
5) перерахування гарантійного внеску у розмірі шести стартових орендних плат, який
зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати та перераховується до державного бюджету і балансоутримувача відповідно до пропорцій, визначених Методикою
розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу;
6) протягом 10 робочих днів після укладення договору оренди застрахувати майно
на користь балансоутримувача, на суму, не меншу ніж його вартість за висновком про
вартість, зокрема від пожежі, затоплення, протиправних дій третіх осіб, стихійного лиха.
Постійно поновлювати договір страхування так, щоб протягом строку дії договору майно
було застрахованим, і надавати орендодавцю копії завірені належним чином договору
страхування і платіжного доручення про сплату страхового внеску;
7) строк оренди – 2 роки 11 місяців;
8) своєчасно за згодою балансоутримувача здійснювати за власний рахунок капітальний, поточний та інші види ремонту орендованого майна. Ця умова договору не розглядається як дозвіл на здійснення поліпшень орендованого майна і не тягне за собою
зобов’язання орендодавця щодо компенсації вартості поліпшень. У разі, якщо орендар
має намір отримати погодження орендодавця на здійснення невід’ємних поліпшень
орендованого майна, він зобов’язаний надати заяву і матеріали згідно з Порядком надання орендарю згоди орендодавця державного майна на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого державного майна, затвердженим наказом Фонду державного
майна України від 25.05.2018 № 686 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
11.06.2018 за № 711/32163;
9) здійснювати витрати, пов’язані з утриманням орендованого майна. Впродовж
15 (п’ятнадцяти) робочих днів після підписання договору укласти з балансоутримувачем
орендованого майна договір про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання
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орендованого майна, в т. ч. плати податку на землю та надання комунальних послуг орендарю, та (або) самостійно укласти договори на оплату послуг з підприємствами – постачальниками комунальних послуг;
10) компенсація переможцем конкурсу коштів за виконану незалежну
оцінку платнику оцінки протягом семи календарних днів з дня укладення
договору оренди згідно з поданим договором про проведення незалежної
оцінки та копією платіжного доручення з відміткою обслуговуючого банку
про сплату коштів тощо;
11) переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту договору оренди зобов’язані протягом п’яти робочих днів особисто повернути орендодавцю підписаний проект договору оренди;
12) основним критерієм визначення переможця конкурсу є максимальний розмір орендної плати при обов’язковому забезпеченні інших
умов конкурсу.
Для участі у конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд до конкурсної комісії:
заяву на участь у конкурсі; зобов’язання (пропозиції) щодо виконання
умов конкурсу, крім розміру місячної орендної плати; повідомлення про
засоби зв’язку з учасником конкурсу;
відомості про учасника конкурсу:
а) для учасників, які є юридичними особами: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; засвідчені в установленому порядку копії установчих документів, завірену належним чином копію
звіту про фінансові результати учасника конкурсу з урахуванням дебіторської та кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від учасника
конкурсу про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
довідку від учасника конкурсу про те, що стосовно нього не застосовано
санкції; копії ліцензії та/або дозвільних документів на здійснення претендентом окремого виду діяльності (за наявності такого);
б) для учасників, які є фізичними особами: копію документа, що посвідчує особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність,
видану представнику фізичної особи; копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного
податку з відміткою Державної податкової служби; довідку від учасника
конкурсу про те, що стосовно нього не застосовано санкції; копії ліцензії
та/або дозвільних документів на здійснення претендентом окремого виду
діяльності (за наявності такого);
документи, які підтверджують гарантійний внесок.
Розмір гарантійного внеску становить шість стартових орендних плат –
33 024,78 грн. Гарантійний внесок може бути здійснений шляхом перерахування коштів на визначений рахунок. Реквізити рахунка для сплати
гарантійного внеску для участі у конкурсі: рахунок № 37318055009476,
банк – ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код ЄДРПОУ 22527015, одержувач
коштів – РВ Фонду по Полтавській області.
Заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації про
конкурс (конкурсні пропозиції, крім розміру орендної плати), подаються
претендентом супровідним листом в окремому запечатаному конверті з

написом «На конкурс», з відбитком печатки учасника конкурсу. Кінцевий
строк приймання заяв та пропозицій – за три робочих дні до дати проведення конкурсу.
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або їх уповноважені
особи подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за
перший (базовий) місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті
голові конкурсної комісії за участю учасників конкурсу.
Реєстрація учасників конкурсу проводиться секретарем комісії та завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону буде проведений о 10.00
через 10 календарних днів з дати публікації цієї інформації в газеті
«Відомості приватизації» в РВ Фонду по Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 4-й поверх, кімн. 404.
Контактні телефони: (05322) 2-28-52, 60-81-69.

4. Інформаційне повідомлення про підсумки конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом
аукціону на право укладення договору оренди нерухомого державного
майна, що відбувся 11.10.2018: нежитлове приміщення – частина кімнати № 15 (вмивальник) на 2-му поверсі 4 – 5-поверхового громадського
будинку (гуртожиток № 1) загальною площею 2,0 м2. інв. № 70331, літера за техпаспортом «А-5», за адресою: м. Харків, вул. Бакуліна, 10,
що перебуває на балансі Харківського національного університету радіоелектроніки, з переможцем конкурсу – ФОП Лесиком Д. О. вважати
скасованим.
5. Новим переможцем конкурсу на право оренди державного майна:
нежитлове приміщення – частина кімнати № 14 (побутова) на 3-му поверсі
9-поверхового громадського будинку (гуртожиток № 6) загальною площею
2,0 м2, інв. № Б 2418, літера за техпаспортом «А-9», за адресою: м. Харків,
вул. Клочківська, 218, що перебуває на балансі Харківського національного
університету радіоелектроніки, визнано – ФОП Остапенко А. В.
6. Інформаційне повідомлення про підсумки конкурсу з використання
відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону
на право укладення договору оренди нерухомого державного майна, що
відбувся 11.10.2018: нежитлове приміщення – частина кімнати № 14 (побутова) на 3-му поверсі 9-поверхового громадського будинку (гуртожиток
№ 6) загальною площею 2,0 м2, інв. № Б 2418, літера за техпаспортом
«А-9», за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 218, що перебуває на балансі Харківського національного університету радіоелектроніки, з переможцем конкурсу – ФОП Лесиком Д. О. вважати скасованим.

підсумки
IНФОРМАЦIЯ
РВ Фонду по Харківській області про додаткові
засідання конкурсної комісії щодо визначення
нових переможців конкурсів на право оренди
державного майна, що відбулися 18.10.2018

1. Новим переможцем конкурсу на право оренди державного майна:
нежитлове приміщення – частина вмивальника № 48 на 3-му поверсі 4 –
5-поверхової будівлі громадського будинку (гуртожитку), інв. № 61436,
літ. А-4, загальною площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Бакуліна,
12, що перебуває на балансі Харківського національного університету
радіоелектроніки, визнано ФОП Остапенко А. В.
2. Інформаційне повідомлення про підсумки конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом
аукціону на право укладення договору оренди нерухомого державного
майна, що відбувся 11.10.2018: нежитлове приміщення – частина вмивальника № 48 на 3-му поверсі 4 – 5-поверхової будівлі громадського
будинку (гуртожитку), інв. № 61436, літ. А-4, загальною площею 2,0 м2
за адресою: м. Харків, вул. Бакуліна, 12, що перебуває на балансі Харківського національного університету радіоелектроніки, з переможцем
конкурсу – ФОП Лесиком Д. О. вважати скасованим.
3. Новим переможцем конкурсу на право оренди державного майна: нежитлове приміщення – частина кімнати № 15 (вмивальник) ана на
2-му поверсі 4 – 5-поверхового громадського будинку (гуртожиток № 1)
загальною площею 2,0 м2, інв. № 70331, літера за техпаспортом «А-5»,
за адресою: м. Харків, вул. Бакуліна, 10, що перебуває на балансі Харківського національного університету радіоелектроніки, визнано ФОП
Остапенко А. В.

IНФОРМАЦIЯ
РВ Фонду по Харківській області про додаткове
засідання конкурсної комісії щодо визначення
нового переможця конкурсу на право оренди
державного майна, що відбулося 06.12.2018

1. Новим переможцем конкурсу на право оренди державного майна: нежитлове приміщення – частина кімн. № 1-10 на 1-му поверсі
5-поверхової будівлі гуртожитку № 10, інв. № 10132000019, літ. А-5, загальною площею 3,0 м2 за адресою: м. Харків, пров. Дизайнерський, 4,
що перебуває на балансі Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», визнано – ФОП Лесика Д. О.
2. Інформаційне повідомлення про підсумки конкурсу з використання
відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону
на право укладення договору оренди нерухомого державного майна, що
відбувся 26.11.2018: нежитлове приміщення – частина кімн. № 1-10 на
1-му поверсі 5-поверхової будівлі гуртожитку № 10, інв. № 10132000019,
літ. А-5, загальною площею 3,0 м2 за адресою: м. Харків, пров. Дизайнерський, 4, що перебуває на балансі Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», з переможцем конкурсу – ФОП
Остапенко А. В. вважати скасованим.

ОГОЛОШЕННЯ ПРО проведення конкурсів на право оренди МАЙНа
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФОНДУ ПО ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

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

Назва органу
управління

1 Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
2 Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

05410777, ДП «Дніпродіпрошахт», вул. Європейська, 15, тел. (056) 744-01-00
05410777, ДП «Дніпродіпрошахт», вул. Європейська, 15, тел. (056) 744-01-00

найменування

реєстровий номер майна

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
203,8
1 646 093,00
10 років
Інше використання нерухомого майна (діяльність у сфері освіти та відпочинку – заняття йогою, фізичне та психічне оздоровлення населення)
55,0
200 996,00
2 роки 11 місяців Розміщення технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів
телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету

місцезнаходження

Нежитлове вбудоване 05410777.1.ПШИЖЦК005 м. Дніпро, вул. Євприміщення
ропейська, 15
Частина поверхні даху 05410777.2.ПШИЖЦК004 м. Дніпро, вул. Малиновського, 76

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 ЗАПОРІЗЬКІЙ 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
м2,

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

місцезнаходження

мета використання

1 Міністерство енерге- 19355964, ВП «Запорізька атомна електрич
тики та вугільної про- на станція» ДП «НАЕК «Енергоатом», 71504,
мисловості України
Запорізька обл., м. Енергодар, вул. Промис
лова, 133, тел. (06139) 5-38-78

Вбудовані нежитлові приміщення № 116-2, № 116-3 – 17,6
частина
приміщення № 116-1 – 18,0 м2, частини приміщень № 109-1, № 109-2,
2
№ 118, № 119 – 2,5 м першого поверху службово-побутового корпусу
(нов. бази ВКО) (літ. А-3, інв. № 5175/1/680)

24584661.226.ЛОУЖЦП2959

Запорізька обл., м. Енергодар, вул. Промислова, 122

38,1

106 981,00

До
Розміщення буфету, що
31.03.2019 не здійснює продаж товарів підакцизної групи

2 Міністерство енерге- 19355964, ВП «Запорізька атомна електричтики та вугільної про- на станція» ДП «НАЕК «Енергоатом», 71504,
мисловості України
Запорізька обл., м. Енергодар, вул. Промислова, 133, тел. (06139) 5-38-78

Вбудовані нежитлові приміщення № 105/1, № 105/2, № 105/3 – 55,9 м2,
частина приміщення № 105 – 18,0 м2, частини приміщень № 100/1,
№ 102, № 108, № 108/1 – 2,2 м2 першого поверху виробничого будинку
НТЦ корпусу А (Літ. зЯ-1, зЯ-2, інв. № 180/1/677)

24584661.230.ЛОУЖЦП2953

Запорізька обл., м. Енергодар, вул. Промислова, 133

76,1

213 682,00

До
Розміщення буфету, що
31.03.2019 не здійснює продаж товарів підакцизної групи

25592421.64. ААЕЖАЖ004

Запорізька обл., Якимівський р-н, в межах земель Атманайської сільської ради, за
межами с. Атманай

–

903 077,00

3 Державне агентство 25592421, ДП «Укрриба», 04053, м. Київ,
Гідротехнічні споруди: гребля (Літ. А), паводковий водовипуск І, донний
рибного господарства вул. Тургенєвська, 82а, тел. (044) 486-07-91 водовипуск ІІ, водонапуск ІІІ
України

5 років

Розміщення рибного
господарства

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, РВ Фонду по Запорізькій області, тел. (061) 226-07-85,
226-07-87, 226-07-88, 226-07-89. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування об’єкта оренди з супровідним листом. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт
оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФОНДУ ПО ОДЕСЬКІЙ 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

1 Міністерство інфра- 38727770, Державне підприємство «Адміністрація морських портів Украї- Нежитлові приміщення № 8, 9, 10 в однопоструктури України ни» Ізмаїльська філія, 011135, м. Київ, просп. Перемоги, 14
верховій будівлі «Зарядної станції ВПК-1»
2 Міністерство інфра- 38727770, Державне підприємство «Адміністрація морських портів Украї- Частина нежитлового приміщення 1-го
структури України ни» Іллічівська філія, 011135, м. Київ, просп. Перемоги, 14
поверху будівлі палацу спорту «Юність»
3 Міністерство інфра- 04704790, Державне підприємство «Морський торговельний порт «Южструктури України ний», 65481, Одеська область, м. Южне, вул. Берегова, 13
4 Міністерство оборони України

–

Одеська обл., м. Ізмаїл,
вул. Портова, 16

38727770.6.РАЯИЮК1430 Одеська обл., м. Чорноморськ, просп. Миру, 20

Нежитлові приміщення на 1-му поверсі
будівлі ЦПУ

33689922, Концерн «Військторгсервіс» (Філія «Одеське управління військової Частина даху будівлі корпусу № 2 бази
торгівлі Концерну «Військторгсервіс»), 65063, м. Одеса, вул. Армійська, 10а відпочинку «Приморськ»

місцезнаходження

04704790.1.АААИБЕ678

Одеська обл., м. Южне,
вул. Берегова, 13

33689922.32.УВЮЯЮТ104 Одеська обл., Білгород-Дніст
ровський р-н, с. Курортне

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

мета використання

106,4

490 300,00

2 роки
11 місяців

Розміщення офіса, інше використання нерухомого майна

2,0

50 984,00

2 роки
11 місяців

Розміщення платіжного термінала

40,3

450 000,00

2 роки
11 місяців

Інше використання нерухомого майна (розміщення лабораторії для визначення фізико-хімічних
властивостей вантажів)

2,0

152 300,00

2 роки
11 місяців

Розміщення телекомунікаційного обладнання
провайдера (розміщення антени)

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, РВ Фонду по Одеській області. Заяви
подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс
на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

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

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

1 Державна казначейська 37784555, Конотопське управління Державної казначейської служби України Сумської області, Нежитлові приміщення
служба України
41615, Сумська обл., м. Конотоп, вул. Братів, Лузанів, 48 (05447) 6-71-78

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

реєстровий номер майна

місцезнаходження

37784555.1.АААДЕВ926

Сумська обл., м. Конотоп,
вул. Братів Лузанів, 48

79,6

248210,00

1 рік

Розміщення офіса

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 ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п Назва органу управління

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

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

1 Тернопільська обласна 33866581, Департамент агропромислового розвитку Тернопільської Частина нежитлового приміщення гаражів літ. «А»
державна адміністрація обласної державної адміністрації, 46001, вул. Князя Острозького, 14, поз. VII, VIII
м. Тернопіль, тел.: (0352) 52-47-60, 52-00-92
2 Державне агентство
05379205, Регіональний офіс водних ресурсів у Тернопільській обНежитлове приміщення поз. 5-2 – 23,7 м2 та частводних ресурсів України ласті, 46003, вул. За Рудкою, 35, м. Тернопіль, тел.: (0352) 52-64-22, ки площі спільного користування – 4,3 м2 на 5-му
25-96-85, 43-41-51
поверсі лабораторного корпусу

реєстровий номер майна

місцезнаходження

33866581.2.ШИВУИЮ175 вул. Микулинецька,
18, м. Тернопіль
05379205.1.АААБЕИ912

вул. За Рудкою, 35,
м. Тернопіль

загальна вартість майна за незалеж- максимально можплоща, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн ливий строк оренди
119,29

164 179,00

28,0

113 720,00

10 років

мета використання
Для розміщення стоянки автотранспортних
засобів

2 роки 11 місяців Під офісне приміщення

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

17 грудня 2018 року

№ 101 (1225)

3

відомості
приватизації

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

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

Назва органу
управління

1 Міністерство
освіти і науки
України

00493764, Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, 62483, Харківська обл.,
с-ще Докучаєвське, учбове містечко ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, тел. (057) 709-03-00

2 Міністерство
освіти і науки
України

00493764, Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, 62483, Харківська обл.,
с-ще Докучаєвське, учбове містечко ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, тел. (057) 709-03-00
Міністерство
00493764, Харківський національний аграрний уніосвіти і науки верситет ім. В. В. Докучаєва, 62483, Харківська обл.,
України
с-ще Докучаєвське, учбове містечко ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, тел. (057) 709-03-00
Міністерство
00493764, Харківський національний аграрний уніосвіти і науки верситет ім. В. В. Докучаєва, 62483, Харківська обл.,
України
с-ще Докучаєвське, учбове містечко ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, тел. (057) 709-03-00
Міністерство
00493764, Харківський національний аграрний уніосвіти і науки верситет ім. В. В. Докучаєва, 62483, Харківська обл.,
України
с-ще Докучаєвське, учбове містечко ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, тел. (057) 709-03-00
Міністер30036001, Харківська державна академія культури,
ство культури 61057, м. Харків, вул. Бурсацький узвіз, 4, тел. (057)
України
731-24-83
Державне кос- 14310589, Державне підприємство Науково-дослідний
мічне агентство технологічний інститут приладобудування, 61010,
України
м. Харків, вул. Катерининська, 40/42, тел.: (057)
733-11-80, 733-12-13
Міністерство
02071151, Харківський національний університет
освіти і науки міського господарства імені О. М. Бекетова, 61002,
України
м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17, тел. (057)
707-32-01

3

4

5

6
7

8

найменування
Нежитлові приміщення – частини коридорів 9-поверхового гуртожитку № 1 – 2,3 м2, інв. № 1030022, 9-поверхового гуртожитку № 2 –
2,3 м2, інв. № 1030018, 9-поверхового гуртожитку № 3 – 2,3 м2, інв.
№ 1030023, 9-поверхового гуртожитку № 4 – 2,3 м2, інв. № 1030025,
9-поверхового гуртожитку № 5 – 2,3 м2, інв. № 1030028
Нежитлові приміщення – частини коридорів 5-поверхового гуртожитку № 7, інв. № 103008

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можреєстровий номер майна
місцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
–
Харківська обл., с. Доку11,5
45 940,00
1 рік
Розміщення телекомунікачаєвське, учбове містечко
ційного обладнання
ХНАУ ім. В. В. Докучаєва
–

м. Харків, проїзд Стадіонний, 14

2,5

12 960,00

1 рік

Розміщення телекомунікаційного обладнання

Нежитлові приміщення – частини коридорів 4-поверхового гуртожитку № 6, інв. № 1030005

–

Харківська обл., с. Докучаєвське, вул. Докучаєва, 12

1,0

3 990,00

1 рік

Розміщення телекомунікаційного обладнання

Нежитлові приміщення – кімн. № 10, 11, 12, 13, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, коридор – 60,33 м2, приямок – 3,30 м2, вхід – 6,85 м2
на цокольному поверсі 2-поверхової будівлі студентської їдальні,
інв. № 1030017
Нежитлове приміщення – частина холу на першому поверсі
6-поверхового учбового корпусу № 1, інв. № 1030031

–

Харківська обл., с-ще Докучаєвське, учбове містечко
ХНАУ ім. В. В. Докучаєва

263,38

234 200,00

1 рік

Розміщення складу на площі
204,98 м2 та виробництва на
площі 58,4 м2

1,0

8 000,00

108,5

761 200,00

Нежитлові приміщення – кімн. № 29, 30, 31,32, 33, 34, 35, 36, V
на першому поверсі (ліва сторона) 9-поверхової будівлі гуртожитку
№ 2, інв. № 101320010, літ. «А-9»
Нежитлове приміщення – кімн. № 18 на першому поверсі 10поверхового адміністративно-побутового блоку, інв. № 125636, літ.
«К-10»

–

Харківська обл., Харківський
р-н, с-ще Докучаєвське,
учбове містечко ХНАУ
ім. В. В. Докучаєва
30036001.14.АААДДЛ746 м. Харків, вул. ГвардійцівШиронінців, 39
КЕРГКЖ032

м. Харків, вул. Катерининська, 40/42

36,8

148 600,00

–

м. Харків, вул. Максиміліанівська, 15

22,6

218 300,00

Нежитлові приміщення – кімн. № 13, 14 на першому поверсі 5-поверхової будівлі гуртожитку № 1, літ. «А-5», інвентарний
№ 10300012, що є пам’яткою архітектури

2 роки 11 місяців Розміщення термінала самообслуговування
2 роки

Розміщення буфету, що не
здійснює продаж продовольчих товарів підакцизної групи
1 рік
Розміщення проектних,
проектно-вишукувальних та
проектно-конструкторських
робіт
2 роки 11 місяців Надання медичних послуг
(стоматологічний кабінет)

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

Назва органу
управління

1 Міністерство освіти
і науки України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
02125609, Херсонський державний університет, вул. Університетська,
27, м. Херсон, 73000, тел. (0552) 32-67-05

найменування

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна
вартість майна за незалеж- максимально можливий мета використання
місцезнаходження
площа, м2
ною оцінкою, грн
строк оренди
02125609.1.ССЦБЮЦ031 73000, м. Херсон, вул. Універси4,0
19 738,00
2 роки 11 місяців
Розміщення антени
тетська, 27
реєстровий номер майна

Частина даху будівлі аудиторного
корпусу – актової зали літ. «Б»

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 73000, м. Херсон, просп. Ушакова, 47, РВ Фонду в Херсонській області, АРК та м. Севастополі.
Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить
конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Оголошення орендодавця – РВ ФОНДУ по ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство фі- 21315205, Управління фінансів Новоушицької районної державної ад- Приміщення на 2-му поверсі 21315205.1.АААДЕВ812 вул. Українська, 18, смт Нова Ушиця,
38,2
96 182,00
2 роки 11 місяців Розміщення відділу фінансів Новоушицької
нансів України
міністрації Хмельницької області, вул. Українська, 18, смт Нова Ушиця, адміністративного будинку
Хмельницька обл., 32600
селищної ради (орган місцевого самоХмельницька обл., 32600, тел. (03848) 2-22-69
врядування)

№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

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 ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№ Назва органу
з/п управління

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

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

1 Державна фіс- 39292197, Державна фіскальна служба України, об’єкт перебуває в оперативному управлінні (користуван- Частина нежитлового примікальна служба ні) Прилуцької об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Чернігівській общення 1-го поверху 4-повер
України
ласті (39483254), 17500, Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Київська, 214, тел. (04637) 5-37-80, 5-06-48 хової адміністративної будівлі

реєстровий
номер майна

місцезнаходження

14242422.1. АААДЕД922

Чернігівська обл.,
м. Прилуки, вул. Київська, 214

загальна вартість майна за неза- максимально можли- мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
3,0

10 974,18

2 роки 364 дні

Розміщення інфор
маційно-платіжно
го термінала

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43, з 8.00 до 17.00, крім п’ятниці, по п’ятницях до 16.00 (крім вихідних),
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».

КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
IНФОРМАЦIЯ
РВ Фонду по Вінницькій 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: двоповерхова будівля їдальні (літ. Х3)
загальною площею 609,9 м2, що не увійшла під час приватизації до
статутного (складеного) капіталу ВАТ «Гайсинський деревообробний
завод «Промінь» та перебуває на позабалансовому рахунку ТОВ «Гайсинавтотранс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 23700, Вінницька
обл., Гайсинський р-н, м. Гайсин, вул. Південна, 51, б. 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 – ФОП Коліух Д. О. Кількість об’єктів необоротних активів згідно
з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 будівля. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів станом на 31.12.2017: відновна – 374268,00 грн; залишкова –
201176,00 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема
порівняної площі та за функціональним призначенням. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 3,0 тис. грн. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2018.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення
№ 39 площею 81,7 м2 на 3-му поверсі 3-поверхової адміністративної будівлі (літ. А), що перебуває на балансі Вінницької філії ДП
«Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут
«НДІПРОКТРЕКОНСТРУКЦІЯ». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21000,
м. Вінниця, вул. Театральна, 29. 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 – Виконавчий комітет Вінницької міської ради. Кількість об’єктів необоротних
активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 приміщення. Балансова залишкова вартість основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій,
нематеріальних активів станом на 01.10.2018: відновна – 50154,64 грн;
залишкова – 25930,77 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.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення коридору № ІІ площею 4,0 м2 на 1-му поверсі навчального
корпусу № 1, що перебуває на балансі Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 21000, м. Вінниця, вул. Острозького, 32. 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 Поліщук О. В.
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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
01.01.2018: відновна – 947,60 грн; залишкова – 0,00 грн. Подібні до об’єкта
оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель. Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,0 тис. грн. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.12.2018.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення № 4 –
№ 19 (374,8 м2), № 21 – 33 (118,7 м2), частини приміщень № 2
(256,7 м2), № 3 (74,0 м2), загальною площею 824,2 м2 на 2-му поверсі будівлі їдальні (літ. А), що перебувають на балансі Вінницького
національного технічного університету. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21000, м. Вінниця, вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 5а. 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
Дмитрук А. В. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним
обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 29 приміщень, 2
частини приміщень. Балансова залишкова вартість основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій,
нематеріальних активів станом на 05.12.2018: відновна – 425349,63
грн; залишкова – 42536,75 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: нежитлові вбудовані приміщення № 98
(144,6 м2), № 99 (13,5 м2) на 1-му поверсі будівлі їдальні (літ. А),
що перебувають на балансі Вінницького національного технічного університету. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21000, м. Вінниця, вул. Воїнів
Інтернаціоналістів, 5а. 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 Дмитрук А. В. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 2 приміщення. Балансова залишкова вартість основних
засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 05.12.2018: відновна – 81591,58
грн; залишкова – 8159,50 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: нежитлове вбудоване приміщення № 20
площею 16,1 м2 на 1-му поверсі навчального корпусу № 3 (літ. Ж),
що перебуває на балансі Вінницького національного аграрного університету. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21100, м. Вінниця, вул. Сонячна, 3а. 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 – ПАТ «Державний ощадний банк України». Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком

Департамент оцінки майна, майнових прав
та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 приміщення. Балансова
залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на
23.11.2018: відновна – 3578,28 грн; залишкова – 14500,82 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.
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення № 11 –
№ 13, № 15, № 18 загальною площею 65,5 м2 1-поверхового адмінбудинку управління статистики (літ. А), що перебуває на балансі
Головного управління статистики у Вінницькій області. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 23000, Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Соборна, 32. 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 – ТОВ «Український дім медицини». Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 5 приміщень. Балансова залишкова вартість основних
засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів, станом на 30.10.2018: відновна – 9627,12
грн; залишкова – 106,24 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.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 (у редакції
наказу Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 20 лютого 2018 р. за № 198/31650 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів суб’єкт оціночної діяльності, виданих відповідно до
Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в
межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку
її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у
розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція щодо
ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які
сплачує претендент згідно із законом; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо
досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення); підтвердних документів (заява про
участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою
формою (додаток 4 до Положення); інформація про претендента (додаток 5 до Положення).
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4

відомості
приватизації

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
28.12.2018 (включно).
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкту оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться 04.01.2019 о 10.00 у РВ Фонду по Вінницькій області за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефон
для довідок 67-26-08.
IНФОРМАЦIЯ
РВ Фонду по Вінницькій області про повторне
оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єкта державної власності
 Назва об’єкта оцінки: газорозподільні системи, власником
яких є держава та які обліковуються на балансі ПАТ «Вінницягаз»,
розташовані у Вінницькій області. Мета проведення оцінки: відображення результатів оцінки у бухгалтерському обліку. Замовник-платник
робіт з оцінки – РВ Фонду по Вінницькій області, 67-26-08, vinnytsia@
spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним
обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): станом на 31.12.2011:
газопроводи – 5803,047 км; споруди на газопроводах – 2260 шт.; транспортні засоби спеціального призначення – 4 шт.; інше – 4 шт.; станом
на 31.12.2016: газопроводи – 5938,02 км (6949 шт.); споруди на газопроводах – 2299 шт.; транспортні засоби спеціального призначення – 4 шт.;
інше – 4 шт. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 31.12.2011: газопроводи – 5803,047 км: первісна
вартість – 161667725,88 грн, залишкова вартість – 115301996,87 грн;
споруди на газопроводах – 2260 шт.: первісна вартість – 17767574,86
грн, залишкова вартість – 11508323,07 грн; транспортні засоби спеціального призначення – 4 шт.: первісна вартість – 31858,72 грн, залишкова вартість – 320,85 грн; інше – 4 шт.: первісна вартість – 290030,48
грн, залишкова вартість – 290030,48 грн; на 31.12.2016: газопроводи –
5938,02 км (6949 шт.): первісна вартість – 181650038,68 грн, залишкова
вартість – 120647112,38 грн; споруди на газопроводах 2299 шт.: первісна
вартість – 41358155,91 грн, залишкова вартість – 29158699,63 грн; транспортні засоби спеціального призначення – 4 шт.: первісна вартість –
31858,72 грн, залишкова вартість – 99,77 грн; інше – 4 шт.: первісна
вартість – 290030,48 грн, залишкова вартість – 290030,48 грн. Подібні до
об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, споруди, зокрема, аналогічного
функціонального призначення, транспортні засоби. Очікувана найбільша
ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 183,24 тис. грн. Дата оцінки
(дата на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2011 та 31.12.2016.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується РВ Фонду, якщо вартість надання послуг
з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.
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). Послідовність визначення переможця конкурсу по вищезазначеному об’єкту буде
визначатися як для об’єктів оцінки другого рівня складності.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів суб’єкт оціночної діяльності, виданих відповідно до
Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в
межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку
її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у
розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція щодо
ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які
сплачує претендент згідно із законом; документів щодо практичного досвіду
виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду
суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток
3 до Положення); підтвердних документів (заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до
Положення); інформація про претендента (додаток 5 до Положення).
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 20 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
04.01.2019 (включно).
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкту оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться 11.01.2019 о 10.00 у РВ Фонду по Вінницькій області за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефон
для довідок 67-26-08.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
IНФОРМАЦIЯ
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: нежитлове приміщення № 35 загальною площею 36,7 м2 на другому поверсі будівлі. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Городок, м-н Гайдамаків, 25 – 26. Балансоутримувач: Городоцька районна державна адміністрація. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру
орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна
адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки
пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Городок, м-н Гайдамаків,
25 – 26. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2018
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – Релігійна громада Української
Греко-Католицької Церкви парафії Благовіщення Пресвятої Богородиці у
м. Городок Львівської області.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення магазину загальною площею 70,6 м2 в одноповерховій будівлі (літ. «А-1»). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Сколівський р-н, с. Головецько,
вул. Лазівська, 4. Балансоутримувач (орендодавець): ДП «Славське лісове
господарство». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ 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.,
Сколівський р-н, с. Головецько, вул. Лазівська, 4. Дата оцінки (дата, на
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яку проводиться оцінка майна): 30.11.2018 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки – ФОП Кінаш Анастасія Іллівна.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 515,0 м2 на першому та другому поверхах адміністративного
корпусу і є частиною мальтозного цеху. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Львівська обл., Жовківський р-н, м. Рава-Руська, вул. 22 Січня,
50. Балансоутримувач: Державне підприємство спиртової та лікерогорілчаної промисловості «УКРСПИРТ». Мета проведення незалежної
оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з
метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032)
261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний
площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної
ділянки: Львівська обл., Жовківський р-н, м. Рава-Руська, вул. 22 Січня,
50. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТОВ «ВО «ПРТЕКС ГРУП».
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до нього (лист ФДМУ 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 та № 3 – 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 та № 2 – приміщення, частини будівель (адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість
для закладів громадського харчування тощо); для об’єкта № 3 – виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено
провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом
1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього
напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у
тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення.
Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та
додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені
до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (згідно з інформацією про подібні до об’єкта оцінки об’єкти, ознаки
подібності якого наведено в додатку 2 до Положення), інформація про
претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 5 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті
шляхом поштового відправлення або до відділу документального забезпечення та роботи з ДСК за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3
з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції
щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням
робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях) по кожному
об’єкту оцінки окремо. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в 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.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Львівській
області про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 18,5 м2 на першому поверсі будівлі гуртожитку №2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Медової Печери, 39а. Балансоутримувач: Львівський національний університет імені Івана Франка. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди. Телефон замовника
конкурсу: (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна
адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки
пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування
земельної ділянки: м. Львів, вул. Медової Печери, 39а. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2018 (орієнтовно). Платник робіт
з оцінки – ФОП Симак Анастасія Валеріївна.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення (фойє)
площею 19,2 м2 на першому поверсі будівлі гуртожитку №3. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Медової Печери, 39. Балансоутримувач: Львівський національний університет імені Івана Франка. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди. Телефон замовника
конкурсу: (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна
адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки
пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування
земельної ділянки: м. Львів, вул. Медової Печери, 39. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2018 (орієнтовно). Платник робіт
з оцінки – ФОП Симак Анастасія Валеріївна.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення №28 загальною
площею 16,0 м2 на другому поверсі триповерхової адміністративної
будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Миколаїв,
бульв. Проектний, 1. Балансоутримувач: Миколаївська районна державна
адміністрація. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості
для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу: (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м.
Миколаїв, бульвар Проектний, 1. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.10.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП
Яцух Зоряна Миколаївна.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення будівлі ферментного цеху загальною площею 387,8 м2, а саме: кімната № 4 коридор, №
5 електромайстерня, № 6 підсобне, № 7 кабінет, № 8 щитова, № 9 варочне
відділення, № 10 коридор, № 11 сходова клітка, № 12 майстерня. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Радехівський р-н, с. Вузлове,
вул. Шевченка, 7. Балансоутримувач: ДП спиртової та лікеро-горілчаної
промисловості «Укрспирт». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати для укладення
договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу:
lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині
площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська
обл., Радехівський р-н, с. Вузлове, вул. Шевченка, 7. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2018 (орієнтовно). Платник робіт
з оцінки – ТОВ “ВО «ПРОТЕКС ГРУП».
Відповідно до листа ФДМУ 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
об’єктів № 1 та № 2 – 2400,0 грн; для об’єктів № 3 та № 4 – 3000,00 грн.
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 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за №60/28190 (у редакції
наказу Фонд від 16.01.2018 №47) (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській області (79000, м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3).

Подібними об’єктами до об’єктів оцінки відповідно до додатка 2 до
Положення є: для об’єктів № 1, 2, 3 – приміщення, частини будівель (адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість,
нерухомість для закладів громадського харчування тощо); для об’єкта №
4 – виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинного сертифіката суб’єктів оціночної діяльності, яким 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 інформації про подібні до об’єкта оцінки об’єкти, ознаки подібності
якого наведено в додатку 2 до Положення), інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 5 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті
шляхом поштового відправлення або до відділу документального забезпечення та роботи з ДСК за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3 з
описом документів, що містяться у конверті і має містити пропозиції щодо
ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт,
а також строку виконання робіт (у календарних днях) по кожному об’єкту
оцінки окремо. На конверті необхідно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в Регіональному відділенні Фонду по Львівській області о 12.00 через 14 днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ Фонду по Львівській області не пізніше ніж
за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефон для довідок:
(032)255-41-71; (032)261-62-04.

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
IНФОРМАЦIЯ
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 будівлі їдальні, пральні та побутових приміщень загальною площею 56,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне багатопрофільне підприємство
«УРОЖАЙ». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Пушкінська,
68. 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): листопад – грудень, інформація
про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Юридична компанія «Берегиня»
(код за ЄДРПОУ 38671786); тел. (066) 102-01-77.
 2. 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’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): листопад – грудень,
інформація про особу – платника робіт з оцінки: ДП «Одеський нафтопереробний завод» (код за ЄДРПОУ 41864238); тел. (099) 525-58-37.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень п’ятого
поверху дев’ятиповерхового корпусу загальною площею 149,09 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний регіональний проектно-вишукувальний інститут «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. 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): листопад – грудень, інформація про особу –
платника робіт з оцінки: ФОП Паст Сергій Володимирович (код за ЄДРПОУ
22977001540); тел. (067) 92-22-776.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина будівлі їдальні, пральні та побутових приміщень (літ. «В») загальною площею 170,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне багатопрофільне
підприємство «УРОЖАЙ». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
Старосінна площа, 1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу:
odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): листопад – грудень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «ВЛАСТА КП»
(код за ЄДРПОУ 37089875); тел. 772-38-11.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина будівлі магазину «Українська
горілка» (літ. «Т») загальною площею 140 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: державне багатопрофільне підприємство
«УРОЖАЙ». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Старосінна
площа, 1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу
(048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.
ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): листопад – грудень, інформація про
особу – платника робіт з оцінки: ПП «Алюр тренд» (код за ЄДРПОУ
35018509); тел. (068) 201-32-09.
 6. Назва об’єкта оцінки: частина будівлі нового посудного цеху
літ. «И» загальною площею 133,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне багатопрофільне підприємство «УРОЖАЙ».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Старосінна площа, 1. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29,
електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість
об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): листопад – грудень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «ТРАНСЕНЕРГОЗБУТ» (код за ЄДРПОУ
36919232); тел. (050) 259-78-80.
 7. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень другого поверху (кімната 203) дев’ятиповерхового загальною площею
50,68 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний
регіональний проектно-вишукувальний інститут «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. 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): листопад – грудень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: Громадська організація «Центр захисту громадян» (код за ЄДРПОУ 41973527); тел.
(050) 521-97-91.
 8. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень четвертого поверху (кімната 405) дев’ятиповерхового корпусу загальною площею 92,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Державний регіональний проектно-вишукувальний інститут
«Укрпівдендіпроводгосп». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. Івана та Юрія Лип, 13. Мета проведення оцінки: визначення ринко-
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відомості
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вої 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): листопад – грудень, інформація про особу – платника робіт з
оцінки: Громадська організація «Центр захисту громадян» (код за ЄДРПОУ 41973527); тел. (050) 521-97-91.
 9. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень першого
поверху дев’ятиповерхового корпусу загальною площею 526,9 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: –. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса. Вул. Івана та Юрія Лип, 13. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати
з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048)
731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна
адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про
які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): листопад – грудень, інформація про особу – платника робіт
з оцінки: ФОП Терещенко Зоя Георгіївна (код за ЄДРПОУ 1770716024);
тел. (067) 791-31-94.
 10. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення в підвалі
5-поверховово гуртожитку № 4 загальною площею 50,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний університет ім. Мечникова. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Довженка, 5,
м. Одеса. 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): листопад – грудень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: Юхт Євген Михайлович
(код за ЄДРПОУ 2578101314); тел. (098) 433-37-92.
 11. Назва об’єкта оцінки: приміщення борошняного цеху на
1-му поверсі студентської їдальні ОНПУ загальною площею 94 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний
політехнічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
просп. Шевченка, 1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу:
odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): листопад – грудень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Каспаров Артур
Сергійович (код за ЄДРПОУ 2471316075); тел. 42-84-70.
 12. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення в 2-поверховому
учбовому корпусі № 6, в т. ч.: приміщення 1-го поверху (408,73 м2)
та приміщення півпідвалу (237,99 м2) загальною площею 646,72 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська національна морська академія. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. Пастера, 16. 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): листопад – грудень, інформація про особу – платника робіт з
оцінки: Приватний вищий навчальний заклад «Інститут післядипломної освіти «Одеський морський тренажерний центр» (код за ЄДРПОУ
25421352); тел. 723-49-50.
 13. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення (кімната № 203)
на другому поверсі чотириповерхової будівлі НР-1 корпусу 601 ділянки хімвантажів ПРР-2 ДП МТП «Южний» загальною площею 18,3 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Южненська філія Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (Адміністрація морського порту «Южний»). Місцезнаходження об’єкта оцінки: 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. 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): листопад – грудень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: Товариство з обмеженою відповідальністю
«СМТ Южний ЛТД» (код за ЄДРПОУ 20937387); тел. 300-557.
 14. Назва об’єкта оцінки: приміщення мийки загальною площею
95,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державного
професійно-технічного навчального закладу «Ізмаїльське професійнотехнічне училище». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл.,
м. Ізмаїл, вул. Репіна, 14а. 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): листопад – грудень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: Фізична
особа – підприємець Краснова Людмила Володимирівна (код за ЄДРПОУ
2909003702); тел. (067) 558-10-70 Сергій.
 15. Назва об’єкта оцінки: приміщ.техн. поверху (6,5 м2) та частина покрівлі 10-го поверху учбового корпусу № 3 (8,0 м2) загальною площею 14,5 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) 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):
листопад – грудень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: Приватне акціонерне товариство «ВФ Україна» (ПрАТ «ВФ Україна») (код за
ЄДРПОУ 14333937); тел. (095) 289-55-55.
 16. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною
площею 48,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Державне підприємство «Адміністрація морських портів України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Кишинівська,
4. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору. 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): листопад – грудень, інформація
про особу – платника робіт з оцінки: Державне підприємство «Ізмаїльський морський торговельний порт» (код за ЄДРПОУ 1125815); тел. (048)
412-56-01, (048) 416-74-55.
 17. Назва об’єкта оцінки: приміщення в будівлі колишніх гаражних боксів загальною площею 71,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський науково-дослідний інститут телевізійної
техніки. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Мечникова,
132. 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): листопад – грудень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Сезам продакшн» (код за
ЄДРПОУ 30946145); тел. 711-13-50.
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 6920 гривень комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться.
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Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15 або безпосередньо до відділу документального забезпечення
та контролю організаційної роботи (м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15,
11-й поверх, кімн. 1113) до 16.00 28.12.2018. 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 03.01.2019 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, (048) 731-50-28,
(048) 731-50-29.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
IНФОРМАЦIЯ
РВ Фонду по Тернопільській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів
№
з/п

Назва об’єкта оцінки,
його місцезнаходження
та найменування
балансоутримувача

Дата
оцінки

Вид вартості

Залишкова
вартість
об’єкта,
грн

Платник

Визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
1 Частина площадки з асфальтним
31.12.18 Ринкова
покриттям № 1 площею 200,0 м2
вартість
за адресою: вул. Текстильна, 30а,
м. Тернопіль, що перебуває на
балансі Регіонального офісу водних
ресурсів у Тернопільській області

2058,07

Фізична особа –
підприємець
Кальваровський
Ігор Зіновійович

2 Частина даху навчального корпусу 31.12.18 Ринкова
№ 5 площею 25,0 м2 за адресою:
вартість
вул. Словацького, 2, м. Тернопіль,
що перебуває на балансі Державного вищого навчального закладу
«Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України»

815,7

Товариство з
обмеженою відповідальністю
«Тервікнопласт»

3 Частина нежитлової адміністратив- 31.12.18 Ринкова
ної будівлі літ. А, поз. 7 площею
вартість
16,0 м2 відділу статистики у Теребовлянському районі за адресою:
вул. Наливайка, 4, м. Теребовля,
Тернопільська область, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Тернопільській
області

0,00

Фізична особа –
підприємець
Білоус Оксана
Іванівна

Визначення вартості об’єкта з метою укладення договору оренди
4 «Крохмальний цех», відокремлений 31.12.18 Ринкова 154293,43 Товариство
від основного виробничого корпувартість
з обмеженою
су загальною площею 1716,4 м2
відповідаль
ністю «Виробниче
за адресою: вул. Заводська, 1,
об’єднання
с. Нагірянка, Чортківський р-н, Тер«ПРОТЕКС ГРУП»
нопільська обл., що перебуває на
балансі Державного підприємства
спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт»
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’єктів № 1, 2, –
2000,00 грн; об’єкта 3 – 2100,00 грн; об’єкта № 4 – 4000,00 грн. У своїх
конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються
претендентом згідно із законодавством.
Строк виконання робіт з оцінки об’єктів № 1, 2, 3, 4 не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки № 1 є нерухоме майно – площадки, майданчики з твердим покриттям; подібними до об’єкта оцінки
№ 2 – нерухоме майно – конструктивні частини будівель (дахи, фасади,
фасадні стіни); подібними до об’єкта оцінки № 3 – нерухоме майно – окремі будівлі, приміщення, частини будівель адміністративної, торговельноадміністративної та торговельної нерухомості; подібними до об’єкта
оцінки № 4 – нерухоме майно – окремі будівлі виробничої та виробничоскладської нерухомості.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в
конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності» та дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у 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
IНФОРМАЦIЯ
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

 Вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 49,1 м2
на першому поверсі будівлі ЦОС № 1 ЦПЗ № 2, що перебувають на

балансі ХД ПАТ «Укрпошта», за адресою: Херсонська обл., м. Берислав,
вул. 1 Травня, 197. Замовник: РВ Фонду в Херсонській області, АРК та м.
Севастополі. Платник: Фізична особа – підприємець Шаповалова Надія
Володимирівна. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору
оренди. Запланована дата оцінки: 30.11.2018. 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 торговельного призначення.
 Вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 92,7 м2
відділення поштового зв’язку № 34 Херсонського поштамту – ЦПЗ
№ 1, що перебуває на балансі ХД ПАТ «Укрпошта», розташоване на першому поверсі дев’ятиповерхової житлової будівлі за адресою: м. Херсон,
просп. 200 років Херсону, 16. Замовник: РВ Фонду в Херсонській області,
АРК та м. Севастополі. Платник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Виробничо-комерційна фірма «Медпрепарати». Мета проведення
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Запланована дата оцінки:
30.11.2018. 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 торговельного призначення.
 Частина коридору загальною площею 2,0 м2 на першому поверсі п’ятиповерхової будівлі гуртожитку № 2 (літ. Н), що перебуває на
балансі Херсонського морського коледжу рибної промисловості, за адресою: м. Херсон, вул. Грецька, 55. Замовник: РВ Фонду в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: Фізична особа – підприємець Попович Юрий Михайлович. Мета проведення незалежної оцінки – визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору
оренди. Запланована дата оцінки: 30.11.2018. 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.
 Частина холу загальною площею 4,0 м2 на першому поверсі головного навчального корпусу, що перебуває на балансі ДВНЗ
«Херсонський державний аграрний університет, за адресою: м. Херсон,
вул. Стрітенська, 23. Замовник: РВ Фонду в Херсонській області, АРК та
м. Севастополі. Платник: Фізична особа – підприємець Романова Олена
Анатоліївна. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.11.2018. 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 торговельного
призначення.
 Будівля загальною площею 7,5 м2, що перебуває на балансі Херсонського національного технічного університету, за адресою:
м. Херсон, вул. Миру, 42. Замовник: РВ Фонду в Херсонській області, АРК
та м. Севастополі. Платник: Фізична особа – підприємець Бер-Тамоєва
Софія Вальтерівна. Мета проведення незалежної оцінки – визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Запланована дата оцінки: 30.11.2018. Об’єкти, що будуть
розглядатися комісією як такі, що є подібними до об’єктів оцінки, відповідно до інформації, наведеної у додатку 2 до Положення: об’єкти
торговельного призначення.
 Частина холу загальною площею 9,5 м2 на першому поверсі навчального корпусу № 3, що перебуває на балансі Херсонського
національного технічного університету, за адресою: м. Херсон, Бериславське шосе, 22. Замовник: РВ Фонду в Херсонській області, АРК та
м. Севастополі. Платник: Фізична особа – підприємець Шишкалов Владислав Борисович. Мета проведення незалежної оцінки – визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Запланована дата оцінки: 30.11.2018. 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
торговельного призначення.
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 (нежитлових приміщень, частин приміщень тощо),
становить не більше ніж 2,4 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 провадження
діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформацію про претендента (додаток 5 до
Положення); пропозиції щодо вартості надання послуг з оцінки, з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент та строку виконання робіт (не
більше 5 календарних днів), запечатаних в окремому конверті; документи
щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом 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).
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 інформації, телефон для довідок (0552) 22-44-44.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
IНФОРМАЦIЯ
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 приміщення площею 1,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Регіональний сервісний центр МВС в Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
вул. В. Сергієнка, 4, м. Корсунь-Шевченківський, Черкаська обл. Платник
робіт з оцінки: АТ «Український будівельно-інвестиційний банк». Дата
оцінки: 30.11.2018.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення площею 1,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Регіональний сервісний центр МВС в Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
вул. Відродження, 16, м. Золотоноша, Черкаська обл. Платник робіт з
оцінки: АТ «Український будівельно-інвестиційний банк». Дата оцінки:
30.11.2018.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення площею 4,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Регіональний сервісний центр МВС в Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Автодорога Київ – Одеса 203-й км+800м (ліворуч), с/р Родниківська,
Уманський р-н, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: АТ «Український
будівельно-інвестиційний банк». Дата оцінки: 30.11.2018.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення площею 4,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Регіональний сервісний центр МВС в Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
вул. Лесі Українки, 21, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: АТ «Український
будівельно-інвестиційний банк». Дата оцінки: 30.11.2018.
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 5. Назва об’єкта оцінки: будинок охорони (літ.А-1) – 11,1 м2;

будинок № 1 (літ. Б-1) – 16,1 м2; будинок № 5 (літ. В-1) – 16,1 м2;
будинок № 8 (літ. Г-1) – 76,7 м2; будинок № 6, 7 (літ. г) – 19,0 м2;
будинок № 4 (літ. Д-1) – 16,2 м2; будинок № 3 (літ. Е-1) – 16,1 м2;
будинок № 2 (літ. З-1) – 16,3 м2; навіс (літ. К) – 33,3 м2; альтанка
(літ. Л) – 4,9 м2; навіс (літ. М) – 71,1 м2; гараж (літ. Ж) – 22,1 м2;
огорожа № 1 – 2 – 166,97 м; зливна яма № 3 – 1,5 м2; свердловина № 4 – на глибину (від 4-16 м). Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Державне підприємство «Златодар». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Набережна, 88, с. Коробівка, Золотоніський р-н,
Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ТОВ «ЕЛІТ ПАРТНЕР ЛІДЕР». Дата
оцінки: 30.11.2018.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля (Жіноча гімназія)
площею 1339,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Державний історико-архітектурний заповідник «Стара Умань». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Кизила Андрія, 5, м. Умань, Черкаська
обл. Платник робіт з оцінки: Відділ освіти Уманської міської ради. Дата
оцінки: 30.11.2018.
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля (Земське училище)
площею 634,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Державний історико-архітектурний заповідник «Стара Умань». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Небесної сотні, 27, м. Умань, Черкаська
обл. Платник робіт з оцінки: Відділ освіти Уманської міської ради. Дата
оцінки: 30.11.2018.
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на першому поверсі навчального корпусу № 2 загальною площею 140,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Відокремлений структурний
підрозділ агротехнічного коледжу Уманського національного університету
садівництва. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Незалежності, 21,
м. Умань, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Корпорація «Ровекс». Дата оцінки: 31.12.2018.
 9. Назва об’єкта оцінки: частина даху робочої башти елеватора площею 7,6 м2; частина стіни елеватора площею 3,0 м2, площа
об’єкта оцінки – 10,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Державне підприємство «Златодар». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: вул. Шевченка, 47, м. Золотоноша, Черкаська обл. Платник робіт
з оцінки: ПрАТ «Київстар». Дата оцінки: 31.12.2018.
 10. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення вестибуля на першому поверсі навчального корпусу № 2 площею 10,5 м2 та частина
приміщення вестибуля на першому поверсі навчального корпусу
№ 4 площею 9,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Черкаський державний технологічний університет. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 460, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки:
ФОП Корженко М. С. 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: нежитлове приміщення на першому поверсі двоповерхової будівлі площею 16,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління агропромислового розвитку
Жашківської районної державної адміністрації. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: вул. Захисників України, 17, м. Жашків, Черкаська обл. Платник
робіт з оцінки: ФОП Буяновський Б. О. Дата оцінки: 30.11.2018.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення на
першому поверсі адміністративної будівлі площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Територіальне управління
Державної судової адміністрації України у Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Шевченка, 6, м. Канів, Черкаська обл. Платник
робіт з оцінки: АТ КБ «ПРИВАТБАНК». Дата оцінки: 30.11.2018.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення основної будівлі,
А, площею 100,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління Державної казначейської служби України у Лисянському
районі Черкаської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: пл. Миру,
33, смт Лисянка, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ТОВ «АГРОХІМПЕРСПЕКТИВА». Дата оцінки: 31.12.2018.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 215,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаське державне комерційне житлово-побутове підприємство «Житлосервіс».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Нечуя Левицького, 32/1, м. Черкаси.
Платник робіт з оцінки: ФОП Лушпіган Г. Г. Дата оцінки: 31.12.2018.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина замощення площею 1000,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Відокремлений струк-

турний підрозділ агротехнічного коледжу Уманського національного університету садівництва. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Незалежності, 21, м. Умань, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ПП «Атіс-Авто».
Дата оцінки: 31.12.2018.
 6. Назва об’єкта оцінки: частина кімнати для відпочинку на КПП
площею 1,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного
університету цивільного захисту України. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Онопрієнка, 8, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Мусатова
Н. М. Дата оцінки: 30.11.2018.
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 із:
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 – 02 січня 2019 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 09 січня 2019 року об 11.00 в РВ Фонду по
Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси,
18000, тел. 37-29-71.

м. КИЇВ
IНФОРМАЦIЯ
РВ Фонду по м. Києву про повторне оголошення
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів державної власності

І. Мета проведення незалежної оцінки: визначення збитків, завданих
об’єкту приватизації за час володіння ним покупцем. Замовник та платник
робіт з оцінки: РВ Фонду по м. Києву.
 Об’єкт оцінки: об’єкт незавершеного будівництва державної
власності – будівля харчоблоку за адресою: м. Київ, вул. Волинська,
66а. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій: 973951,00 грн (за договором купівлі-продажу)
станом на 27.08.2003. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Орієнтовна дата оцінки: 31.01.2019. Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з оцінки, що перевищують
9 500,00 грн.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
(ціни продажу) для здійснення приватизації об’єкта державної власності шляхом продажу на аукціоні. Замовник та платник робіт з оцінки: РВ
Фонду по м. Києву.
 Об’єкт оцінки: об’єкт незавершеного будівництва (без земельної ділянки) – розширення виробничої бази ДВП «Будремкомплект».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 03142, м. Київ, бульв. Академіка Вернадського, 36в. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Орієнтовна дата оцінки: 31.01.2019. Комісією не будуть розглядатися
конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з оцінки, що перевищують 9
500,00 грн.
Конкурси відбудуться 02 січня 2019 року о 15.00 в РВ Фонду по
м. Києву за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г.
Документи приймаються до 12.30 27 грудня 2018 року за адресою:
м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108.
Конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті, на кожний
об’єкт оцінки окремо. Претенденти, які подали документи на конкурсний
відбір СОД в одному конверті на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі допущені не будуть.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, який відбудеться 02 січня 2019 року», а також зазначити назву об’єкта оцінки та найменування суб’єкта оціночної діяльності,
який подає заяву.
Конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 (у редакції
наказу Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення).
До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна
за відповідним напрямом та відповідною спеціалізацією в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсу)
передбачені пунктом 12 розділу ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у
Положенні, зокрема у пунктах 5, 6 розділу ІІ та додатках до нього. Заява
про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація
про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Для визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки, будуть використовуватися ознаки подібності, наведені в додатку 2 до Положення.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Київ, бульв. Шевченка,
50г, телефон для довідок 281-00-32.

підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
ІНФОРМАЦІЯ РВ Фонду по Донецькій області
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбулися 18.10.2018 та 23.10.2018
1. Назва об’єкта оцінки: інженерна споруда «Басейн бризкальний» за
адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Новосодівська, 2, що обліковується на балансі ВАТ «Содовий завод» (ЄДРПОУ 00204895). Мета
проведення оцінки: визначення вартості об’єкта для продажу на аукціоні.
Переможець конкурсу – ФОП Гундарева А. О., вартість послуг з оцінки –
4100 грн, строк виконання – 5 календарних днів.
2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення 1-го поверху № 1-19
загальною площею 134,4 м2, 2-го поверху № 20-29 загальною площею
259,0 м2 в літ. «Г-2г», загальною площею 393,4 м2 (колишня їдальня, інв.
№ 672) за адресою: область, м. Бахмут, пров. Ломоносівський 2-й, буд. 3
що обліковуються на балансі ТДВ «СІНІАТ» (код ЄДРПОУ 00290601). Мета
проведення оцінки: визначення вартості об’єкта для продажу на аукціоні.
Переможець конкурсу – ФОП Гундарева А. О., вартість послуг з оцінки –
3700 грн, строк виконання – 5 календарних днів.
3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення площею
61,7 м2 та частина коридору площею 6,7 м2 першого поверху будівлі за
адресою: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Шадринська, 33, що перебуває на балансі Краматорської міської державної лікарні ветеринарної
медицини (код ЄДРПОУ 00694267). Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати
з метою продовження договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП
Сорокін С. В., вартість послуг з оцінки – 2800 грн, строк виконання – 3
календарних дні.
ІНФОРМАЦІЯ РВ Фонду по Житомирській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся 25.10.2018
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
здійснення незалежної оцінки майна визнано:
Житомирську товарну агропромислову біржу по об’єкту: нежитлові
приміщення буфету площею 46,6 м2 на 1-му поверсі навчального корпусу
№ 3 (літ. А), що перебуває на балансі Житомирського державного університету ім. І. Франка, за адресою: м. Житомир, вул. Пушкінська, 49 (вартість
виконання – 1550,00 грн, строк виконання – 3 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати з метою продовження дії договору оренди;
фізичну особу – підприємця Шаніна Василя Михайловича по
об’єктах:
нежитлові приміщення площею 47,3 м2 в навчальному корпусі № 2,
що перебуває на балансі Житомирського державного університету ім. І.
Франка, за адресою: м. Житомир, вул. Пушкінська, 49 (вартість виконання – 1550,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів); мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати з метою продовження дії договору оренди;
частина сходової клітки ліфтової надбудови площею 6,5 м2 та частина
даху площею 23,5 м2 дев’ятиповерхової будівлі гуртожитку № 4, що перебуває на балансі Житомирського державного університету ім. І. Франка, за
адресою: м. Житомир, площа Польова, 12 (вартість виконання – 1550,00
грн, строк виконання – 5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
з метою продовження дії договору оренди;
фізичну особу – підприємця Лапкіну Тетяну Василівну по об’єкту: нежитлове приміщення площею 20,7 м2 на 1-му поверсі адміністративної
будівлі, що перебуває на балансі Житомирського професійного політехнічного ліцею, за адресою: м. Житомир, вул. Небесної сотні, 11 (вартість
виконання – 1400,00 грн, строк виконання – 3 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати, з метою продовження дії договору оренди;
фізичну особу – підприємця Музичука Петра Олександровича по
об’єкту: нежитлові приміщення 1-го поверху двоповерхової цегляної
будівлі площею 24,61 м2, що перебуває на балансі ДПТНЗ «Радомишльський професійний ліцей», за адресою: Житомирська обл., м. Радомишль,
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вул. Пушкінська, 12 (вартість виконання – 1700,00 грн, строк виконання – 3
календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати, з метою продовження дії
договору оренди;
Приватне підприємство «Україна-Експерт-Центр» по об’єкту: нежитлове приміщення площею 34,4 м2 на 1-му поверсі адміністративної будівлі,
що перебуває на балансі Головного управління статистики у Житомирській області, за адресою: Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Європейська, 19/10 (вартість виконання – 1680,00 грн, строк виконання – 4
календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати, з метою продовження дії
договору оренди.
ІНФОРМАЦІЯ РВ Фонду по Запорізькій області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся
25.10.2018
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності переможцями визнано:
1. Приватне підприємство «Данко» на виконання робіт з оцінки об’єкта
оренди, а саме: нежитлових приміщень № 6, 7 та частини приміщень спільного користування № 1, 2, 8, 18 площею 7,0 кв м, загальною площею 32,0
кв м будівлі студентського побутового павільйону (Літ. А-1). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, просп. Богдана
Хмельницького, 20/1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: Таврійський
державний агротехнологічний університет. Вартість виконання робіт з
оцінки – 3 150 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні від
дати підписання договору.
2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Южтрансінвест» на
виконання робіт з оцінки об’єкта оренди, а саме: вбудованих нежитлових приміщень № 105/1, № 105/2, № 105/3 площею 55,9 кв м, частини приміщення № 105 площею 18,0 кв м, частин приміщень № 100/1,
№ 102, № 108, № 108/1 площею 2,2 кв м, загальною площею 76,1 кв м
першого поверху виробничого будинку НТЦ корпусу А (Літ. зЯ-1, зЯ-2),
інв. № 180/1/677. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл.,
м. Енергодар, вул. Промислова, 133. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна:
ВП «Запорізька атомна електростанція» ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом». Вартість виконання робіт з оцінки –
3 100 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати
підписання договору.
3. Товариство з обмеженою відповідальністю «Національна експертноправова група» на виконання робіт з оцінки об’єктів оренди:
вбудованих нежитлових приміщень загальною площею 1 532,3 кв м
будівлі їдальні 18 на 550 місць (Літ. 2О-2), інв. № 300/1/675, у складі: приміщень № 3 площею 49,3 кв м, частини приміщення № 4 площею 111,3 кв
м, приміщень з № 5 до № 11 включно, № 15, № 19, № 20, № 21, з № 30 до
№ 40 включно, з № 43 до № 49 включно, № 51 № 59 загальною площею
644,1 кв м першого поверху; частини приміщення № 74 площею 84,2 кв м,
приміщень № 75, № 76, № 79, № 80, з № 82 до № 84 включно, з № 86 до
№ 90 включно, № 94, № 95, з № 97 до № 101 включно, загальною площею
649,3 кв м другого поверху; частин приміщень загального користування
№ 14, № 16, № 17, з № 22 до № 24 включно, № 26, № 27, № 29, № 41,
№ 42, № І першого поверху та частин приміщень № 78, № 81, № 85, № 93
другого поверху загальною площею 238,9 кв м; місцезнаходження об’єкта
оцінки: Запорізька обл. м. Енергодар, вул. Промислова, 133. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Балансоутримувач майна: ВП «Запорізька атомна електростанція»; ДП
«Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом». Вартість
виконання робіт з оцінки – 4500 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4
календарних дні від дати підписання договору;
вбудованих нежитлових приміщень загальною площею 1 391,5 кв м
будівлі їдальні 11 на 300 місць (Літ. 2Ц-2), інв. № 980/1/676, у складі: при-

міщень з № 2 до № 13 включно, № 20 загальною площею 165,6 кв м підвалу;
приміщень № 102, № 102-1, з № 109 до № 111 включно, частин приміщення
№ 112 площею 57,8 кв м, приміщень з № 113 до № 116 включно, № 118,
№ 119, № 121, № 122, з № 124 до № 128 включно, № 130, № 131, № 134,
з № 136 до № 138 включно, № 145, № 146 загальною площею 543,8 кв м
першого поверху; частини приміщення № 209 площею 3,5 кв м, приміщень
з № 210 до № 220 включно, № 223, № 224, № 224-1, № 224-2, № 225,
№ 225-1, № 227, № 229 загальною площею 517,7 кв м другого поверху;
частин приміщень загального користування з № 15 до № 17-1 включно,
№ 18, № 21 підвалу; приміщень № 103, № 120, № 120-1, № 123, № 129,
№ 129-1, № 132, № 132-1, № 133, № 133-1, № 140, № 142 з № 143 до
№ 143-5 включно, з № 147 до № 149 включно першого поверху; приміщень
№ 221, № 222, № 228 другого поверху загальною площею 164,4 кв м. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Енергодар, вул. Промислова, 133. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди. Балансоутримувач майна: ВП «Запорізька атомна електростанція» ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом». Вартість виконання робіт з оцінки – 4 500 грн, строк виконання робіт
з оцінки – 4 календарних дні від дати підписання договору;
4. ФОП Перевай Володимира Сергійовича на виконання робіт з оцінки
об’єктів оренди, а саме:
вбудованих нежитлових приміщень № 116-2, № 116-3 площею 17,6
кв м, частини приміщення № 116-1 площею 18,0 кв м, частин приміщень
№ 109-1, № 109-2, № 118, № 119 площею 2,5 кв м, загальною площею
38,1 кв м, першого поверху службово-побутового корпусу (нов. бази ВКО)
(літ.А-3), інв. № 5175/1/680. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Енергодар, вул. Промислова, 122. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач
майна: ВП «Запорізька атомна електростанція» ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом». Вартість виконання робіт з
оцінки – 3 100 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні від
дати підписання договору;
вбудованого нежитлового приміщення № 2-8 площею 34,6 кв м, частини приміщення № 2-12 площею 18,0 кв м другого поверху; частин приміщень № 1-1, № 1-2, № 1-І, № 1-5 першого поверху, приміщень № 2-І,
№ 2-5 другого поверху площею 6,2 кв м, загальною площею 58,8 кв м,
столової (літ. Л-2), інв. № 5274/1/679. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Запорізька обл., м. Енергодар, вул. Промислова, 61. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: ВП «Запорізька атомна електростанція» ДП «Національна
атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом». Вартість виконання робіт
з оцінки – 3 100 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні
від дати підписання договору;
5. ТОВ «Всеукраїнська експертна група» на виконання робіт з оцінки
об’єкта оренди, а саме: вбудованих нежитлових приміщень з № 21 до № 23
включно, з № 27 до № 30 включно площею 94,9 кв м, частини приміщення
№ 31 площею 18,0 кв м, частин приміщень № 20, № 25 площею 2,1 кв м,
загальною площею 115,0 кв м, першого поверху будівлі головного корпусу гаража на 50 а/м (Літ. Е-2, Е-1), інв. № 102/2/678. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Енергодар, вул. Комунальна, 6. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: ВП «Запорізька атомна електростанція» ДП
«Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом». Вартість
виконання робіт з оцінки – 2 800 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4
календарних дні від дати підписання договору.
6. Приватне підприємство «Дніпротех і Ко» на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди: частин стін п’ятиповерхової адміністративної будівлі
(літера А-5, реєстровий номер 01038818.1.АААБЕЕ286) загальною площею 126,00 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп.
Соборний, 105. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Басейнове
управління водних ресурсів річок Приазов’я. Вартість виконання робіт з
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оцінки – 3 000 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів
від дати підписання договору.
7. Приватне підприємство «Аспект» на виконання робіт з оцінки об’єкта
оренди: вбудованих нежитлових приміщень № 7 та № 8 загальною площею 34,3 м2 будівлі (літера А-2). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Олександра Невського, 18.Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії
договору оренди. Балансоутримувач майна: Державний навчальний заклад «Мелітопольське вище професійне училище». Вартість виконання
робіт з оцінки – 2 850 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних
днів від дати підписання договору.
ІНФОРМАЦІЯ РВ Фонду по Івано-Франківській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки об’єктів оренди,
що відбувся 22.10.2018

№

Назва об’єкта оцінки, мета проведення оцінки

1 Частина приміщення загальною площею 225,3 м2:
частина прим. № 52 – 131,5 м2, частина прим.
№ 54 – 57,5 м2, прим. № 56 – 8,8 м2, прим.
№ 71 – 27,5 м2 другого поверху в будівлі їдальні № 1, що обліковується на балансі ІваноФранківського національного технічного університету нафти і газу, за адресою: м. Івано-Франківськ,
вул. Карпатська, 15. Мета проведення незалежної
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оренди для укладення договору оренди
2 Частина нежитлового приміщення загальною площею 96,6 м2: прим. № 47 – 67,2 м2, прим. № 48 –
16,5 м2, прим. № 49 – 12,9 м2 першого поверху
гуртожитку № 6, що обліковується на балансі ІваноФранківського національного технічного університету нафти і газу, за адресою: м. Івано-Франківськ,
вул. Тичини, 8. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди
для укладення договору оренди

Найменування/
Вартість Строк
ПІБ суб’єкта
виконан- виконаноціночної діяльня робіт, ня робіт
ності – перегрн
(дні)
можця конкурсу
ТОВ «ЕКА1980
4
Захід»

ФОП Тарнопольський
Анатолій Пилипович

1800

4

ІНФОРМАЦІЯ РВ Фонду по Івано-Франківській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки об’єктів оренди,
що відбувся 31.10.2018
НайменуВарвання/ ПІБ
Строк
тість
суб’єкта
виковико№
оціночної
нання
Назва об’єкта оцінки, мета проведення оцінки
нання
з/п
діяльності –
робіт
робіт,
переможця
(дні)
грн
конкурсу
1 Частина вбудованих приміщень їдальні площею
ФОП Тарно2050
4
205,0 м2 на першому поверсі будівлі навчального кор- польський
пусу «А», що обліковується на балансі Відокремленого Анатолій Пилипович
структурного підрозділу Коломийського політехнічного коледжу національного університету «Львівська
політехніка», за адресою: Івано-Франківська область,
м. Коломия, вул. Чехова, 20. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оренди для продовження договору оренди
2 Приміщення площею 1,5 м2 на першому поверФОП Максим- 1850
4
сі суспільно-побутового блоку, що обліковується на
чин Андрій
балансі Косівського інституту прикладного та декора- Дмитрович
тивного мистецтва Львівської національної академії
мистецтв, за адресою: Івано-Франківська обл., Косівський р-н, м. Косів, вул. Міцкевича, 2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оренди для продовження договору оренди
ІНФОРМАЦІЯ РВ Фонду по Луганській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єкта
оренди, що відбувся 25.10.2018
Частина нежитлового вбудованого приміщення площею 2,0 м2 на першому поверсі двоповерхової будівлі АПК ВП «Шахта «Тошківська» (інв.
№ 3), що перебуває на балансі ДП «Первомайсквугілля», за адресою:
Луганська обл., Попаснянський р-н, смт Тошківка, вул. Челюскіна, буд.
№ 3Б. Переможець – ФОП Сорокін С. В. на таких умовах: вартість послуги – 1700 грн, термін виконання роботи – 3 дні.
ІНФОРМАЦІЯ РВ Фонду по Луганській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єкта
оренди, що відбувся 29.10.2018
Частина димової труби площею 20,0 м2 (інв. № 385), що перебуває на
балансі ДП «Первомайсквугілля» та розташована за адресою: Луганська
обл., Попаснянський р-н, смт Тошківка, вул. Челюскіна, буд. № 3Б. Переможець – ФОП Сорокіна І.М. на таких умовах: вартість послуги – 2000 грн,
термін виконання роботи – 3 дні.
ІНФОРМАЦІЯ РВ Фонду по Луганській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єкта
оренди, що відбувся 06.11.2018
Нежитлове вбудоване приміщення площею 8,6 м2 на першому поверсі
двоповерхової будівлі (інв. № 10310001), що перебуває на балансі Управління Державної казначейської служби України у Біловодському районі Луганської області, за адресою: Луганська обл., смт Біловодськ, вул. Центральна, 126. Переможець – ТОВ Агентство по нерухомості «Дісконт» на таких
умовах: вартість послуги – 1700 грн, термін виконання роботи – 5 днів.
ІНФОРМАЦІЯ РВ Фонду по Львівській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся 31.10.2018
1. Частина вбудованого нежитлового приміщення загальною площею
3,0 м2 на першому поверсі головного корпусу, м. Львів, вул. Клепарівська,
35. Мета оцінки – визначення вартості для розрахунку розміру орендної
плати для продовження договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної
діяльності – ФОП Горбачов В. А. Термін виконання робіт – 4к/д. Вартість
робіт – 1195 грн.
2. Нежитлове приміщення № 1 загальною площею 48,2 м2, Львівська
обл., м. Дрогобич, вул. Сагайдачного, 29. Мета оцінки – визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати для продовження договору
оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «ЕкспертМаш».
Термін виконання робіт –2 к/д. Вартість робіт – 1490 грн.
ІНФОРМАЦІЯ РВ Фонду по Полтавській області
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки майна
об’єктів оренди, що відбулися 01.11.2018
Переможцями конкурсів визнано:
юридичну особу – Приватне підприємство «Науково-консультаційний
Експоцентр» на проведення оцінки державного майна:
нежитлової будівлі (приміщення відділення профілактичної дезінфекції)
площею 52,2 м2 та сараю (відділення профілактичної дезінфекції) площею
24,05 м2 за адресою: вул. Магістральна, 90, м. Гребінка, Полтавська обл.,
що обліковується на балансі Державної установи «Полтавський обласний
лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я». Мета оцінки – укладення договору оренди. Вартість виконаних робіт – 2113,00 грн, строк
виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
частини нежитлового приміщення прохідної № 1 площею 6,1 м2 за
адресою: вул. Г. Сковороди, 1/3, м. Полтава, що обліковується на балансі
Полтавської державної аграрної академії. Мета оцінки – продовження дії
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договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1350,00 грн, строк виконання
робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
юридичну особу – Приватне підприємство «Центр незалежної оцінки
та експертизи» на проведення оцінки державного майна:
частини автогаража площею 36,0 м2 за адресою: вул. Цілиноградська,
8, м. Кременчук, Полтавська обл., що обліковується на балансі Кременчуцького міжрайонного управління водного господарства. Мета оцінки –
укладення договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1750,00 грн, строк
виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
частини нежитлового приміщення в навчальному корпусі № 2 площею
1,0 м2 за адресою: вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, Полтавська обл.,
що обліковується на балансі Кременчуцького національного університету
ім. Михайла Остроградського. Мета оцінки – продовження дії договору
оренди. Вартість виконаних робіт – 1750,00 грн, строк виконання робіт по
об’єкту – 5 календарних днів;
юридичну особу – ТОВ «Консалтінгова компанія «Форекс» на проведення оцінки державного майна:
частини нежитлового приміщення загальною площею 1,0 м2 в приміщенні зв’язкової на 1-му поверсі одноповерхової будівлі посту ЕЦ ст.
Кобеляки за адресою: вул. Полтавська, 45, с. Бутенки, Кобеляцький р-н,
Полтавська обл.; частини нежитлового приміщення загальною площею
1,0 м2 в приміщенні зв’язкової на 2-му поверсі триповерхової будівлі посту ЕЦ ст. Нові Санжари за адресою: вул. Миру, 18, с. Руденківка, Новосанжарський р-н, Полтавська обл.; частини нежитлового приміщення
загальною площею 1,0 м2 в приміщенні зв’язкової на 2-му поверсі триповерхової будівлі посту ЕЦ ст. Потоки за адресою: вул. Залізнична, 57а,
с. Кияшки, Кременчуцький р-н, Полтавська обл.; частини нежитлового
приміщення загальною площею 1,0 м2 в приміщенні зв’язкової на 2-му
поверсі триповерхової будівлі посту ЕЦ ст. Золотнішене за адресою:
вул. Строни, 17, м. Горішні Плавні, Полтавська обл., що обліковуються
на балансі Виробничого підрозділу «Полтавське територіальне управління» філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель
і споруд» ПАТ «Укрзалізниця». Мета оцінки – продовження дії договору
оренди. Вартість виконаних робіт – 2400,00 грн, строк виконання робіт
по об’єкту – 5 календарних днів;
фізичну особу – підприємця – Старікова О. В. на проведення оцінки
державного майна: нежитлового приміщення площею 95,6 м2 за адресою: вул. М. Бірюзова, 64а, м. Полтава, що обліковується на балансі ДНЗ
«Полтавське вище міжрегіональне професійне училище». Мета оцінки –
продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1360,00 грн,
строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
юридичну особу – Товарну біржу «Полтавська регіональна біржа нерухомості» на проведення оцінки державного майна: частини нежитлового
приміщення навчального корпусу № 3 площею 101,0 м2 за адресою: вул.
Г. Сковороди, 1/3, м. Полтава, що обліковується на балансі Полтавської
державної аграрної академії. Мета оцінки – продовження дії договору
оренди. Вартість виконаних робіт – 1760,00 грн, строк виконання робіт
по об’єкту – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ РВ Фонду по Рівненській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся 01.11.2018
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
надання послуг з оцінки об’єктів, а саме:
частина приміщення будівлі контори площею 40,8 м2 приміщення
будівлі Ангару площею 541,5 м2, Артскважина, Башта Рожновського та
трансформаторна підстанція КТП 250 кВа за адресою: Рівненська обл.,
Дубенський р-н, с. Верба, з метою укладення договору оренди державного майна – конкурс не відбувся;
частина цокольного поверху адміністративного приміщення (кабінет –
15,1 м2, сміттєва камера – 6,5 м2, частина вестибуля – 9,0 м2) загальною
площею 30,6 м2 за адресою: Рівненська обл., м. Рівне, вул. 16 липня, 38,
з метою укладення договору оренди державного майна, визнано ППФ
«Експерт-Рівне». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів.
Вартість виконання робіт з оцінки – 2400 грн;
частина холу цокольного поверху будівлі гуртожитку № 2 площею
5,0 м2 за адресою: Рівненська обл., м. Рівне, вул. Котляревського, 16,
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 – 2000 грн.
ІНФОРМАЦІЯ РВ Фонду по Сумській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся 31.10.2018
1. Переможцем конкурсу по проведенню незалежної оцінки об’єкта –
частина нежитлового приміщення площею 3,0 м2 за адресою: Сумська
обл., м. Конотоп, вул. 6 Вересня, 1 (балансоутримувач – Державний
професійно-технічний навчальний заклад «Конотопське вище професійне
училище»), з метою продовження дії договору оренди визнано суб’єкта
оціночної діяльності ФОП Педченко А. М. Строк надання послуг з оцінки –
4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1250,00 грн.
2. Переможцем конкурсу по проведенню незалежної оцінки об’єкта –
частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 за адресою: Сумська
обл., м. Конотоп, вул. 6 Вересня, 1 (балансоутримувач – Державний
професійно-технічний навчальний заклад «Конотопське вище професійне
училище»), 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 – 1260,00 грн.
3. Переможцем конкурсу по проведенню незалежної оцінки об’єкта –
нежитлові приміщення загальною площею 27,0 м2 за адресою: Сумська
обл., м. Конотоп, вул. Братів Лузанів, 43 (балансоутримувач – Конотопський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги), з метою продовження дії договору оренди визнано суб’єкта оціночної
діяльності ФОП Педченко А. М. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1250,00 грн.
4. Переможцем конкурсу по проведенню незалежної оцінки об’єкта –
нежитлове приміщення площею 30,5 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 ФОП
Педченко А. М. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1250,00 грн.
5. Переможцем конкурсу по проведенню незалежної оцінки об’єкта –
нежитлові приміщення загальною площею 21,1 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
ФОП Педченко А. М. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні.
Вартість надання послуг з оцінки – 1250,00 грн.
6. Переможцем конкурсу по проведенню незалежної оцінки об’єкта –
частина нежитлового приміщення площею 1,8 м2 за адресою: м. Суми,
вул. Герасима Кондратьєва, 27 (балансоутримувач – Регіональний офіс
водних ресурсів у Сумській області), з метою продовження дії договору
оренду визнано суб’єкта оціночної діяльності ФОП Даниленко О. І. Строк
надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з
оцінки – 1000,00 грн.
7. Переможцем конкурсу по проведенню незалежної оцінки об’єкта –
нежитлові приміщення загальною площею 40,09 м2 за адресою: м. Суми,
вул. Римського-Корсакова, 2 (балансоутримувач – Сумський державний
університет), з метою продовження дії договору оренду визнано суб’єкта
оціночної діяльності ТОВ «КОНСАЛТ-С». Строк надання послуг з оцінки –
4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1030,00 грн.
8. Переможцем конкурсу по проведенню незалежної оцінки об’єкта –
частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 за адресою: Сумська
обл., м. Глухів, вул. Шевченка, 12 (балансоутримувач – Глухівський національний педагогічний університет ім. О. Довженка), з метою продовження дії договору оренду визнано суб’єкта оціночної діяльності ФОП
Маслій А. Ф. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість
надання послуг з оцінки – 1100,00 грн.
ІНФОРМАЦІЯ РВ Фонду по Тернопільській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся 01.11.2018
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки об’єкта – танцювальний майданчик загальною площею 108,1 м2 за адресою: вул. В. Чорновола, 1б, м. Кременець,
Тернопільська обл., що перебуває на балансі Кременецько-Почаївського
державного історико-архітектурного заповідника, визнано ТОВ «ОрієнтирРеформа». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна
для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 2090 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки об’єкта – частина приміщення ремонтномеханічної майстерні літ. Б, поз. 2-3, 2-4 загальною площею 46,4 м2 за
адресою: вул. Текстильна, 30а, м. Тернопіль, що перебуває на балансі Регіонального офісу водних ресурсів у Тернопільській області, визнано ТОВ
«Експертно-консультаційна фірма «Орієнтир-Оцінка». Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 1980
гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ Фонду по Тернопільській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся 25.10.2018
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки об’єкта: нежитлові приміщення поз. 5-1,
5-3, 5-4, 5-5, 5-10, 5-11 загальною площею 88,5 м2 та долі площ спільного користування – 28 м2, разом 116,5 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 фірму «Гудвіл». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в
оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 1900 гривень, строк виконання
робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки об’єкта: приміщення нежитлового будинку
(літера А) (поз. 1-1 – 1-7) площею 163,0 м2 за адресою: вул. В’ячеслава
Чорновола, 1б, м. Кременець, Тернопільська обл., що перебуває на балансі Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного
заповідника, визнано ТОВ «Орієнтир-Реформа». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з
метою продовження договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки –
2090 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ РВ Фонду по Харківській області
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які відбулися 25.10.2018
Об’єкти оренди.
Вартість
робіт,
Найменування
об’єкта
оцінки,
грн/
строк Переможець
№ площа, місцезнаходження, балансоутримувач, Мета прове- виконанз/п
дення
оцінки
код ЄДРПОУ, телефон
ня, кален- конкурсу
дарних
днів
1 Нежитлові приміщення: № IX – 16,1 м2, № X – Визначен2150/5 ФОП Дрозд
2,0 м2, № XI – 2,7 м2, № XII – 19,2 м2, № XIII – ня вартості
Ю. О.
2,7 м2 цокольного поверху двоповерхової
об’єкта з
прибудови до учбово-лабораторного корпусу метою продо(інв. № 10310016) загальною площею 42,7 м2 вження догоза адресою: м. Харків, вул. Амосова, 58, що
вору оренди
перебувають на балансі Харківської медичної
академії післядипломної освіти, код 01896872,
тел. 711-35-56
2 Нежитлове приміщення на цокольному поверсі Визначен2000/3 ФОП Сорокі5-поверхового гуртожитку № 8 (кімн. № ХХХV) ня вартості
на І. М.
(інв. № 72905, літ. А-5) загальною площею
об’єкта з
2
18,1 м за адресою: м. Харків, вул. Ак. Проску- метою продори, 2, що перебуває на балансі Студентського вження догомістечка Національного аерокосмічного унівору оренди
верситету ім. М. Є. Жуковського «Харківський
авіаційний інститут», код 23912896,
тел.: 707-46-86, 788-41-16
3 Нежитлові приміщення підвалу, кімн. № 1, 9, Визначен2671/4 ТОВ «Кон15, 18, кімната цокольного поверху № 1 та
ня вартості
станта»
кімнати на першому поверсі 3-поверхового бу- об’єкта з
динку № 5, 6, 7, 12, 13, 14 загальною площею метою продо399,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Гривження догогорія Рудика, 2, що перебуває на балансі
вору оренди
Державного науково-виробничого підприємства «Об’єднання Комунар», код 14308730,
тел. 702-99-82
4 Нежитлові приміщення – кімн. № 55, 56, 57, Визначен2650/5 ФОП Дрозд
58, 64, 65 на 1-му поверсі 4-поверхової будівлі ня вартості
Ю.О.
учбово-виробничих майстерень (літ. «Ц/2-4») об’єкта з
2
загальною площею 205,1 м за адресою:
метою продом. Харків, вул. Плеханівська, 126, що перевження догобуває на балансі ДНЗ «Харківське вище профе- вору оренди
сійне училище № 6», код 5537609,
тел. (057) 723-04-64
5 Нежитлові приміщення одноповерхового гаВизначен2570/3 ФОП Сорокіража, інв. № 9, загальною площею 209,6 м2
ня вартості
на І. М.
за адресою: м. Харків, вул. Лозьківська, 7, що об’єкта оренперебуває на балансі ДУ «Державний інститут ди з метою
праці та соціально-економічних досліджень», з передачі в
метою розміщення лісопильного виробництва, оренду
код ЄДРПОУ 00190325, тел. 0577311890
6 Нежитлові приміщення – кімн. № 206Визначен2650/5 ФОП Дрозд
209 на 1-му поверсі 4-поверхової будівлі
ня вартості
Ю. О.
адміністративно-лабораторного корпусу, літ. об’єкта орен2
А-4, площею 58,6 м та кімн. № 1 одноподи з метою
верхового гаража, літ. Р-1, площею 152,3 м2, передачі в
інв. № 81973, загальною площею 210,9 м2 за оренду
адресою: м. Харків, вул. Астрономічна, 33, що
перебуває на балансі ДП «Державний науковий
центр лікарських засобів і медичної продукції»,
код ЄДРПОУ 00482329, тел. 0577206301
7 Нежитлове підвальне приміщення площею
Визначен2200/5 ПФ Агент15, 0 м2 та ділянка покрівлі площею 11,5 м2
ня вартості
ство «Схід»
у 9-поверховій будівлі гуртожитку (інв.
об’єкта з
2
№ 10310001) загальною площею 26,5 м за
метою продоадресою: м. Харків, вул. Клапцова, 2, що пере- вження догобуває на балансі Харківського регіонального
вору оренди
інституту державного управління Національної
академії державного управління при Президентові України, ідентифікаційний код 23322597,
тел. 732-30-42
ІНФОРМАЦІЯ РВ Фонду по Харківській області
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які відбулися 01.11.2018
Об’єкти оренди
Об’єкт № 1: частина коридору: на 2-му поверсі шестиповерхового учбового корпусу № 1 площею 0,12 м2, інв. № 1030031; на 3-му поверсі шестиповерхового учбового корпусу № 1 площею 0,12 м2, інв. № 1030031; на
5-му поверсі шестиповерхового учбового корпусу № 1 площею 0,12 м2,
інв. № 1030031; на 2-му поверсі чотириповерхового учбового корпусу № 2
площею 0,12 м2, інв. № 1030019; на 4-му поверсі чотириповерхового учбового корпусу № 2 площею 0,12 м2, інв. № 1030019; на 2-му поверсі чотириповерхового учбового корпусу № 3 площею 0,12 м2, інв. № 1030021; на
4-му поверсі – чотириповерхового учбового корпусу № 3 площею 0,12 м2,
інв. № 1030021; на 2-му поверсі чотириповерхового учбового корпусу
№ 4 площею 0,24 м2, інв. № 1030029; на 2-му поверсі чотириповерхового
учбового корпусу № 5 площею 0,12 м2, інв. № 1030030; на 2-му поверсі
дев’ятиповерхового гуртожитку № 1 площею 3,0 м2, інв. № 1030022; на 3-му
поверсі дев’ятиповерхового гуртожитку № 1 площею 2,6 м2, інв. № 1030022;
на 4-му поверсі дев’ятиповерхового гуртожитку № 1 площею 2,6 м2, інв.
№ 1030022; на 5-му поверсі дев’ятиповерхового гуртожитку № 1 площею
3,0 м2, інв. № 1030022; на 6-му поверсі дев’ятиповерхового гуртожитку
№ 1 площею 2,6 м2, інв. № 1030022; на 7-му поверсі дев’ятиповерхового
гуртожитку № 1 площею 2,6 м 2 , інв. № 1030022; на 8-му поверсі
дев’ятиповерхового гуртожитку № 1 площею 3,0 м2, інв. № 1030022; на 9-му
поверсі дев’ятиповерхового гуртожитку № 1 площею 2,6 м2, інв. № 1030022;
на 2-му поверсі дев’ятиповерхового гуртожитку № 2 площею 3,0 м2, інв.
№ 1030018; на 3-му поверсі дев’ятиповерхового гуртожитку № 2 площею
2,6 м2, інв. № 1030018; на 4-му поверсі дев’ятиповерхового гуртожитку
№ 2 площею 2,6 м2, інв. № 1030018; на 5-му поверсі дев’ятиповерхового
гуртожитку № 2 площею 3,0 м 2 , інв. № 1030018; на 6-му поверсі
дев’ятиповерхового гуртожитку № 2 площею 2,6 м2, інв. № 1030018; на 7-му
поверсі дев’ятиповерхового гуртожитку № 2 площею 2,6 м2, інв. № 1030018;
на 8-му поверсі дев’ятиповерхового гуртожитку № 2 площею 3,0 м2, інв.
№ 1030018; на 9-му поверсі дев’ятиповерхового гуртожитку № 2 площею
2,6 м2, інв. № 1030018; на 2-му поверсі дев’ятиповерхового гуртожитку
№ 3 площею 3,0 м2, інв. № 1030023; на 3-му поверсі дев’ятиповерхового
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гуртожитку № 3 площею 2,6 м 2 , інв. № 1030023; на 4-му поверсі
дев’ятиповерхового гуртожитку № 3 площею 2,6 м2, інв. № 1030023; на 5-му
поверсі дев’ятиповерхового гуртожитку № 3 площею 3,0 м2, інв. № 1030023;
на 6-му поверсі дев’ятиповерхового гуртожитку № 3 площею 2,6 м2, інв.
№ 1030023; на 7-му поверсі дев’ятиповерхового гуртожитку № 3 площею
2,6 м2, інв. № 1030023; на 8-му поверсі дев’ятиповерхового гуртожитку
№ 3 площею 3,0 м2, інв. № 1030023; на 9-му поверсі дев’ятиповерхового
гуртожитку № 3 площею 2,6 м 2 , інв. № 1030023; на 2-му поверсі
дев’ятиповерхового гуртожитку № 4 площею 3,0 м2, інв. № 1030025; на 3-му
поверсі дев’ятиповерхового гуртожитку № 4 площею 2,6 м2, інв. № 1030025;
на 4-му поверсі дев’ятиповерхового гуртожитку № 4 площею 2,6 м2, інв.
№ 1030025; на 5-му поверсі дев’ятиповерхового гуртожитку № 4 площею
3,0 м2, інв. № 1030025; на 6-му поверсі дев’ятиповерхового гуртожитку
№ 4 площею 2,6 м2, інв. № 1030025; на 7-му поверсі дев’ятиповерхового
гуртожитку № 4 площею 2,6 м 2 , інв. № 1030025; на 8-му поверсі
дев’ятиповерхового гуртожитку № 4 площею 3,0 м2, інв. № 1030025; на 9-му
поверсі дев’ятиповерхового гуртожитку № 4 площею 2,6 м2, інв. № 1030025;
на 2-му поверсі дев’ятиповерхового гуртожитку № 5 площею 3,0 м2, інв.
№ 1030028; на 3-му поверсі дев’ятиповерхового гуртожитку № 5 площею
2,6 м2, інв. № 1030028; на 4-му поверсі дев’ятиповерхового гуртожитку
№ 5 площею 2,6 м2, інв. № 1030028; на 5-му поверсі дев’ятиповерхового
гуртожитку № 5 площею 3,0 м 2 , інв. № 1030028; на 6-му поверсі
дев’ятиповерхового гуртожитку № 5 площею 2,6 м2, інв. № 1030028; на 7-му
поверсі дев’ятиповерхового гуртожитку № 5 площею 2,6 м2, інв. № 1030028;
на 8-му поверсі дев’ятиповерхового гуртожитку № 5 площею 3,0 м2, інв.
№ 1030028; на 9-му поверсі дев’ятиповерхового гуртожитку № 5 площею
2,6 м2, інв. № 1030028, загальною площею 111,2 м2 за адресою: Харківська
обл., Харківський р-н, с-ще Докучаєвське, учбове містечко ХНАУ ім. В. В.
Докучаєва, що перебуває на балансі Харківського національного аграрного
університету ім. В. В. Докучаєва, код ЄДРПОУ 00493764, тел. 0577090300.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди з метою передачі в оренду. Вартість робіт, грн/строк виконання, календарних днів:
3200/5. Переможець конкурсу: ФОП Жарихін Ю. В.
Вартість
робіт, грн/
Найменування об’єкта оцінки,
№
Мета
прострок
ви- Переможець
площа, місцезнаходження,
з/п
ведення оцінки конання,
конкурсу
балансоутримувач
календарних днів
2 Нежитлові приміщення – кімн. № 1-7 на пер- Визначен2671/4
ТОВ «Коншому поверсі 2-поверхового промислового ня вартості
станта»
приміщення, інв. № 70737, літ. за техпаспор- об’єкта орентом «Б–2», загальною площею 338,2 м2 за
ди з метою
адресою: м. Харків, вул. Маршала Батицько- передачі в
го, 30/5, на балансі Державного підприєморенду
ства «Орган з сертифікації УкрНДІМет-СЕРТ»,
19471771, тел.: 0577383068, 0577380247
3 Нежитлові приміщення – кімн. № 10 та
Визначен1800/5
ПФ «Агентчастина кімн. № VII (холу) площею 2,0 м2 на ня вартості
ство «Схід»
першому поверсі 6-поверхового головного
об’єкта ореннавчального корпусу, інв. № 10300009, літ. ди з метою
«Б1-6», загальною площею 16,3 м2 за адре- передачі в
сою м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17, оренду
що перебуває на балансі Харківського національного університету міського господарства
імені О. М. Бекетова, код ЄДРПОУ 02071151,
тел.: 0577061537, 0577061554
4 Нежитлові приміщення – кімн. № 1-6 та
Визначен2650/3
ФОП Соро№ 8-18 на першому поверсі 5-поверхової бу- ня вартості
кін С. В.
дівлі гуртожитку, інв. № 10300001, літ. «А-5», об’єкта орензагальною площею 258,8 м2 за адресою:
ди з метою
м. Харків, вул. Цілиноградська, 28, що пере- передачі в
буває на балансі Харківського державного
оренду
університету харчування та торгівлі,
код ЄДРПОУ 01566330, тел. 0573378535
5 Нежитлове приміщення кімн. № 1-1 на пер- Визначен2120/3
ФОП Сорошому поверсі 4-поверхового будинку адміня вартості
кін С.В.
ністративного корпусу (інв. № 6214001) (літ. об’єкта з
«А-4») загальною площею 20,6 м2 за адресою: метою продом. Харків, просп. Московський, 151, що пере- вження догобуває на балансі Державного підприємства
вору оренди
«Український державний інститут по проектуванню заводів важкого машинобудування» (Укрдіпроважмаш), код 212630, тел. 7325428
6 Нежитлові приміщення – кімн. № 23 плоВизначен2671/4
ТОВ «Конщею 14,80 м2 та частина площі коридору
ня вартості
станта»
№ 25 площею 3,66 м2 на першому поверсі
об’єкта орен2-поверхового адміністративного будинди з метою
ку, інв. № 101310234, літ. за техпаспередачі в
портом «А-2», реєстровий номер майна
оренду
40108599.2.СКСКАЖ1223, загальною площею
2
18,46 м за адресою: Харківська обл., м. Красноград, вул. Лермонтова, 84, на балансі Головного управління Національної поліції в Харківській області, код 40108599, тел. 700-29-16
7 Нежитлові приміщення – кімн. № 1-20 плоВизначен2500/4
ФОП Мощею 12,2 м2 та частина площі коридору № 1-2 ня вартості
кров О. П.
2
площею 3,4 м на другому поверсі
об’єкта орен2-поверхового адміністративного буди з метою
динку, інв. № 101310102, літ. за техпаспередачі в
портом «Б-2», реєстровий номер майна
оренду
40108599.2.СКСКАЖ1242, загальною площею
15,6 м2 за адресою: Харківська обл., м. Первомайськ, вул. Харківська, 1, на балансі Головного управління Національної поліції в Харківській області, код 40108599, тел. 700-29-16
8 Нежитлові приміщення – кімн. № 12 плоВизначен3200/4
ТОВ «Конщею 17,3 м2, кімн. № 13 площею 16,1 м2,
ня вартості
станта»
2
кімн. № 23 площею 11,4 м , кімн. № 24
об’єкта орен2
площею 10,8 м , частина площі коридоди з метою
рів № 18 та № 25 площею 11,28 м2 на
передачі в
другому поверсі 4-поверхового адміністра- оренду
тивного будинку, інв. № 101310172, літ.
за техпаспортом «А», реєстровий номер
майна 40108599.2.АААДИБ043, та приміщення гаража № 2 площею 35,3 м2 на
першому поверсі одноповерхової будівлі
гаража, інв. № 101310173, літ. за техпаспортом «Г», реєстровий номер майна
40108599.2.СКСКАЖ1336, загальною площею 102,18 м2 за адресою: Харківська обл.,
м. Куп’янськ, вул. Харківська, 14, що перебувають на балансі Головного управління Національної поліції в Харківській області, ідентифікаційний код 40108599, тел. 700-29-16
9 Нежитлове приміщення – кімн. № 1 на першо- Визначен2120/3
ФОП Сорому поверсі 4-поверхового виробничого корпусу, ня вартості
кін С. В.
інв. № 125032, літ. «П-4», загальною площею об’єкта орен2
46,3 м за адресою: м. Харків, вул. Катеринин- ди з метою
ська, 40/42, на балансі Державного підприєм- передачі в
ства Науково-дослідний технологічний інститут оренду
приладобудування, код ЄДРПОУ 14310589,
тел.: 0577331180, 0577331213
10 Нежитлові приміщення – кімн. № 6,7 на першо- Визначен2120/3
ФОП Сорому поверсі одноповерхової будівлі столярної
ня вартості
кін С. В.
майстерні, інв. № 125043, літ. «Е-1», загальною об’єкта орен2
площею 84,3 м за адресою: м. Харків, вул. Ка- ди з метою
терининська, 40/42, на балансі Державного
передачі в
підприємства Науково-дослідний технологічоренду
ний інститут приладобудування, код ЄДРПОУ
14310589, тел.: 0577331180, 0577331213
11 Приміщення в частині поверхні покрівлі за- Визначен2500/4
ФОП Могальною площею 144,0 м2 за адресою:
ня вартості
кров О. П.
Харківська обл., Харківський р-н, с-ще Доку- об’єкта з
чаєвське (Комуніст), учбове містечко ХНАУ
метою продоім. В. В. Докучаєва, на балансі Харківськовження догого національного аграрного університету
вору оренди
ім. В. В. Докучаєва, код ЄДРПОУ 493764,
тел. (0572) 997332
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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 26.10.2018
По об’єкту: вбудовані нежитлові приміщення загальною площею
221,8 м2 в підвалі адміністративної будівлі (реєстровий номер майна
08676211.1.ЕВОБТИ001), що перебуває на балансі Головного управління
Національної поліції в Херсонській області, за адресою: Херсонська обл.,
м. Олешки, вул. Центральна, 36, переможець конкурсу – ПП «ЕкспертЦентр». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди.
Вартість робіт – 2 200 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.
По об’єкту: група інвентарних об’єктів пансіонату «Ялинка», а саме:
спальний корпус (літ. А) з терасами (літ. а-а15) загальною площею
252,8 м2, склад (літ. Б) загальною площею 9,9 м2, кухня (літ. В) загальною площею 15,6 м2, душ (літ. Г) загальною площею 3,6 м2, вбиральня
(літ. Д) загальною площею 11,7 м2, сторожка (літ. Е) загальною площею
15,5 м2, ворота (№ 1), огорожа (№ 2), огорожа (№ 3), умивальник (№ 4) та
умивальник (№ 5) за адресою: Херсонська обл., Генічеський р-н, с. Генічеська Гірка, вул. Набережна, 55, переможець конкурсу – ПП «Радикал».
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Вартість робіт – 5 400 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.
По об’єкту: вбудоване нежитлове приміщення коридору площею
13,4 м2 на другому поверсі навчального корпусу № 1, що перебуває на
балансі Херсонського державного університету, за адресою: м. Херсон,
вул. Університетська, 27, переможець конкурсу – ПФ «Експрес – Оцінка».
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Вартість
робіт – 2 150 грн. Строк виконання робіт – 3 дні.
По об’єкту: частина нежитлового приміщення площею 10,2 м2 на другому поверсі навчального корпусу № 2, що перебуває на балансі Херсонського національного технічного університету, за адресою: м. Херсон,
вул. І. Кулика, 130, переможець конкурсу – ФОП Тєстоєдова І. Б. Мета
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Вартість робіт –
2 200 грн. Строк виконання робіт – 3 дні.
ІНФОРМАЦІЯ РВ Фонду по Хмельницькій області
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
державної власності, що відбулися 06.11.2018
1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки об’єкта з метою продовження договору
оренди – приміщення загальною площею 98,2 м2 на першому поверсі
будівлі поліклініки (лікарні з поліклінікою), що обліковується на балансі Державної установи «Територіальне медичне об’єднання МВСУ по
Хмельницькій області», за адресою: вул. Проскурівського підпілля, 112,
м. Хмельницький визнано ПП «Консалтінг Cервіс». Вартість надання послуг з оцінки – 2000,00 грн (без урахування ПДВ), строк надання послуг з
оцінки – 5 календарних днів.
2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки об’єкта з метою продовження договору
оренди – приміщення площею 8,7 м2 на першому поверсі адміністративного будинку, що обліковується на балансі Головного управління статистики
у Хмельницькій області, за адресою: пров. Подільський, 2, м. Старокостянтинів, Хмельницька обл. визнано ФОП Аврамчука Ігоря Віталійовича.
Вартість надання послуг з оцінки – 2000,00 грн (без урахування ПДВ),
строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФОНДУ по Черкаській області
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів,
що відбулися 22.10.2018
1. 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.
1.1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення другого поверху
адмінбудівлі загальною площею 11,29 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління статистики у Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Дашковича, 39, м. Черкаси.
Платник робіт з оцінки: ФОП Юхименко Н. М. Дата оцінки: 31.10.2018.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано
ТОВ «Контакт-Сервіс». Термін виконання роботи – 2 календарних дні,
вартість послуг – 1100,00 грн.
1.2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення першого поверху адміністративної будівлі загальною площею 44,92 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління Пенсійного фонду України
в Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Гетьманський
шлях, буд. 26, смт Лисянка, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Лисянської районної
ради. Дата оцінки: 30.09.2018. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності визнано КТ «АЕО «Фатум-М». Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 2000,00 грн.
1.3. Назва об’єкта оцінки: частина складу (літ. Л) (цех шарошок) площею 867,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління виробничо-технічного обслуговування казенного підприємства «Кіровгеологія». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Київська, 9, с. Косарі,
Кам’янський р-н, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ФОП Лисенко
Світлана Іванівна. Дата оцінки: 30.09.2018. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП Драник Г. В. Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 790,00 грн.
1.4. Назва об’єкта оцінки: частина коридору першого поверху
п’ятиповерхової будівлі площею 9,0 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Державне підприємство «Черкаський державний науководослідний інститут техніко-економічної інформації в хімічній промисловості». Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси.
Платник робіт з оцінки: ФОП Костін Є. В. Дата оцінки: 30.09.2018. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП
Гребченко М. П. Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість
послуг – 1800,00 грн.
1.5. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення на першому поверсі
прибудови до учбового корпусу загальною площею 446,27 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний вищий навчальний заклад «Університет банківської справи». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: вул. В.Чорновола, 164, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП
Стеценко Н. В. Дата оцінки: 30.09.2018. Переможцем конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 1850,00 грн.
2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди
державного майна.
Замовник робіт з оцінки: РВ Фонду по Черкаській області.
2.1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення на першому та п’ятому
поверсі шестиповерхової адміністративно-виробничої будівлі загальною
площею 189,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП
«Науково-дослідний інститут «Акорд». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
вул. Одеська, 8, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ПП «Фотоніка Плюс».
Дата оцінки: 30.09.2018. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ТБ «Універсальна». Термін виконання роботи –
2 календарних дні, вартість послуг – 1300,00 грн.
2.2. Назва об’єкта оцінки: приміщення першого поверху чотириповерхової адміністративної будівлі площею 23,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Черкаський
державний науково-дослідний інститут техніко-економічної інформації в
хімічній промисловості». Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Іванова Л. М. Дата
оцінки: 30.09.2018. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП Савченко О. В. Термін виконання роботи –
2 календарних дні, вартість послуг – 1350,00 грн.

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

мала приватизація
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
IНФОРМАЦIЯ про затвердження результатів продажу

Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській області від 11.12.2018 № 12/01-13-ЗВП затвер
джено результати продажу об’єкта малої приватизації – нежитлові
приміщення № 1, 6, ІІ на 1-му поверсі в літ. А-3, загальною площею
113,6 м2, що знаходяться за адресою: м. Дніпро, вул. Свєтлова, 20.
Об’єкт приватизовано шляхом викупу фізичною особою – Ковальчуком
Павлом Миколайовичем за ціною 1 066 666,66 гривень, у тому числі
ПДВ – 177 777,78 гривень.

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
IНФОРМАЦIЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво цеху харчових
концентратів за адресою: Житомирська обл., Андрушівський р-н, смт Червоне, вул. Перемоги, 14б. Приватизовано шляхом продажу на електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій фізичною особою – Суржоком Сергієм
Олександровичем за ціною 78000,00 грн, у т. ч. ПДВ – 13000,00 грн.

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
IНФОРМАЦIЯ про результати продажу на електронному
аукціоні об’єкта державної власності малої приватизації

Незавершене будівництво м’ясокомбінату за адресою: Закарпатська
область, Мукачівський р-н, с. Ключарки, вул. Підгородська, б/н, балансоутримувач об’єкта: відсутній. Приватизовано фізичною особою – Дроздецьким Михайлом Михайловичем, який визнаний переможцем електронного аукціону, за 840 000,00 грн, у т. ч. ПДВ – 140 000,00 грн.

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
IНФОРМАЦIЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Об’єкт малої приватизації – єдиний майновий комплекс державного підприємства «Запорізький інститут сільськогосподарського машинобудування», код ЄДРПОУ 00239066, що розташований за адресою: 69118, м. Запоріжжя, вул. Чубанова, 1, приватизовано приватним підприємством «ФІРМА
«ДІНАС», код за ЄДРПОУ 25216474, який єдиний подав заяву для участі у
повторному аукціоні зі зниженням стартової ціни. Ціна, за якою придбано
об’єкт, становить 5 498 400,00 грн (п’ять мільйонів чотириста дев’яносто
вісім тисяч чотириста гривень 00 копійок), у т. ч. ПДВ  – 916 400,00 грн
(дев’ятсот шістнадцять тисяч чотириста гривень 00 копійок).

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
IНФОРМАЦIЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Окреме майно – нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 384,2 м2 за адресою: Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв.
Дружби Народів, 2, що перебуває на балансі ПАТ «Механізатор» (код
ЄДРПОУ 01240769). Приватизовано шляхом продажу на електронному
аукціоні без умов фізичною особою – Осадчим Володимиром Володимировичем за 84 000,00 грн (вісімдесят чотири тисячі гривень 00 копійок),
у т. ч. ПДВ – 14 000,00 грн (чотирнадцять тисяч гривень 00 копійок).

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
IНФОРМАЦIЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – одноповерхова будівля
КПП № 13/191 загальною площею 57,6 м2 колишнього військового містечка
№ 13, що знаходиться за адресою: Хмельницька обл., м. Ізяслав, вул. Військова, № 13/191 та обліковується на балансі відділу житлово-комунального
господарства Ізяславської райдержадміністрації, код ЄДРПОУ 35643206,
приватизовано фізичною особою – Власюком Віталієм Петровичем, який
єдиний подав заяву на участь в електронному аукціоні без умов № UA-PS2018-08-03-000001-3. Ціна продажу з урахуванням ПДВ – 18 001,10 грн
(вісімнадцять тисяч одна грн 10 коп.), у т. ч. ПДВ – 3 000,18 грн.

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
IНФОРМАЦIЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Приватизовано шляхом викупу об’єкт малої приватизації – будівля
операторної загальною площею 67,6 м2 за адресою: Чернігівська область, м. Ніжин, вул. Шевченка, 174. Приватизовано фізичною особою,
яка єдина подала заяву на участь в аукціоні, – Лесенком Володимиром
Володимировичем за ціною 89 702,40 грн, у т. ч. ПДВ – 14 950,40 грн.

прийнято рішення
про приватизацію
АПАРАТ ФОНДУ
IНФОРМАЦIЯ про прийняття рішення про приватизацію

 Наказом Фонду державного майна України від 11 грудня 2018 року
№ 1562 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності – єдиного майнового комплексу Первомайської гідроелектростанції
за адресою: Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. Олександра
Пушкіна, 5, шляхом продажу на аукціоні з умовами.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
IНФОРМАЦIЯ про прийняття рішення про приватизацію

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області від 12.12.2018 № 12/01-165-РП прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності – нежитлова
будівля (колишня будівля митниці) літ. А-1 загальною площею 124,0 м2
з ґанком літ. а, що перебуває на балансі ПАТ «ІНТЕРПАЙП Новомосковський трубний завод» (код ЄДРПОУ 05393139) та розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 210.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
IНФОРМАЦIЯ про прийняття рішення про приватизацію

 Наказом Регіонального відділення Фонду по Івано-Франківській
області від 12.12.2018 № 388 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні з умовами об’єкта соціально-культурного призначення – бази відпочинку загальною площею 237,6 м2 за адресою:
Івано-Франківська обл., м. Яремче, вул. Курортна, 1А.

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ про внесення змін в частині назви об’єкта
малої приватизації

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Рівненській області від 12 грудня 2018 року № 580 внесено
зміни до наказу РВ Фонду по Рівненській області від 30.11.2018 № 563 в
частині назви об’єкта малої приватизації – державного пакета акцій розміром 75,7 % статутного капіталу ПрАТ «Мирогощанський аграрій», код
за ЄДРПОУ 35505132, за адресою: 35623, Рівненська область, Дубенський район, с. Мирогоща Перша, вул. Шевченка, 1, у зв’язку із зміною
типу Публічного акціонерного товариства «Мирогощанський аграрій» на
Приватне акціонерне товариство «Мирогощанський аграрій».
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