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ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про внесення змін до наказу
про прийняття рішення
про приватизацію

Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Харківській області від 13
грудня 2018 року № 2745 внесено зміни до наказу регіонального відділення
від 24.04.2018 № 878 «Про прийняття
рішення про приватизацію об’єкта
малої приватизації» (зі змінами), а
саме спосіб приватизації об’єкта
малої приватизації окремого майна
викласти в такій редакції: нежитлові
будівлі буфету літ. «Є-1» загальною
площею 43,2 м2 та їдальні літ. «Е-1»
загальною площею 54,0 м2 разом із
обладнанням (3 одиниці) – продаж на
аукціоні з умовами.

зміни до інформації

одеська ОБЛАСТЬ
Відповідно до звернення Регіонального відділення Фонду по
Одеській області в інформаційному
повідомленні, опублікованому у спецвипуску Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію від
12.12.2018 на стор. 13, замість слів:
«Унікальний код, присвоєний об’єкту
приватизації під час публікації переліку
об’єктів, що підлягають приватизації, в
електронній торговій системі: UA-ARP-2018-07-26-000018-3» слід читати:
«Унікальний код, присвоєний об’єкту
приватизації під час публікації переліку
об’єктів, що підлягають приватизації, в
електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000022-3».

відомості

Передплатний
індекс

приватизації 22437

Свідоцтво про державну реєстрацію
серія КВ № 23566-13406ПР від 27.09.2018

Додаток виходить щопонеділка та щосереди

наступне число газети вийде друком
26 грудня 2018 року

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

засновано у вересні 1993 року

19 грудня 2018 року

мала приватизація

додаток до офіційного видання фонду
Управління продажу об'єктів малої
приватизації, т. 200-31-64

результати продажу
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
Інформація про результати продажу
Об’єкт малої приватизації – будинок мисливця, літер «А-1», загальною площею
171,7 м2 за адресою: 45700, Волинська обл., Горохівський р-н, с. Лобачівка, вул. Берестецька, 2. Покупець об’єкта малої приватизації: Філіпович Сергій Григорович.
Ціна, за якою придбано об’єкт малої приватизації: 32 810,58 (тридцять дві тисячі
вісімсот десять) гривень 58 коп. без ПДВ.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Інформація про результати продажу об’єкта малої приватизації
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – група інвентарних об’єктів у складі:
маслодільник РД-5, машина пральна КН-125 (3 шт.), плита електрична ПЕ-051(2 шт.),

плита електрична ПЕ-51(1 шт.), машина МРОВ-160 (овочерізка), центрифуга КН-217,
котел КПЕ-100, хліборізка МРХ-200, рибочистка РО-1М, м’ясорубка М-250 (2 шт),
шафа жарова ШЖ-0,85 за адресою: Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова,
4. Балансоутримувач – ПАТ «Зміна». Приватизовано фізичною особою – Карпюком
Михайлом Степановичем за ціною 8 640,00 грн, у тому числі ПДВ – 1 440,00 грн.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ про результати продажу об’єкта малої приватизації
Об’єкт малої приватизації незавершеного будівництва – громадсько-побутовий
корпус за адресою: Харківська обл., Ізюмський р-н, с. Капитолівка, вул. Перемоги,
18 приватизовано шляхом продажу на аукціоні фізичною особою – Лиман Євгенією
Василівною за ціною 33601,20 грн (тридцять три тисячі шістсот одна гривня 20 коп.),
у тому числі ПДВ – 5600,20 грн (п’ять тисяч шістсот гривень 20 коп.).

продаж об’єктів малої приватизації
АПАРАТ ФОНДУ
Інформаційне повідомлення
Фонду державного майна України про продаж об’єкта малої приватизації –
єдиного майнового комплексу державного підприємства «Львівський
науково-дослідний і проектний інститут «ЛьвівбудмНДІпроект»
1. Інформація про об’єкт приватизації.
hh Найменування підприємства: єдиний майновий комплекс державного
підприємства «Львівський науково-дослідний і проектний інститут
«ЛьвівбудмНДІпроект».
Місцезнаходження: 79034, м. Львів, вул. Тернопільська, 10.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ – 05516406.
Середньооблікова чисельність працівників станом на 01.12.2018 – 2 особи.
Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг) за три роки та останній звітний період:
2015 рік:
Обсяг продукції (робіт, послуг) – 366 тис. грн.
Основна номенклатура продукції (робіт, послуг) – науково-технічна діяльність,
послуги оренди;
2016 рік:
Обсяг продукції (робіт, послуг) – 276 тис. грн.
Основна номенклатура продукції (робіт, послуг) – послуги оренди;
2017 рік:
Обсяг продукції (робіт, послуг) – 553 тис. грн.
Основна номенклатура продукції (робіт, послуг) – послуги оренди;
9 міс. 2018 року:
Обсяг продукції (робіт, послуг) – 736 тис. грн.
Основна номенклатура продукції (робіт, послуг) – послуги оренди.
Основні показники господарської діяльності підприємства
за останніх три роки та за останній звітний період
№
Найменування показника
2015 рік
2016 рік
2017 рік
9 міс. 2018 року
з/п
1 Балансовий прибуток (збиток), тис. грн
-286
11
-16
-31
2 Величина чистого прибутку, тис. грн
366
276
553
736
3 Рентабельність, %
-2,5
0,1
-0,1
-0,3
4 Вартість активів, тис. грн
11353
11423
11030
10721
5 Вартість власного капіталу, тис. грн
10848
10851
10690
10659
6 Дебіторська заборгованість, тис. грн
208
286
146
122
7 Кредиторська заборгованість, тис. грн
505
572
340
62
Відомості про об’єкт:
будівля адміністративно-лабораторного корпусу: загальна площа – 3052,0 м2
за адресою: м. Львів, вул. Тернопільська, 10;
будівля гаражів: загальна площа – 257,7 м2 за адресою: м. Львів, вул. Тернопільська, 24А;
будівля водонапірної башти: загальна площа – 268,8 м2 за адресою: м. Львів,
вул. Тернопільська, 24А;
обладнання, устаткування та інвентар.
Інформація про укладені договори оренди:
1. ТзОВ «Спільне підприємство «Сігма» (ЄДРПОУ 23951152) за адресою: м. Львів,
вул. Тернопільска, 24а (гараж). Площа об’єкта оренди – 228,9 м2. Орендна плата
за жовтень 2018 року – 27492,28 грн (у т. ч. ПДВ – 4582,05 грн). Строк дії договору: до 07.01.2020.
2. ТзОВ «Науково-дослідний інститут «Будматпроект» (ЄДРПОУ 40804492) за
адресою: м. Львів, вул. Тернопільська, 10 (Лабораторний корпус). Площа об’єкта
оренди – 3052,0 м2. Орендна плата за жовтень 2018 року – 245 469,17 грн (у т. ч.
ПДВ – 40 911,53 грн). Строк дії договору: до 19.09.2027.
Інформація про земельні ділянки:
Земельна ділянка № 1: місцезнаходження: м. Львів, вул. Тернопільська, 10. Кадастровий номер: 4610136800:01:004:0019. Площа: 0,1833 га. Цільове призначення: обслуговування будівлі інституту. Підстава для використання: державний акт на
право постійного користування земельною ділянкою від 21.02.2007.
Земельна ділянка № 2: місцезнаходження: м. Львів, вул. Тернопільська, 24А.
Орієнтовна площа: 0,1 га. Правовстановлюючі документи на земельну ділянку відсутні, кадастровий номер відсутній.
В Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстровано право
власності на об’єкти нерухомого майна:
будівлю адміністративно-лабораторного корпусу: загальна площа – 3052,0 м2.
Реєстраційний номер: 1355924246101. Дата реєстрації: 14.09.2017;
будівлю гаражів: загальна площа – 257,7 м 2 . Реєстраційний номер:
1590078146101. Дата реєстрації: 04.07.2018;

будівлю водонапірної башти: загальна площа – 268,8 м2. Реєстраційний номер:
1589719846101. Дата реєстрації: 03.07.2018.
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація про сплату екологічних
зборів та платежів: викидів та скидів забруднюючих речовин не здійснюється,
виплат екологічних зборів та платежів немає.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 22.01.2019.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із
зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що
передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом
покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій
встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта.
Приватизація єдиного майнового комплексу державного підприємства «Львівський науково-дослідний і проектний інститут «ЛьвівбудмНДІпроект» здійснюється
відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої
приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (із змінами).
Покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства «Львівський
науково-дослідний і проектний інститут «ЛьвівбудмНДІпроект» повинен відповідати
вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна».
Відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна» у випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, покупець зобов’язаний отримати дозвіл Антимонопольного комітету України на безпосереднє або опосередковане придбання у власність активів
у вигляді єдиного майнового комплексу (далі – дозвіл на концентрацію). Порядок
подання та розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію встановлюється
законодавством про захист економічної конкуренції.
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 11 030 000,00 гривень (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 5 515 000,00 гривень (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 5 515 000,00 гривень (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 1 103 000,00 гривень (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 551 500,00 гривень (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 551 500,00 гривень (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску:
744 гривні 60 копійок до 31 грудня 2018 року включно;
834 гривні 60 копійок з 01 січня 2019 року.
Умови продажу.
Покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства «Львівський
науково-дослідний і проектний інститут «ЛьвівбудмНДІпроект» зобов’язаний забезпечити:
погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості у розмірі, що складеться на день переходу права власності
на єдиний майновий комплекс (у разі наявності такої заборгованості);



Фонд державного
майна України –
національний оператор
інвестиційних процесів
www.spfu.gov.ua
www.privatization.gov.ua

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

2

відомості
приватизації

недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи
нового власника чи уповноваженого ним органу протягом шести місяців з дня переходу до нього права власності.
Строк виконання зобов’язань щодо умов, які не мають визначеного періоду їх виконання, не перевищує одного року з моменту переходу права власності на єдиний майновий комплекс до покупця.
4. Додаткова інформація.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Фонд державного майна України
Рахунок № 37183500900028 (для перерахування реєстраційного
внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний єдиний майновий комплекс).
Рахунок № 37316021000058 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 00032945
в іноземній валюті:
Одержувач: Фонд державного майна України
Адреса: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, Україна
Рахунок: 25206010023277
Банк одержувача: ПАТ «Державний експортно-імпортний банк
України»
Адреса: вул. Антоновича, 127, м. Київ, Україна
МФО 322313
Код за ЄДРПОУ: 00032945
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: The State Property Fund of Ukraine
Address: 18/9 General Almazov Street, Kyiv, Ukraine
Account: 25206010023277
Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import Bank
of Ukraine»
Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine
MFO 322313
SWIFT: EXBSUAUX
Code YeDRPOU: 00032945
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних внесків, розміщено
за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта:
у робочі дні з 9.00 до 16.00 за адресою: м. Львів, вул. Тернопільська, 10. Телефон: (067) 636-28-28, E-mail: igor.bolyak@gmail.com.
Відповідальна особа: Боляк Ігор Васильович.
Найменування особи організатора аукціону – Фонд державного майна України, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, адреса
веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/.
Телефони для довідок: (044) 284 52 40, 200 34 08.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Фонду державного майна України від 12.12.2018 № 1571.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000173-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни – 33 календарні дні;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій – 33 календарні дні;
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 110 300, 00 гривень;
аукціон із зниженням стартової ціни – 55 150, 00 гривень;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 55 150, 00 гривень.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
Інформаційне повідомлення
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Житомирській області про проведення в електронній
торговій системі продажу на аукціоні об’єкта малої
приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі колишнього
павільйону-їдальні (літ. А) загальною площею 264,1 м2
1. Інформація про об’єкт приватизації.
hh Назва об’єкта приватизації: окреме майно –
нежитлова будівля колишнього павільйону-їдальні (літ. А)
загальною площею 264,1 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 11040, Житомирська обл., Олевський
р-н, с. Кишин, вул. Гаражна, 7.
Балансоутримувач: П(ПО) СП «Кишинське» (11040, Житомирська
обл., Олевський р-н, с. Кишин, вул. Європейська, 5а, код ЄДРПОУ
05418655).
Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля колишнього
павільйону-їдальні загальною площею 264,1 м2, 1980 року будівництва. За призначенням не використовується. Будівля з ознаками
часткових руйнувань, вікна та двері частково закриті фанерою та дошками. Загальний і фізичний стан основних будівельних елементів
будівлі незадовільний, інженерні мережі відсутні.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 21 січня 2019 року. Час
проведення визначається електронною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація об’єкта здійснюється відповідно до вимог Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої
приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432
(зі змінами).
Покупець об’єкта має відповідати вимогам, передбаченим у
статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

19 грудня 2018 року

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 7000,00 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 3500,00 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 3500,00 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 700,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 350,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 350,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску за участь в аукціоні –
834,60 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Умови продажу об’єкта приватизації:
подальше використання об’єкта визначає покупець.
4. Додаткова інформація.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Житомирській області
Рахунок № 37183502900001 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Житомирській обл., м. Житомир
МФО 811039, Код ЄДРПОУ 13578893
Рахунок № 37316002000215 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м.
Київ
МФО 820172, Код ЄДРПОУ 13578893
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Ознайомитись з об’єктом можна за місцем його розташування,
за інформацією звертатися до організатора аукціону.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Житомирській області за адресою:
10008, м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 20, кімн. 404. Телефон
для довідок (0412) 420-416, в робочі дні з 9.00 до 18.00, у п’ятницю – з
9.00 до 16.45, e-mail: korp_18@spfu.gov.ua, веб-сайт: http://www.spfu.
gov.ua. Відповідальна особа: Вознюк Ірина Леонідівна.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Житомирській області від 12.12.2018
№ 03/3705.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2018-07-25-000006-2.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 70,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 35,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 35,00 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Інформаційне повідомлення
Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Київській області про приватизацію об’єкта малої приватизації –
об’єкта незавершеного будівництва – 60-квартирного житлового
будинку за адресою: Київська область, Вишгородський район,
смт Димер, вул. Соборна (Леніна), 79А
1. Інформація про об’єкт приватизації.
hh Повне найменування об’єкта: об’єкт незавершеного
будівництва – 60-квартирний житловий будинок.
Місцезнаходження об’єкта: Київська область, Вишгородський
район, смт Димер, вул. Соборна (Леніна), 79А.
Інформація про балансоутримувача: відсутній.
Дані про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Рівень будівельної готовності: 3%.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціону із зниженням стартової ціни.
Дата та час проведення аукціону: 08.01.2019.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку
часу з 19.30 хвилин до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація об’єкта малої приватизації здійснюється відповідно
до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» згідно із Порядком проведення електронних аукціонів
для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових
умов продажу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від 10.05.2018 № 432.
Покупець об’єкта малої приватизації має відповідати вимогам,
передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону із зниженням стартової ціни – 156 672,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 156 672,00 грн.
На кінцеву ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону із зниженням стартової ціни – 15 667,20 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 15 667,20 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу.
Покупець зобов’язаний компенсувати регіональному відділенню
витрати на оплату послуг суб’єкта оціночної діяльності із проведення
оцінки об’єкта малої приватизації з метою визначення його стартової ціни у розмірі 4 300 (чотири тисячі триста) гривень 00 копійок у
десятиденний строк з дати укладення договору купівлі-продажу відповідно до статті 26 Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна»;

покупець зобов’язаний компенсувати регіональному відділенню витрати на оплату послуг з проведення технічної інвентаризації
з виготовленням технічного паспорта об’єкта малої приватизації у
розмірі 11 400 (одинадцять тисяч чотириста) гривень 00 копійок у
десятиденний строк з дати укладення договору купівлі-продажу відповідно до статті 26 Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна»;
покупець зобов’язаний добудувати об’єкт малої приватизації та
ввести його в експлуатацію протягом п’яти років з дати переходу права власності із дотриманням правових норм (вимог), обов’язкових
для виконання суб’єктами містобудування.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих
для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних
внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти;
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті для перерахування реєстраційного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Київській області
Рахунок № 37187003001567
Банк одержувача: ГУ ДКСУ у Київській області
МФО 821018
Код ЄДРПОУ 19028107
в національній валюті для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Київській області
Рахунок № 37315077016365
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 19028107
в іноземній валюті (в доларах США):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Київській області
Адреса: 03039, проспект Голосіївський, 50, м. Київ, Україна
Рахунок: 25201000000006.840
Банк одержувача: АБ «Укргазбанк»
Адреса: 03087, вул. Єреванська, 1, м. Київ, Україна
МФО 320478
Код за ЄДРПОУ: 23697280
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до
18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45
за місцезнаходженням: Київська область, Вишгородський район,
смт Димер, вул. Соборна (Леніна), 79А.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській області. Адреса:
03039, м. Київ, Голосіївський проспект, 50. Адреса веб-сайта: http://
www.spfu.gov.ua/ua/regions/kievobl.html. Телефони для довідок: (044)
200-25-40, 200-25-38.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області від 07.11.2018
№ 981.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000053-2.
Період між аукціоном:
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціон із зниженням стартової ціни – 1 566,72 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 566,72 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Інформаційне повідомлення
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Київській області про приватизацію об’єкта малої
приватизації – об’єкта незавершеного будівництва –
100-квартирного житлового будинку (літ. «А») за адресою:
Київська область, Білоцерківський район, смт Терезине,
вул. Польова, 5
1. Інформація про об’єкт приватизації.
hh Повне найменування об’єкта: об’єкт незавершеного
будівництва – 100-квартирний житловий будинок.
Місцезнаходження об’єкта: Київська область, Білоцерківський
район, смт Терезине, вул. Польова, 5.
Інформація про балансоутримувача: відсутній.
Дані про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Рівень будівельної готовності: 4 %.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціону із зниженням стартової ціни.
Дата та час проведення аукціону: 08.01.2019.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку
часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація об’єкта малої приватизації здійснюється відповідно
до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» згідно із Порядком проведення електронних аукціонів
для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових
умов продажу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від 10.05.2018 № 432.
Покупець об’єкта малої приватизації має відповідати вимогам,
передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону із зниженням стартової ціни – 84 050,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 84 050,00 грн.
На кінцеву ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону із зниженням стартової ціни – 8 405,00 грн;
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аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 8 405,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу.
Покупець зобов’язаний компенсувати регіональному відділенню
витрати на оплату послуг суб’єкта оціночної діяльності із проведення
оцінки об’єкта малої приватизації, з метою визначення його стартової ціни у розмірі 6 900 (шість тисяч дев’ятсот) гривень 00 копійок у
десятиденний строк з дати укладення договору купівлі-продажу відповідно до статті 26 Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна»;
покупець зобов’язаний компенсувати регіональному відділенню витрати на оплату послуг з проведення технічної інвентаризації
з виготовленням технічного паспорта об’єкта малої приватизації у
розмірі 3 952 (три тисячі дев’ятсот п’ятдесят дві) гривні 80 копійок у
десятиденний строк з дати укладення договору купівлі-продажу відповідно до статті 26 Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна»;
покупець зобов’язаний добудувати об’єкт малої приватизації та
ввести його в експлуатацію протягом п’яти років з дати переходу права власності із дотриманням правових норм (вимог), обов’язкових
для виконання суб’єктами містобудування.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих
для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних
внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти;

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті для перерахування реєстраційного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Київській області
Рахунок № 37187003001567
Банк одержувача: ГУ ДКСУ у Київській області
МФО 821018
Код ЄДРПОУ 19028107
в національній валюті для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Київській області
Рахунок № 37315077016365
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 19028107
в іноземній валюті (в доларах США):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Київській області
Адреса: 03039, проспект Голосіївський, 50, м. Київ, Україна
Рахунок: 25201000000006.840
Банк одержувача: АБ «Укргазбанк»
Адреса: 03087, вул. Єреванська, 1, м. Київ, Україна
МФО 320478
Код за ЄДРПОУ: 23697280
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Волинській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності
 Найменування об’єкта оцінки: частина гуртожитку площею
4,9 м2 за адресою: 44500, Волинська обл., м. Камінь-Каширський,
вул. Воля, 44, що обліковується на балансі ДПТНЗ «Камінь-Каширське
вище професійне училище». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
44500, Волинська обл., м. Камінь-Каширський, вул. Воля, 44. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку розміру орендної плати для продовження дії договору
оренди. Телефон (0332) 24-80-24. Телефакс (0332)24-34-77. Розмір
земельної ділянки, усього: 5,5710 га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної
частки прибудинкової території). Місце розташування земельної
ділянки: м. Камінь-Каширський, вул. Воля, 44. Цільове призначення
земельної ділянки: для обслуговування адміністративних, жилих та
виробничих приміщень. Правовий режим земельної ділянки: право
постійного користування земельною ділянкою. Наявність об’єктів,
що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно на 30.11.2018. Очікувана найбільша
ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,46 тис. грн. Подібні
до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно. Особа – платник робіт з
оцінки – ФОП Калиновський В. О.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075
(у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності
відповідно до Положення застосовується РВ Фонду по Волинській
області, у разі якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки
суб’єкта оцінки менша 200 (двісті) тис. грн.
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на
підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію
оцінювача стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами)
оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати конкурсну документацію, в запечатаному конверті по кожному об’єкту оцінки окремо, а саме:
1) конкурсну пропозицію, яка подається в запечатаному окремому
конверті та має містити пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки
з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законодавством, а також строк виконання робіт у календарних днях, який
не повинен перевищувати 5 календарних днів; 2) документи щодо
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою
інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна (додаток 3 до Положення). У разі відсутності досвіду та
(або) відсутності хоча б одного з документів, що підтверджують цей
досвід (зокрема, подані копії документів є нечитабельними), бали за
відповідними критеріями не зараховуються; 3) підтвердні документи:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за
встановленою формою (додаток 4 до Положення); інформація про
претендента (додаток 5 до Положення).
На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого
буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та
найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Претендент не допускається до участі в конкурсі у разі недостовірності, невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання; перевищення очікуваної найбільшої ціни
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки.
Замовник робіт з оцінки – РВ Фонду по Волинській області (43027,
м. Луцьк, Київський майдан, 9).
Конкурсна комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група з опрацювання документів претендента знаходяться за
адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801, телефон (0332)
24-00-57.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї
інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у РВ Фонду
по Волинській області за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801.
У разі, якщо дата конкурсу припадає на вихідний, святковий або
інший неробочий день, то конкурс відбудеться в перший за ним робочий день.
Конкурсну документацію потрібно подати до сектору організаційноадміністративного забезпечення РВ Фонду по Волинській області за
адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 807 за чотири робочих
дні до опублікованої дати проведення конкурсу (включно).
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Волинській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності
 Найменування об’єкта оцінки: газорозподільчі системи,
власником яких є держава та які обліковуються на балансі ПАТ
«Волиньгаз», розташовані у Волинській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Волинська область.
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Мета проведення незалежної оцінки: переоцінка основних фондів
для цілей бухгалтерського обліку. Телефон (0332) 24-34-77. Телефакс (0332) 24-34-77.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): станом на
31.12.2011: 8724 од.; станом на 31.12.2016: 8 852 од., а саме: газопроводи – 7008 од.; споруди на газопроводах – 1787 од.; транспортні
засоби спеціального призначення – 22 од.; інше – 35 од. Балансова
залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва,
фінансових інвестицій, нематеріальних активів: станом на 31.12.2011:
8724 од.: первісна вартість – 206613623,49 грн, залишкова вартість – 157060663,50 грн; станом на 31.12.2016: газопроводи – 7008
од.: первісна вартість – 280924791,23 грн, залишкова вартість –
208757620,75 грн; споруди на газопроводах – 1787 од.: первісна
вартість – 37235244,65 грн, залишкова вартість – 25403245,15 грн;
транспортні засоби спеціального призначення – 22 од.: первісна вартість – 334830,19 грн, залишкова вартість – 5419,19 грн; інше – 35 од.:
первісна вартість – 96911,34 грн, залишкова вартість – 1800,92 грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2011 та
31.12.2016. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 192,0 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: необоротні
активи суб’єкта господарювання.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075
(у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності
(об’єкт оцінки другого рівня складності) відповідно до Положення
застосовується РВ Фонду по Волинській області, у разі якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки суб’єкта оцінки менша 200
(двісті) тис. грн.
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих
відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та
професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають
об’єкту оцінки.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію
оцінювача стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами)
оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати конкурсну документацію, в запечатаному конверті по кожному об’єкту оцінки окремо, а саме:
1) конкурсну пропозицію, яка подається в запечатаному окремому
конверті та має містити пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки
з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законодавством, а також строк виконання робіт у календарних днях, який
не повинен перевищувати 20 календарних днів; 2) документи щодо
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою
інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна (додаток 3 до Положення). У разі відсутності досвіду та
(або) відсутності хоча б одного з документів, що підтверджують цей
досвід (зокрема, подані копії документів є нечитабельними), бали за
відповідними критеріями не зараховуються; 3) підтвердні документи:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за
встановленою формою (додаток 4 до Положення); інформація про
претендента (додаток 5 до Положення).
На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого
буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та
найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Претендент не допускається до участі в конкурсі у разі недостовірності, невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання; перевищення очікуваної найбільшої ціни
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки.
Замовник та особа – платник робіт з оцінки – РВ Фонду по Волинській області (43027, м. Луцьк, Київський майдан, 9).
Конкурсна комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча
група з опрацювання документів претендента знаходяться за адресою:
м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801, телефон (0332) 24-00-57.
Конкурс відбудеться 14.01.2019 об 11.00 у РВ Фонду по
Волинській області за адресою: м. Луцьк, Київський майдан,
9, каб. 801.
У разі, якщо дата конкурсу припадає на вихідний, святковий або
інший неробочий день, то конкурс відбудеться в перший за ним робочий день.
Конкурсну документацію потрібно подати до сектору організаційноадміністративного забезпечення РВ Фонду по Волинській області за
адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 807 за чотири робочих
дні до опублікованої дати проведення конкурсу (включно).

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Дніпропетровській області про
оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 105,2 м2 (в т. ч. 13,4 м2 – площа загального користування).
Балансоутримувач: Філія «Одеське управління військової торгівлі»

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до
18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45 за
місцезнаходженням Київська обл., Білоцерківський р-н, смт Терезине, вул. Польова, 5.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській області. Адреса: 03039, м. Київ, Голосіївський проспект, 50. Адреса веб-сайта:
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kievobl.html. Телефони для довідок: (044) 200-25-40, 200-25-38.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Київській області від 07.11.2018 № 982.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000055-2.
Період між аукціоном:
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціон із зниженням стартової ціни – 840,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 840,50 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Продовження рубрики на стор. 8

Департамент оцінки майна, майнових прав
та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36
Концерну «Військторгсервіс». Адреса: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, мікрорайон Всебратське-2, 62. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ Фонду по Дніпропетровській області. Платник – ФОП
Гулак Т. В. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення
та частини будівель.
 2. Назва об’єкта: частина каналу кабельної каналізації
електрозв’язку довжиною 3887,0 пог. м. Балансоутримувач:
Дніпропетровський регіональний структурний підрозділ Державного підприємства Обслуговування повітряного руху України. Адреса:
м. Дніпро, вул. Аеропортівська/вул. Яснополянська. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Замовник – РВ Фонду по Дніпропетровській області. Платник – ПрАТ «Київстар». Очікувана найбільша ціна надання послуг з
оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
частина каналу кабельної каналізації.
 3. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею
252,69 м2 (у т. ч. 78,79 м2 – площа загального користування).
Балансоутримувач: Павлоградський коледж Національного технічного університету «Дніпровська політехніка». Адреса: м. Павлоград,
вул. Центральна, 35. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ Фонду
по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Глєбов П. М. Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3,12 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 4. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею
420,5 м2. Балансоутримувач: Державний професійно-технічний навчальний заклад «Дніпровський центр професійної освіти». Адреса:
м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 32. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ Фонду по Дніпропетровській області. Платник – КПНЗ
«ДО ДЮК «Веснянка» ДОР». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки
об’єкти: приміщення та частини будівель.
 5. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею
318,5 м2 (у т. ч. 21,5 м2 – площа загального користування).
Балансоутримувач: Державний професійно-технічний навчальний
заклад «Дніпровський центр професійної освіти». Адреса: м. Дніпро, вул. Харківська, 3. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ Фонду
по Дніпропетровській області. Платник – КПНЗ «ДО ДЮК «Веснянка» ДОР». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення
та частини будівель.
 6. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею
81,6 м2. Балансоутримувач: Державний професійно-технічний навчальний заклад «Дніпровський центр професійної освіти». Адреса:
м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 32. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ Фонду по Дніпропетровській області. Платник – КПНЗ
«ДО ДЮК «Веснянка» ДОР». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки
об’єкти: приміщення та частини будівель.
 7. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 56,9 м2 (в т. ч. 5,18 м2 – площа загального користування).
Балансоутримувач: Національна металургійна академія України.
Адреса: м. Дніпро, просп. Гагаріна, 17. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ Фонду по Дніпропетровській області. Платник – ПГО
«Центр соціально-трудової реабілітації та працевлаштування інвалідів Дніпропетровщини». Очікувана найбільша ціна надання послуг з
оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
приміщення та частини будівель.
 8. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 2847,5 м2. Балансоутримувач: ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ».
Адреса: м. Дніпро, вул. П. Калнишевського, 27к. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Замовник – РВ Фонду по Дніпропетровській області. Платник –
ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ». Дата оцінки – 10.12.2018. Очікувана найбільша
ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до
об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 9. Назва об’єкта: розмір збитків, нанесених державі внаслідок незбереження групи інвентарних об’єктів у складі: 5 житлових будинків (інв. № 55, 56, 57, 59, 62), сарай № 1 та № 7 до житлових
будинків (№ 305, № 305), вбиральня № 1 та № 3 (інв. № 313, 315), 2
каналізації (інв. № 228, 229), 2 свердловини артезіанські (інв. № 26,
27), зовнішня тепломережа (інв. № 29), водопровід (інв. № 28), зовнішній водопровід (інв. № 13), газопровід (інв. № 30), газопровід
магістральний (інв. № 31), зовнішній газопровід (інв. № 13), 3 лінії
електропередачі (інв. № 24, 35, 47), зовнішня електромережа (інв.
№ 9), артскважина (інв. № 11), пожежне водоймище (інв. № 12),
2 пожежні водойми (№ 36, 35). Балансоутримувач: ТОВ «Павлоградконоплепром» (юридична та фактична адреса Товариства: 51400,
Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Дніпровська, 1). Мета
оцінки – визначення розміру збитків, нанесених державі внаслідок
незбереження державного майна. Замовник/платник – РВ Фонду
по Дніпропетровській області. Дата оцінки – 01.10.2018. Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 5,07 тис.
грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: збитки, нанесені державі (за
подібністю об’єкта пошкодження, розкрадання, нестачі, знищення,
псування – будівлі, інженерні мережі).
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію, а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну пропозицію; документи щодо практичного досвіду виконання
робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду
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за встановленою формою; інформація про претендента за встановленою формою.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, повинні бути завірені підписом керівника СОД.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення
про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/2819, зі змінами, внесеними
наказом Фонду 16.01.2018 № 47 і зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному
конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, та терміну виконання робіт (у календарних днях).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з
описом документів, що в ньому містяться, та відміткою на конверті
«На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» до відділу документального забезпечення та архівної роботи за адресою: 49000,
м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 10, до 04 січня 2019 р.
Конкурс відбудеться 11.01.2019 об 11.00 у регіональному
відділенні, телефон для довідок (056) 744-11-51.

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
IНФОРМАЦIЯ
РВ Фонду по Закарпатській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки майна
 1. Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення (поз. 3, 4,
7, 8, 9, 10, 11) загальною площею 69,4 м2 на першому поверсі адмінбудинку літ. А. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., м. Хуст, вул. Духновича, 17. Балансоутримувач:
Державна фіскальна служба України та в оперативному управлінні
(користуванні) Хустської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Закарпатській області. Мета проведення незалежної оцінки: для продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Замовник робіт з
оцінки: РВ Фонду по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки:
ФОП Слишкіна М. І. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 31.12.2018. Подібними до об’єкта оцінки є: нерухомість
для закладів громадського харчування. Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки – 2400 грн. Строк виконання робіт з оцінки
не має перевищувати 5 календарних днів.
 2. Назва об’єкта оцінки: вбудоване приміщення (поз. 37 за
планом) площею 25,2 м2 другого поверху адміністративної будівлі (літ. А). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл.,
м. Ужгород, вул. Сонячна, 26. Балансоутримувач: Державна фіскальна служба України та в оперативному управлінні Головного управління
ДФС у Закарпатській області. Мета проведення незалежної оцінки:
для продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(0312) 61-38-83. Замовник робіт з оцінки: РВ Фонду по Закарпатській
області. Платник робіт з оцінки: ФОП Марчук В. О. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2018. Подібними до об’єкта
оцінки є: адміністративна нерухомість. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2 400 грн. Строк виконання робіт з оцінки не
має перевищувати 5 календарних днів.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015
№ 2075 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650
(далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом
1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах
цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться
у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява
про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках
3 – 5 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції – пропозиції учасника конкурсу щодо вартості надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також строку їх виконання робіт (у календарних
днях), запечатаної в окремому конверті; підтвердних документів: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за
встановленою формою (додаток 4 до Положення), інформація про
претендента (додаток 5 до Положення); документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення).
Місцезнаходження комісії та робочої групи: 88000, м. Ужгород,
вул. Собранецька, 60, телефон для довідок (0312) 61-38-83.
На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого
буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та
найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Конкурсна документація претендента подається в запечатаному
конверті до служби діловодства РВ Фонду по Закарпатській області
за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60 (каб. 313) до
27 грудня 2018 року 17.00 (включно).
Конкурс відбудеться 03 січня 2019 року о 10.00 у РВ Фонду
по Закарпатській області (адреса: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 303).
IНФОРМАЦIЯ
РВ Фонду по Закарпатській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки майна
 Назва об’єкта оцінки: газорозподільні системи, власником яких є держава та які обліковуються на балансі оператора
газорозподільних систем ПАТ «Закарпатгаз» (код за ЄДРПОУ
05448610, 88015, м. Ужгород, вул. Погорєлова, 2).
Мета проведення незалежної оцінки: відображення результатів оцінки у бухгалтерському обліку. Телефон замовника конкурсу
(0312) 61-38-83.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: –. Кількість
об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних
засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів) станом на 31.12.2011: 5995 од.,
у тому числі: інженерні споруди – (газопроводи (нафтопроводи), споруди на газопроводах (нафтопроводах), обладнання – 5948 од., інше
майно (речі), на яке поширено режим нерухомої речі, – 29 од., рухоме
майно (речі) – транспортні засоби спеціального призначення – 18 од.
Місцезнаходження об’єктів: Закарпатська обл., у т. ч. Ужгородський, Берегівський, Виноградівський, Іршавський, Міжгірський,
Мукачівський, Перечинський, Свалявський, Тячівський, Хустський
райони. Балансова залишкова вартість основних засобів станом на
31.12.2011: первісна вартість – 130 761 748,73 грн, залишкова вар-
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тість – 80 187 574,56 грн; станом на 31.12.2016 – 6 043 од., у тому
числі: інженерні споруди (газопроводи (нафтопроводи), споруди на
газопроводах (нафтопроводах), обладнання – 5996 од.; інше майно
(речі), на яке поширено режим нерухомої речі, – 29 од.; рухоме майно
(речі) – транспортні засоби спеціального призначення –18 од.
Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., у т. ч. Ужгородський, Берегівський, Виноградівський, Іршавський, Міжгірський,
Мукачівський, Перечинський, Свалявський, Тячівський, Хустський
райони. Балансова залишкова вартість основних засобів станом на
31.12.2016: первісна вартість – 153 152 162,29 грн, залишкова вартість – 73 961 413,60 грн.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: –. Правовий режим земельної ділянки: –. Цільове призначення земельних ділянок: –.
Подібними до об’єкта оцінки є: основні засоби, у тому числі: споруди, передавальні пристрої (постачання електроенергії, газу, пари
та кондиційованого повітря (секція D відповідно до Національного
класифікатора України ДК 009:2100), обладнання, прилади, колісні
транспортні засоби.
Дата оцінки: 31.12.2011, 31.12.2016. Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки – 130 000,00 грн. Строк виконання робіт з
оцінки не має перевищувати 20 календарних днів.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015
№ 2075 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650
(далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ Фонду по Закарпатській області
(88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, 312). Платник – РВ Фонду
по Закарпатській області.
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 за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та
спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей
(нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та
майнових прав на них», 1.2 «Оцінка машин і обладнання», 1.3 «Оцінка колісних транспортних засобів», 1.7 «Оцінка рухомих речей, крім
таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних
засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться
у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява
про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках
3 – 5 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції – пропозиції учасника конкурсу щодо вартості надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також строку їх виконання робіт (у календарних
днях), запечатаної в окремому конверті; підтвердних документів: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за
встановленою формою (додаток 4 до Положення), інформація про
претендента (додаток 5 до Положення); документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення).
Місцезнаходження комісії та робочої групи: 88000, м. Ужгород,
вул. Собранецька, 60, телефон для довідок (0312) 61-38-83.
На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого
буде проводитися конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Конкурсна документація претендента подається в запечатаному
конверті до служби діловодства РВ Фонду по Закарпатській області
за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60 (каб. 313) до
27 грудня 2018 року 17.00 (включно).
Конкурс відбудеться 03 січня 2019 року о 10.00 у РВ Фонду
по Закарпатській області (адреса: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 303).

Київська область
Відповідно до звернення РВ Фонду по Київській області
інформацію про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки, опубліковану в газеті «Відомості приватизації» № 99 (1223) від
10.12.2018 на стор. 2, щодо об’єкта № 8, а саме: частина нежитлового
приміщення, реєстровий номер за ЄРОДВ 37838474Д.АААГБД234,
загальною площею 24,4 м2 на першому поверсі адміністративної
будівлі за адресою: Київська обл., смт Бородянка, вул. Шевченка, 3,
що перебуває на балансі Управління Державної казначейської служби України у Бородянському районі Київської області. Мета оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору
оренди. Дата оцінки: 30.11.2018. Замовник: РВ Фонду по Київській
області. Платник: ФОП Шеремет Максим Іванович. Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн. Подібними до об’єкта оцінки
будуть вважатися: приміщення, частини будівель адміністративного
призначення, вважати недійсною.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Львівській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення
площею 1,0 м2 на першому поверсі будівлі навчального корпусу
№ 8. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Дрогобич,
вул. Лесі Українки, 46. Балансоутримувач: Дрогобицький державний
педагогічний університет імені Івана Франка. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної
плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної
ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом
оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Дрогобич,
вул. Лесі Українки, 46. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 30.11.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Михайлів Тарас Мирославович.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною
площею 4,0 м2 на першому поверсі будівлі під літерою «Б-3» –
нового аеровокзалу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів,
вул. Любінська, 168. Балансоутримувач: ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького». Мета проведення незалежної
оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати
з метою 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. Любінська, 168. Дата

оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТОВ «ОТОКОЧ Україна».
 3. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення
№ 45 площею 33,3 м2 на другому поверсі дванадцятиповерхової адміністративної будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Львів, просп. Чорновола, 4. Балансоутримувач: Головне управління
статистики у Львівській області. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою
продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032)
261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса
замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, просп. Чорновола, 4. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2018 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Пархуць Руслан Богданович.
Відповідно до листа Фонду від 15.06.2016 № 10-36-11307 та
доповнення до нього (лист Фонду від 27.07.2018 № 10-59-15138)
рекомендована максимальна ціна надання послуг з оцінки майна,
що склалася у I півріччі 2018 року та буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця: для об’єктів № 1, 2 –
2400,00 грн, для об’єкта № 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 – приміщення, частини будівель (для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв, інших автоматів);
для № 2 та № 3 – приміщення, частини будівель (адміністративна,
торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість
для закладів громадського харчування тощо).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна
за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових
прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІ Положення.
Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ,
та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна (згідно з інформацією про подібні до об’єкта оцінки
об’єкти, ознаки подібності якого наведено в додатку 2 до Положення),
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках
2 – 5 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному
конверті шляхом поштового відправлення або до відділу документального забезпечення та роботи з ДСК за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має
містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у
календарних днях) по кожному об’єкту оцінки окремо. На конверті
потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності».
Конкурс відбудеться в 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.

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Рівненській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів
 1. Найменування об’єкта оцінки: частина вестибуля
навчально-виробничих майстерень площею 8,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється:
м. Рівне, вул. Відінська, 35.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс
замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника
конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ Фонду по
Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП Демедюк І. М. Основні види продукції (послуг), що
виробляються: інформація відсутня.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства:
інформація відсутня. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: інформація відсутня. Розмір земельної
ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня. Місце розташування
земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий
режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності):
інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2 500 грн. Подібні
до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 2. Найменування об’єкта оцінки: бетонні площадки загальною площею 45,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: Рівненська обл., смт Демидівка,
вул. Миру, 144а.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс
замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника
конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ Фонду по
Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ТзОВ «Енергозбереження Рівне».
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація
відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним
обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість основних
засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня.

№ 102 (1226)

Продовження таблиці

5

відомості
приватизації

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2 500 грн. Подібні
до об’єкта оцінки об’єкти: споруди.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення
про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду
16.01.2018 № 47, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від
20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення).
Вимоги до учасників конкурсу та перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії, викладені у розділі ІІ, ІІІ Положення.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору на проведення незалежної
оцінки.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті, на якому слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого
буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та
найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028,
м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Конкурс відбудеться в РВ Фонду по Рівненській області о 9.00
через 14 днів після опублікування цієї інформації за адресою:
33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Конкурсну документацію потрібно подати до структурного підрозділу з діловодства РВ Фонду по Рівненській області за адресою:
33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу включно до 16.00. Телефон для
довідок 26-79-91.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Рівненській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єкта
 Найменування об’єкта оцінки: будівля промскладу «В-1» площею 874,4 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства,
майно якого оцінюється: м. Рівне, вул. Павлюченка, 3.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс
замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника
конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ Фонду по
Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП Середа О. С.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація
відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним
обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість основних
засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів: інформація відсутня.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація
відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація
відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок)
(за наявності): інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 3 500 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема порівняльної
площі та за функціональним призначенням.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення
про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду від
16.01.2018 № 47, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від
20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення).
Вимоги до учасників конкурсу та перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії, викладені у розділі ІІ, ІІІ Положення.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору на проведення незалежної
оцінки.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному
конверті, на якому слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо
якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я,
по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну
документацію.
Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028,
м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Конкурс відбудеться в РВ Фонду по Рівненській області о 9.00
через 14 днів після опублікування цієї інформації за адресою:
33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Конкурсну документацію потрібно подати до структурного підрозділу з діловодства РВ Фонду по Рівненській області за адресою:
33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу включно до 16.00. Телефон для
довідок 26-79-91.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Тернопільській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єкта державної власності
 Найменування об’єкта оцінки: газорозподільні системи,
власником яких є держава та які обліковуються на балансі ПАТ
«Тернопільгаз». Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: об’єкти оцінки знаходяться на території
Тернопільської області, адреса балансоутримувача: 46006, м. Тернопіль, вул. Чернівецька, 54.
Мета проведення незалежної оцінки: переоцінка для цілей бухгалтерського обліку.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів), од.: станом
на 31.12.2011: основні засоби – 7474 од. (у т. ч. інженерні споруди,
машини та обладнання – 7288 од.; рухоме майно – 186 од.); станом
на 31.12.2016: основні засоби – 7640 од. (у т.ч. інженерні споруди,
машини та обладнання – 7452 од.; рухоме майно – 188 од.). Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів:
станом на 31.12.2011: основних засобів – 137 184, 42104 тис. грн (у
т. ч. інженерних споруд, машин та обладнання – 136361,91261 тис.
грн; рухомого майна – 822,50843 тис. грн); станом на 31.12.2016:
основних засобів – 153 338,83335 тис. грн (у т. ч. інженерних споруд, машин та обладнання – 153142,50848 тис. грн; рухомого майна – 196,32487 тис. грн).
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2011
та 31.12.2016. Замовник послуг з оцінки: РВ Фонду по Тернопільській
області; інформація про платника буде вказана в договорі.
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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. Послідовність
визначення переможця конкурсу по вищезазначеному об’єкту буде
визначатися як для об’єктів оцінки другого рівня складності.
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.
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 І «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізаціями в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових
прав на них», 1.2 «Оцінка машин і обладнання», 1.3 «Оцінка колісних
транспортних засобів».
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 10 років (з
оцінки майна), 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 з оцінки, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця з оцінки
об’єкта – 110000,00 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’єкта не повинен перевищувати
20 календарних днів.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є нерухоме майно – інженерні споруди, машини та обладнання, колісні транспортні засоби спеціалізованого, спеціального призначення (функціональне
призначення та/або галузь господарства чи вид діяльності, в якому
використовувався об’єкт).
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). Електронна адреса замовника конкурсу:
ternopil@spfu.gov.ua.
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.

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Хмельницькій області про проведення
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені з метою надання послуг
з оцінки майна
 Назва об’єкта оцінки № 1: приміщення загальною площею
89,3 м2 на другому поверсі навчального корпусу № 4. Балансоутримувач – Хмельницький національний університет. Місцезнаходження об’єкта: вул. Інститутська, 11/1, м. Хмельницький.
Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди.
Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16;
khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 31.12.2018. Строк виконання
робіт – не більше 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ
Фонду по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ФОП
Дзюба Ольга Вікторівна.
Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є
приміщення, частини будівель (адміністративна нерухомість, торговельна нерухомість). Очікувана найбільша ціна надання послуг з
оцінки – 2,1 тис. грн.
 Назва об’єкта оцінки № 2: гідротехнічні споруди рибогосподарської технологічної водойми ставу «Жеребки» (інв. № 2-729,
реєстровий № 25592421.85.ААЕЖАЖ813), у складі: рибозахисна
споруда, гребля, водоскидна споруда, водонапускна споруда, відвідний канал. Балансоутримувач – Державне підприємство «Укрриба».
Місцезнаходження об’єкта – за межами с. Малі Жеребки, Михиринецька с/р, Теофіпольський р-н, Хмельницька обл.
Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди.
Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16;
khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 31.12.2018. Замовник робіт
з оцінки – РВ Фонду по Хмельницькій області. Особа-платник робіт
з оцінки – ФГ «Ранок».
Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є
споруди, зокрема аналогічного функціонального призначення, гідротехнічні споруди. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 12,0 тис. грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015
№ 2075 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів СОД, якими передбачено провадження
практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів
у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1
«Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у т. ч. земельних ділянок, та майнових прав на них».
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію, оформлену відповідно до п.5 Розділу 2
Положення, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 4 до Положення), інформація про претендента
(додаток 5 до Положення);

2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та
підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення);
3) конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни надання послуг
з оцінки з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно з
законом, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а
також строк виконання робіт.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: каб. № 10,
вул. Соборна, 75, м. Хмельницький, 29013. Телефони для довідок:
(0382) 72-09-45 (приймальня), 79-56-16.
Конкурсна документація подається до сектору управління персоналом, організаційно-документального, інформаційного забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ Фонду по Хмельницькій області (каб.
№ 1) за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсів (включно).
Конкурси відбудуться через 14 днів після опублікування інформації о 10.00 в РВ Фонду по Хмельницькій області за адресою: вул. Соборна, 75, м. Хмельницький, 29013.

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Чернівецькій області про повторне
оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені для надання послуг з
оцінки майна
 Найменування об’єкта оцінки: газорозподільні системи,
власником яких є держава, які обліковуються на балансі оператора газорозподільних систем ПАТ «Чернівцігаз». Місцезнаходження підприємства, майно якого оцінюється: 58009, м. Чернівці,
вул. Винниченка, 9а.
Мета проведення незалежної оцінки: переоцінка для цілей бухгалтерського обліку (визначення залишкової вартості станом на
31.12.2011 та на 31.12.2016). Телефон замовника конкурсу (0372)
55-44-84. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 2184 од.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2011
та 31.12.2016.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075
(в редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47).
Замовником та платником робіт для надання послуг з оцінки майна виступатиме РВ Фонду по Чернівецькій області. Строк виконання
робіт для надання послуг з оцінки об’єкта оцінки не може перевищувати 30 календарних днів від дати підписання договору про надання
послуг з оцінки майна. Очікувана найбільша ціна надання послуг з
оцінки об’єкта оцінки, що буде розглядатися конкурсною комісією
під час обрання переможця, становить 199,0 тис. грн. Органом приватизації буде укладений договір про надання послуг з оцінки зазначеного майна виключно за умови внесення змін до кошторисних
призначень в частині збільшення видатків.
До участі в конкурсі для проведення незалежної оцінки допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів
оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів
в матеріальній формі та спеціалізація ми 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у т. ч. земельних ділянок та
майнових прав на них», 1.2 «Оцінка машин і обладнання», 1.3 «Оцінка
колісних транспортних засобів».
Вимогами до претендентів для участі у конкурсі є наявність відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єкта оцінки, що мають
підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку ведення Державного реєстру
оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом
Фонду від 10.06.2013 № 796 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 13.08.2013 за № 637/23469.
Претендентам на участь у конкурсах потрібно подавати конкурсну документацію, оформлену відповідно до п. 5 Розділу 2
Положення, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 4 до Положення), інформація про претендента
(додаток 5 до Положення);
2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
(відповідно до Розділу 1 Положення) разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна
(додаток 3 до Положення);
3) конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни надання послуг
з оцінки з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно з
законом, калькуляцію витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а
також строк виконання робіт.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є необоротні активи
суб’єкта господарювання – основні засоби: будівлі, споруди, передавальні пристрої, машини, обладнання, прилади, колісні транспортні
засоби, не менше трьох груп основних засобів.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці,
21а або безпосередньо до каб. № 5 РВ Фонду по Чернівецькій області
за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу. На
конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єкта
оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться через 30 календарних днів з дня публікації інформації про оголошення конкурсу о 10.00 у РВ Фонду
по Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а.
Телефон для довідок (0372) 55-44-84.
Продовження рубрики на стор. 7

Для нотаток

19 грудня 2018 року

Продовження таблиці

6

відомості
приватизації

Управління орендних відносин,
т. 200-34-39

оренда
ОГОЛОШЕННЯ ПРО намір передати державне майно в оренду
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФОНДУ ПО ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можливий
місцезнаходження
мета використання
площа, м2
лежною оцінкою, грн
строк оренди
1 Міністерство освіти
02070693, Вінницький національний технічний універ- Нерухоме майно – частина нежитлового вбудованого
–
м. Вінниця, вул. Келець4,0
43 571,00
2 роки 364 дні
Розміщення автомата
і науки України
ситет, 21021, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95, приміщення у вестибулі гуртожитку № 4
ка, 100
питної води (розлив та
тел. (0432) 56-08-48
продаж)
2 Міністерство освіти
02070693, Вінницький національний технічний універ- Нерухоме майно – частина нежитлового вбудованого
–
21021, м. Вінниця,
4,0
43 496,00
2 роки 364 дні
Розміщення автомата
і науки України
ситет, 21021, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95, приміщення на 1-му поверсі у холі гуртожитку № 1
вул. Воїнів Інтернаціонапитної води (розлив та
тел. (0432) 56-08-48
лістів, 3
продаж)
3 Міністерство освіти
02070693, Вінницький національний технічний універ- Нерухоме майно – частина нежитлового вбудованого
–
21021, м. Вінниця,
4,0
43 540,00
2 роки 364 дні
Розміщення автомата
і науки України
ситет, 21021, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95, приміщення на 1-му поверсі у вестибулі гуртожитку № 2
вул. Воїнів Інтернаціонапитної води (розлив та
тел. (0432) 56-08-48
лістів, 5
продаж)
4 Міністерство освіти
02070693, Вінницький національний технічний універ- Нерухоме майно – частина нежитлового вбудовано–
м.Вінниця, вул. Воїнів
4,0
43 248,00
2 роки 364 дні
Розміщення автомата
і науки України
ситет, 21021, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95, го приміщення на 1-му поверсі у вестибулі гуртожитку
Інтернаціоналістів/Келецьпитної води (розлив та
тел. (0432) 56-08-48
№ 3 (літ. Б)
ка, 11/102
продаж)
5 Міністерство освіти
02070693, Вінницький національний технічний універ- Нерухоме майно – частина нежитлового вбудованого
–
21021, м. Вінниця,
4,0
43 612,00
2 роки 364 дні
Розміщення автомата
і науки України
ситет, 21021, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95, приміщення на 1-му поверсі у вестибулі гуртожитку № 5
вул. Келецька, 98
питної води (розлив та
тел. (0432) 56-08-48
продаж)
6 Міністерство освіти
02070693, Вінницький національний технічний універ- Нерухоме майно – частина нежитлового вбудованого
–
21021, м. Вінниця,
4,0
43 376,00
2 роки 364 дні
Розміщення автомата
і науки України
ситет, 21021, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95, приміщення на 1-му поверсі у вестибулі гуртожитку № 6
вул. Келецька, 102а
питної води (розлив та
тел. (0432) 56-08-48
продаж)
7 Державна служба Укра- 13308596, Державне науково-виробниче підприємство Нерухоме майно – нежитлові вбудовані приміщення на 13308596.1.ЕСГХНЦ011 21027, м. Вінниця, вул.
21,4
–
2 роки 364 дні
Розміщення офіса
їни з питань геодезії,
«Пошук», 21027, м. Вінниця, вул. Костянтина Василенка, 7-му поверсі адміністративно-побутового корпусу (літ. А)
Констянтина Василенкартографії та кадастру 20, тел. (0432) 46-65-20
ка, 20
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, тел. (0432) 67-52-17, факс 56-24-65, РВ Фонду по Вінницькій області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець
оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

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

Назва органу
управління

найменування

реєстровий номер майна

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

Назва органу
управління

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

найменування

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можливий
місцезнаходження
плолежною оцінкою, грн
строк оренди
ща, м2

реєстровий
номер майна

мета використання

08734463, Державна установа «Територіальне медичне об’єднання Мініс- Частина лікарні з поліклінікою
–
43001, Волинська обл.,
21,0
119 516,00
2 роки 364 дні
Для розміщення аптечного пункту (у т. ч.: 19,5 м2 –
терства внутрішніх справ України по Волинській області», 43001, Волин- (літер А-5)
м. Луцьк, вул. Чернишевдля здійснення реалізації готових лікарських засобів
ська обл., м. Луцьк, вул. Чернишевського, 114б,
ського, 114б
та 1,5 м2 – для здійснення реалізації медичних вител.: (0332) 74-21-09, 74-23-05
робів та супутніх товарів )
2 Міністерство освіти 04656909, Державний вищий навчальний заклад «Нововолинський елек- Частина приміщення лабора–
45403, Волинська обл.,
256,9
404 138,00
2 роки 364 дні
Під майстерню з ремонту побутової техніки
і науки України
тромеханічний коледж», 45403, Волинська обл., м. Нововолинськ, вул.
торного корпусу з прибудовою,
м. Нововолинськ, вул. АвШахтарська, 16
гаражі і виробничі майстерні
тобусна, 6
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн. 807, РВ Фонду по Волинській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
1 Міністерство
внутрішніх справ
України

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФОНДУ ПО ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за незалежною максимально можмісцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2
оцінкою без ПДВ, грн
ливий строк оренди
1 Національна
40108625, Головне управління Національної поліції в Житомирській області, 10008, Частина коридору нежит- 40108625.3.АААДИА569 вул. Грушевського, 5, м. Ко3,0
12 400,00
2 роки 364 дні
Розміщення термінала з надання
поліція України Житомирська обл., м. Житомир, вул. Старий бульвар, 5/37, тел. (0412) 40-75-96
лової будівлі (літ. А-2)
ростень, Житомирська обл.
фінансових послуг
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 10008, м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 20, РВ Фонду по Житомирській області. Заяви
подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс
на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФОНДУ ПО КИЇВСЬКІЙ 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
вартість майна за
загальна
оцінкою
площа, м2 незалежною
без ПДВ, грн

реєстровий номер
майна

найменування

місцезнаходження

1 Державне агентство України з
управління зоною відчуження

максимально
можливий строк
оренди
49 років

мета використання

37197102, ДСП «Центральне підприємство з поводження з радіо- Промисловий майдан37197102.1.ФБГПЮЕ002 Київська обл., Іванківський р-н,
7 800,0
1 825 200,00
Будівництво та експлуатація теактивними відходами», 07270, м. Чорнобиль, вул. Кірова, 52, тел. чик БП -1, розміром 39м
м. Чорнобиль, територія Комплексу
плової електростанції на біомасі
(04593) 5-14-37
х 200м
виробництв «Вектор»
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 50, РВ Фонду по Київській області, тел. 200-25-26. Заяви
подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на
право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФОНДУ ПО ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можливий
місцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
строк оренди
1 Міністерство регіонального розвитку, 03329054, Державне підприємство Львівський державний інститут проекНежитлові вбудовані примі- 03329054.2.ХВЮЯШЖ342 м. Львів, вул. Акаде46,6
753 550,00
5 років
Розміщення науковобудівництва та житлово-комунального тування комунального будівництва «Львівдіпрокомунбуд», 79005, м. Львів,
щення № 23,15 на першому
міка Богомольця, 9
станом на 31.10.2018
дослідної установи, крім
господарства України
вул. Академіка Богомольця, 9 тел. (032) 275-71-73
поверсі будівлі
бюджетної
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, РВ Фонду по Львівській області. Заяви подаються
в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право
його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу управління

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

найменування

реєстровий номер майна

Оголошення орендодавця – РВ ФОНДУ по Миколаївській 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 незалежною максимально можлимета використання
площа, м2
оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство аграрної політики 39394238, ДП «Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподар- Нежитлове при39394238.1. ИГБУЯ0171 м. Миколаїв, вул. Чкало57,3
175 770,00
2 роки 11 місяців Розміщення офіса
та продовольства України
ської продукції», вул. Стельмаха, 6а, м. Київ, 03040, тел. +38 (044) 233-74-03
міщення
ва, 199, оф. 1
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, РВ Фонду по Миколаївській
області, 6-й поверх, кімн. 37-38 та факсом (0512) 47-51-70. За додатковою інформацією звертатися за тел. (0512) 47-89-82, 47-04-18. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України
«Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу управління

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

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

Назва органу
управління

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

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

максимально можливий
мета використання
строк оренди
1 Міністерство
01125672, ДП «Морський торговельний Будівля щитової (літ. 2Ю), будівля побутових приміщень складу № 21 (літ. 3Ш), 01125672 .2.РАЯИЮК0694; Одеська обл.,
583,45 пог. м
25 років
Розміщення офіса (313,3 м2), інше
інфраструктури порт «Чорноморськ», 68001, Одеська
підпірна стінка (№ 116), цементне покриття (111) – 3 шт., адміністративно01125672 .2.РАЯИЮК0791 м. Чорноморськ,
1,0 шт.
використання нерухомого майУкраїни
обл., м. Чорноморськ, вул. Праці, 6
виробнича будівля (літ. 3О), будівля табельної (3М),будівля цеху (літ. 3Н), будівля
вул. Сухолиманська,
52 995,3 м2
на (надання послуг з виконання
цеху (літ. 3П), навіс (літ. 3С), огорожа (№ 131), оглядова естакада (№ 208), під24, 39, 41
навантажувально-розвантажувальних
кранові колії (№ 16), підкранові колії (№ 18), огорожа бетонна (№ 128)
робіт)
Заяви про оренду зазначеного об’єкта 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».
найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

загальна площа, м2

вартість майна
за незалежною
оцінкою, грн
120 918 000,00

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФОНДУ ПО ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Державна служба ста- 02361892, Головне управління статистики у Полтавській області,
Нежитлове приміщення 02361892.1.АААДЕЖ148 вул. Пушкіна, 103,
3,0
127 000,00
2 роки 11 місяців Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підтистики України
вул. Пушкіна, 103, м. Полтава, тел.: (0532) 60-94-80, 50-07-56
м. Полтава
акцизної групи (орендна ставка 6 %)
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 4-й поверх, кімн. 415. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його
оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

Оголошення орендодавця – РВ ФОНДУ по ХАРКІВСЬКІЙ області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п
1

2

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний
телефон)
Міністерство осві- 02071180, Національний технічний університет «Харківти і науки України ський політехнічний інститут», 61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2, тел.: (057) 707-66-00, 707-66-01
Назва органу
управління

Державне космічне агентство
України

14310589, Державне підприємство Науково-дослідний
технологічний інститут приладобудування, 61010, м. Харків, вул. Катерининська, 40/42, тел.: (057) 733-11-80,
733-12-13

19 грудня 2018 року

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
м. Харків, вул. Багалія, 13
38,7
220 000,00
2 роки 11 місяців Розміщення офіса

найменування

реєстровий номер майна

Нежитлове приміщення – кімн. № 0-4 у підвалі
4-поверхової частини нежитлової будівлі навчальноадміністративного корпусу, пам’ятник архітектури,
літ. «А-4» , інвентарний № 10131000042
Нежитлове приміщення – кімн. № 9 на першому поверсі 4-поверхової будівлі виробничого корпусу, інв.
№ 125032, літ. «П-4»

–

КЕРГКЖ017

м. Харків, вул. Катерининська, 40/42

62,8

190 600,00

1 рік

Розміщення виробництва

№ 102 (1226)

7

відомості
приватизації

Продовження таблиці

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний
загальна вартість майна за неза- максимально можлинайменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
мета використання
телефон)
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
3 Міністерство
01896872, Харківська медична академія післядипломНежитлові приміщення – кімн. № 7 на 1-му поверсі
–
м. Харків, вул. Амосова, 58
15,7
102 100,00
1 рік
Розміщення благодійної оргаохорони здоров’я ної освіти, 61176, м. Харків, вул. Амосова, 58, тел. (057)
11-поверхового учбово-лабораторного корпусу, інв.
нізації
України
711-35-56
№ 10310016, літ. А-11
4 Міністерство осві- 00493758, Харківська державна зооветеринарна академія, Нежитлове приміщення – кімн. № 4, 5 на цоколь00493758.1.БЕШСНП7581 Харківська обл., Дергачів77,6
358 600,00
1 рік
Розміщення їдальні, що не здійти і науки України 62341, Харківська обл., Дергачівський р-н, смт Мала Дани- ному поверсі 4-поверхового головного учбового
ський р-н, смт Мала Данилівснює продаж товарів підакцизної
лівка, вул. Академічна, 1, тел. (057) 635-74-73
корпусу № 1, інв. № 0004530, літ «А-4»
ка, вул. Академічна, 1
групи, у навчальному закладі
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».
№
з/п

Назва органу
управління

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
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
загальна
вартість майна за неза- максимально можли- мета використання
найменування
реєстровий
номер
майна
місцезнаходження
контактний телефон)
площа, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство внутрішніх
40112165, Регіональний сервісний центр в Хмельницькій області, Частина приміщення на 1-му поверсі
0112165.1.ДИЛМТА002 вул. Шишукова, 13, м. Шепетів2,0
7 929,00
2 роки 11 місяців Розміщення термінала
справ України
вул. Західно-Окружна, 11/1, м. Хмельницький, 29000
адміністративної будівлі
ка, Хмельницька обл.
самообслуговування
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».
№
з/п Назва органу управління

ОГОЛОШЕННЯ ПРО проведення конкурсів на право оренди МАЙНа
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРЕНДУ ВІЙСЬКОВОГО МАЙНА
(відповідно до наказу ФДМУ № 30 від 15.01.08)

ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м. Житомира ЗСУ про проведення конкурсу на
право укладення договору оренди
нерухомого військового майна
Назва і місцезнаходження органу, що проводить конкурс: КЕВ
м. Житомира ЗС України, адреса: м. Житомир, вул. Дмитра Донцова, 20.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: майданчик з
бетонно-тротуарної плитки площею 663 м2 за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н, смт Озерне, вул. Авіаційна, 78,
військове містечко № 84.
Ринкова вартість майна, що передається в оренду, згідно зі звітом
про незалежну оцінку на 31.05.2018 становить 116785,00 грн.
Початковий розмір орендної плати, визначений відповідно
до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду
державного майна, затвердженої постановою КМУ від 04.10.1995
№ 786, становить 1477,33 грн за базовий місяць оренди – вересень 2018 р. (при застосуванні річної орендної ставки на рівні
15 % під кафе).
Балансоутримувач об’єкта оренди: КЕВ м. Житомира.
Орган, уповноважений управляти майном, – Міністерство оборони України.

Основні умови проведення конкурсу:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за
використання зазначеного об’єкта оренди порівняно з орендною платою
за базовий місяць оренди – вересень 2018 р., що становить 1477,33 грн
(без ПДВ), але не нижчий ніж передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 № 786, зі змінами та доповненнями.
2. Своєчасне здійснення за власний рахунок поточного та інших
видів ремонту орендованого майна.
3. Термін дії договору оренди – до 3 років з можливою подальшою
пролонгацією згідно з чинним законодавством.
4. Забезпечити збереження орендованого майна, запобігати його
пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченими та екологічними нормами та правилами пожежної безпеки.
5. Забезпечити орендодавцю доступ до об’єкта оренди з метою
перевірки його стану, відповідності напряму використання за цільовим призначенням.
6. Зобов’язання не зберігати і не використовувати токсичні, хімічні, вибухові, наркотичні, радіоактивні та легкозаймисті матеріали
і речовини в орендованих приміщеннях.
7. Протягом 15 робочих днів після підписання договору встановити прилади обліку енергопостачання, заключити прямі договори
з постачальними організаціями.
8. Зобов’язання орендаря зі сплати орендної плати забезпечується у вигляді завдатку в розмірі, не меншому ніж орендна плата за
перший місяць оренди, який вноситься в рахунок плати за останні 2
(два) місяці оренди протягом 10 днів з моменту укладення договору,
а у разі не внесення завдатку договір оренди розривається.

КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

9. Заборона передавати орендоване майно в суборенду та без
права на приватизацію орендованого майна.
10. Відшкодування переможцем конкурсу витрат на проведення
незалежної оцінки майна протягом 10 днів з моменту оголошення
результатів конкурсу замовнику оцінки.
Для участі в конкурсі необхідно подати документи, зазначені у п. 3.2 наказу Фонду державного майна України та МОУ від
26.07.2000 № 1549/241, крім того:
заяву про участь в конкурсі; проект договору оренди, підписаний
учасником конкурсу і завірений печаткою (за наявності); документи,
що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; відомості про фінансовий стан (платоспроможність) учасника конкурсу; довідку від
учасника конкурсу про те, що щодо нього не порушено справу про
банкрутство; зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, в тому числі запропонований учасником конкурсу розмір місячної
орендної плати (відображається в проекті договору оренди).
Конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному конверті (з печаткою учасника конкурсу) з написом «Для участі в конкурсі по оренді».
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – протягом
30 днів з дня опублікування цієї інформації.
Конкурс відбудеться об 11.00 на 31-й календарний день (якщо
він є робочим) з дня опублікування цієї інформації в КЕВ м. Житомира за адресою: м. Житомир, вул. Дмитра Донцова, 20.
Заяви приймаються за адресою: м. Житомир, вул. Дмитра Донцова, 20 (кімн. 15). Додаткову інформацію можна отримати у економіста
з орендних відносин КЕВ (кімн. 15) або за тел. (0412) 22-77-76.

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

підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
Продовження. Початок рубрики на стор. 3 – 5

Продовження таблиці

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 29.10.2018
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: частина приміщення вестибуля першого поверху учбового корпусу площею 2,0 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
Мусатова Н. М. 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 –
1280,00 грн.
1.2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщень другого поверху
адміністративної будівлі загальною площею 28,3 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: ДФСУ, майно якої перебуває
в оперативному управлінні (користуванні) Смілянської об’єднаної
державної податкової інспекції Головного управління Державної
фіскальної служби у Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Кам’янка, вул. Декабристів, буд. 2, Черкаська обл. Платник
робіт з оцінки: Кам’янська районна громадська організація інвалідів
«Союз Чорнобиль України». Дата оцінки: 31.10.2018. Переможцем
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Дисконт». Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 1450,00 грн.
1.3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення кондитерського
цеху літ. Б-1, б, б1, б2, площею 140,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаська філія Концерну «Військторгсервіс».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Надпільна, 224, м. Черкаси.
Платник робіт з оцінки: ТОВ «СР+». Дата оцінки: 31.10.2018. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано
КТ «АЕО «Фатум-М». Термін виконання роботи – 2 календарних дні,
вартість послуг – 1600,00 грн.
ІНФОРМАЦІЯ РВ Фонду по м. Києву
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди, що відбулися 29.10.2018
№
з/п

Назва об’єкта оцінки

Площа, м2

Адреса об’єкта
оцінки

1 Частина нежитлового 2,0
приміщення

м. Київ, вул. Гарматна, 2

2 Частина нежитлового 50,0
приміщення

м. Київ, вул. Героїв
Космосу, 6

3 Частина даху та технічного поверху

52,2
м. Київ, вул. Січових
(7,0 та Стрільців, 73
45,2)
4 Нежитлові приміщен- 1815,4 м. Київ, просп. А.
ня – об’єкт культурної
Глушкова, 1, павільспадщини
йон № 5 (літ. «Ф»)
5 Нежитлове примі66,4
м. Київ, просп. Голощення
сіївський, 50
6 Нежитлове приміщен- 30,7
ня – об’єкт культурної
спадщини
7 Частина нежитлового 1,0
приміщення

м. Київ, вул. Хрещатик, 34
м. Київ, вул. Велика
Васильківська, 73

2

Вартість
виконання
робіт,
грн
2900

2

3250

Термін виСОД – пе- конання,
реможець календарних днів
ФОП Приходько
В. І.
ТОВ Експертна
фірма
«ГудВілл»
ПП
«ГарантЕксперт»
ФОП
Щаслива
Н. З.
ТОВ Експертна
фірма
«ГудВілл»
ФОП
Щаслива
Н. З.
ФОП Приходько
В. І.
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2

4050

2

5500

2

3240

2

4000

2

2800

№
з/п

Назва об’єкта оцінки

Площа, м2

8 Нежитлові приміщення 47,1
9 Нежитлове приміщення

41,7

10 Нежитлове приміщення

60,0

11 Частина нежитлового 6,0
приміщення
12 Нежитлове приміщення

17,5

Адреса об’єкта
оцінки

2

Вартість
виконання
робіт,
грн
3960

2

2960

2

3000

2

2600

2

2900

Термін виСОД – пе- конання,
реможець календарних днів

м. Київ, вул. С. Пет- ПП
люри, 15
«ГарантЕксперт»
м. Київ, вул. С. Пет- ТОВ Екслюри, 15
пертна
фірма
«ГудВілл»
м. Київ, вул. Старо- ФОП
сільська, 2
Щаслива
Н. З.
м. Київ, вул. В. Чор- ФОП Приновола, 24
ходько
В. І.
м. Київ, пл. Л. Укра- ФОП Приїнки, 1
ходько
В. І.

ІНФОРМАЦІЯ РВ Фонду по м. Києву
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди, що відбулися 31.10.2018
№
з/п

Пло- Адреса об’єкта
Назва об’єкта оцінки ща,
м2
оцінки

1

Нежитлове приміщення

80,0

2

Нежитлове приміщення
Нежитлове приміщення

65,9

3
4
5
6
7
8
9

54,0

Нежитлові приміщен- 390,2
ня – об’єкт культурної
спадщини
Частина даху
5,0
Нежитлові приміщення
Нежитлові приміщення
Нежитлові приміщення
Нежитлові приміщення

181,6
255,5
42,9
236,8

м. Київ,
вул. Мартиросяна, 12
м. Київ, вул. Є.
Харченка, 34
м. Київ, просп.
Повітрофлотський, 35
м. Київ,
вул. Рейтарська, 8/5-А
м. Київ,
вул. Ломоносова, 36
м. Київ, бульв.
Л. Українки, 36
м. Київ, бульв.
Л. Українки, 36
м. Київ, бульв.
Л. Українки, 10
м. Київ, бульв.
Л. Українки,
36б

СОД – переможець
ПП «ГарантЕксперт»

Термін виконання,
календарних днів
2

Вартість
виконання робіт,
грн
4050

ФОП
2
Щаслива Н. З.
ПП «Гарант2
Експерт»

3000

ФОП
2
Рябченко О. М.

5280

ФОП
2
Щаслива Н. З.

3900

ПП «ГарантЕксперт»
ПП «ГарантЕксперт»
ПП «ГарантЕксперт»
ПП «ГарантЕксперт»

2

4400

2

4800

2

3600

2

4800

3150

ІНФОРМАЦІЯ РВ Фонду по Волинській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єкта оціночної
діяльності, якого буде залучено до проведення незалежної
оцінки державного майна, який відбувся 06.11.2018
Переможцем конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки:
частина нежитлового приміщення службово-виробничої будівлі
площею 2,0 м2 за адресою: 44332, Волинська обл., Любомльський
р-н, с. Старовойтове, вул. Прикордонників, 41, що обліковується
на балансі Державної фіскальної служби України, визнано ФОП
Рака А. А., мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку розміру орендної плати для продовження дії договору
оренди, ціна виконання робіт з оцінки – 2 145,0 грн, строк виконання
робіт з оцінки – 5 календарних днів;
адміністративний будинок (А-1) загальною площею 294,1 м2 за
адресою: 43000, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Потапова, 10, що
обліковується на балансі державної установи «Центр громадського

здоров’я Міністерства охорони здоров’я України», визнано Волинську
торгово-промислову палату, мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення
договору оренди, ціна виконання робіт з оцінки – 2 970,0 грн, строк
виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;
будинок для сушки одягу (Л-1) площею 44,6 м2 за адресою: 43000,
Волинська обл., м. Луцьк, вул. Нестора Бурчака, 3, що обліковується
на балансі Державної установи «Луцький слідчий ізолятор», визнано
ФОП Рака А. А., мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди,
ціна виконання робіт з оцінки – 3 575,0 грн, строк виконання робіт з
оцінки – 5 календарних днів;
асфальтне покриття площею 45,0 м2 за адресою: 43000, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Нестора Бурчака, 3, що обліковується на
балансі Державної установи «Луцький слідчий ізолятор» визнано
ТОВ «Волинь-експерт», мета оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди, ціна виконання робіт з оцінки – 2 288,0 грн, строк
виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;
частина «Вежі радіорелейного зв’язку ПС 330 кВ Луцьк Північна»
площею 12 м2 та площадка на фундаментах цієї вежі площею 2 м2 за
адресою: 43000, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Гущанська, 78, на
території ПС 330 кВ «Луцьк Північна», що обліковується на балансі
відокремленого підрозділу «Західна електроенергетична система» державного підприємства «Національна енергетична компанія
«Укренерго», визнано ФОП Рака А. А., мета оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати
для укладення договору оренди, ціна виконання робіт з оцінки –
2 431,0 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ РВ Фонду по Донецькій області
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, що відбулись 06.11.2018
Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення площею
102,4 м2 першого поверху учбового корпусу № 2 (реєстровий номер
02070789.1.ОКМЕМЛ006) за адресою: Донецька обл., м. Краматорськ, бульв. Машинобудівників, 39, що перебуває на балансі Донбаської державної машинобудівної академії, код ЄДРПОУ 02070789.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору
оренди. Переможець конкурсу – ФОП Гапотченко А. М., вартість послуг з оцінки – 2 100 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
Назва об’єкта оцінки: нерухоме державне майно загальною площею 1 525,9 м2 комплексу авторемонтних майстерень (будівля Л),
а саме: приміщення моторного і токарного цеху площею 504,0 м2;
приміщення агрегатного складу площею 258,2 м2; частина приміщення профілакторію № 2 площею 763,7 м2 за адресою: Донецька
обл., м. Мирноград, вул. Центральна, 38, що перебуває на балансі ВП
«Автомобіліст» ДП «Мирноградвугілля» (код за ЄДРПОУ 33505015).
Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Переможець конкурсу – ТОВ «Інжиніринговий центр «ЕКСКОН», вартість послуг з оцінки – 3 000 грн, строк виконання – 2 календарних дні.
Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною
площею 48,6 м2 цокольного поверху житлового будинку за адресою: Донецька обл., Слов’янський р-н, м. Миколаївка, вул. Січових
Стрільців, 6, що перебувають на балансі СО ПАТ «Донбасенерго»
«Підприємство робочого постачання «Енерготорг» (код за ЄДРПОУ
00132724). Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з
метою укладення договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП
Сорокін С. В., вартість послуг з оцінки – 2 420 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею
13,5 м2 цокольного поверху житлового будинку за адресою: Донецька обл., Слов’янський р-н, м. Миколаївка, вул. Січових Стрільців,
6, що перебуває на балансі СО ПАТ «Донбасенерго» «Підприємство
робочого постачання «Енерготорг» (код за ЄДРПОУ 00132724). Мета
проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення
договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП Сорокін С. В., вартість
послуг з оцінки – 2 450 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
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ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Закарпатській області
про результати конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності для проведення незалежної оцінки майна,
що відбувся 01.11.2018
Для проведення незалежної оцінки:
частини вестибуля (поз. 34) площею 3,0 м2 третього поверху адміністративної будівлі (літ. А), місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Кошового, 4, з метою укладення договору
оренди, переможцем визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП
Лендєл Л. І., на таких умовах: вартість послуг з оцінки – 1 800 грн,
термін виконання – 5 днів;
вбудованого нежитлового приміщення (позиція № 1-39) площею 15,9 м2 п’ятого поверху адмінбудівлі (літ. А), місцезнаходження
об’єкта: Закарпатська обл., м. Мукачеве, вул. Недецеї, 2, з метою
укладення договору оренди, переможцем визнано суб’єкта оціночної
діяльності – ПП «Експерт – Центр», на таких умовах: вартість послуг
з оцінки – 2 150 грн, термін виконання – 5 днів;
вбудованих приміщень (поз. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) загальною площею 121,2 м2 на першому поверсі адмінбудинку (літери А), місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., смт Міжгір’я, вул. Шевченка,
74, з метою продовження договору оренди, переможцем визнано
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Кіян Т. П. на таких умовах: вартість послуг з оцінки – 2 370 грн, термін виконання – 5 днів;
вбудованого приміщення поз. 1-34 площею 13,0 м2 першого поверху будівлі їдальні літ. В11, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Тячівський р-н, смт Солотвино, вул. Терека, 42, з метою
продовження договору оренди, переможцем визнано суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Експерт – Центр» на таких умовах: вартість
послуг з оцінки – 2 150 грн, термін виконання – 5 днів;
будівлі кухні-музею – 205,4 м2, адмінбудинку, складу, вбиральню, лотка для води, містка, огорожі № 1, огорожі № 2, огорожі № 3,
огорожі № 4, загальною площею 122 м2, місцезнаходження об’єкта:
Закарпатська обл., Іршавський р-н, с. Лисичево, з метою продовження договору оренди, переможцем визнано суб’єкта оціночної
діяльності – ФОП Абдумананов Б. В. на таких умовах: вартість послуг
з оцінки – 3 570 грн, термін виконання – 5 днів.

приватизації

ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Львівській області
про підсумки конкурсу з відбору суб'єктів
оціночної діяльності від 05.11.2018
Комісія одноголосно ухвалила визнати переможцями конкурсу з
відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення оцінки об’єктів
приватизації таких суб’єктів оціночної діяльності:
1. Окреме майно – нежитлові вбудовані приміщення № 1, 52 загальною площею 63,4 м2 на 1-му поверсі будівлі. Львівська обл.,
м. Миколаїв, бульв. Проектний, 1. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом викупу.
Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Інвестиційна група «Захід». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 500 грн.
2. Окреме майно – нежитлове приміщення теле-радіоательє площею 359,3 м2 (прибудова до житлового будинку). Львівська обл.,
м. Соснівка, вул. Театральна, 15. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу на
аукціоні. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ
«Західна українська консалтингова компанія». Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 1 950 грн.
Комісія одноголосно ухвалила визнати переможцями конкурсу з
відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення оцінки об’єктів
оренди таких суб’єктів оціночної діяльності:
1. Частина нежитлового приміщення загальною площею 4,0 м2
на першому поверсі будівлі наукової бібліотеки. м. Львів, вул. Професорська, 1. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ».
Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 800 грн.
2. Частина нежитлового приміщення загальною площею 3,0 м2
на першому поверсі гуртожитку № 1. Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Володимира Великого, 3. Мета оцінки – продовження
договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «Леда». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість
робіт – 1 200 грн.
3. Частина нежитлового приміщення загальною площею 3,0 м2 на
першому поверсі гуртожитку № 5. Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Володимира Великого, 5. Мета оцінки – продовження договору оренди.

Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «ЕкспертМаш». Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 1 400 грн.
4. Частини нежитлових приміщень загальною площею 3,0 м2 на
першому поверсі – 1,0 м2, на другому поверсі – 1,0 м2, на третьому поверсі – 1,0 м2, в будівлі під літ. «Б-3» – нового аеровокзалу.
м. Львів, вул. Любінська, 168. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Войтенко Н. Б. Термін виконання робіт – 1 к/д. Вартість
робіт – 1 499 грн.
5. Нежитлове приміщення № 2 у модульному павільйоні м/п
«Мостиська» п/п «Шегині» загальною площею 5,0 м2. Львівська обл.,
Мостиський р-н, с. Шегині, вул. Дружби, 201. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної
діяльності – ФОП Войтенко Н. Б. Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 1 923 грн.
6. Нежитлове вбудоване приміщення ремонтно-механічної майстерні загальною площею 17,0 м2 на першому поверсі. Львівська обл.,
Жовківський р-н, с. Малехів, вул. Київська, 18. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної
діяльності – ТзОВ «ЛьвівЮрАудитКонсалтинг». Термін виконання
робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 1 200 грн.
7. Нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 24,4 м2
на другому поверсі дво-чотириповерхового будинку під літ. «А-4». м.
Львів, вул. Винниченка, 30. Мета оцінки – укладення договору оренди.
Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «ЕкспертЦентр». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 350 грн.
8. Нежитлові вбудовані приміщення № 164, 165 загальною площею
44,9 м2 на другому поверсі двоповерхової частини 2-4-поверхового
адміністративного будинку. м. Львів, вул. Винниченка, 30. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт
оціночної діяльності – ФОП Смокорівська Р. П. Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 290 грн
9. Нежитлове приміщення № 128 площею 32,0 м2 на третьому поверсі будівлі. Львівська обл., м. Перемишляни, вул. Галицька, 5а. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець
конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Західна українська
консалтингова компанія». Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість
робіт – 1 500 грн.

Управління продажу об'єктів малої приватизації,
тел. 200-32-46

мала приватизація
продаж об’єктів малої приватизації
Продовження. Початок рубрики на стор. 1 – 3

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
Інформаційне повідомлення
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Луганській області про повторний продаж об’єкта малої
приватизації, окремого майна – будинок насосної станції
загальною площею 1900,3 м2 за адресою: Луганська обл.,
м. Лисичанськ, вул. Незалежності, 128-69, балансоутримувач
– ВАТ «Лисичанський завод гумових технічних виробів»
(код за ЄДРПОУ 05389942)
1. Інформація про об’єкт приватизації.
Місцезнаходження об’єкта: Луганська область, м. Лисичанськ,
вул. Незалежності, 128-69.
hh Дані про об’єкт: об’єкт являє собою окремо розташовану
двоповерхову нежитлову будівлю площею 1900,3 м2.
Введена в експлуатацію у 1982 році.
Відомості про земельну ділянку відсутні. Технічний стан об’єкта
незадовільний. Будівля не обладнана системою центрального опалення. Водопостачання та система електропостачання не функціонує.
Договори оренди або його частини – відсутні.
Балансоутримувач: Відкрите акціонерне товариство «Лисичанський завод гумових технічних виробів» (код за ЄДРПОУ 05389942),
адреса: Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. Незалежності, 128, ліквідатор – арбітражний керуючий Кириченко Євгенія Анатоліївна.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата і час проведення аукціону: 09 січня 2019 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь: в електронному аукціоні
без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною
торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в
проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація об’єкта приватизації, окремого майна – будинок
насосної станції загальною площею 1900,3 м2 за адресою: Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. Незалежності, 128-69 здійснюється
відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна» (далі – Закон) та Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432.
Покупець даного об’єкта має відповідати вимогам, передбаченим
пунктом 1 статті 8 Закону.
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 573 260,70 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 286 630,35 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 286 630,35 грн.

Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 57 326,07 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 28 663,04 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 28 663,04 грн.
Розмір реєстраційного внеску:
відповідно до Закону термін «реєстраційний внесок» має таке
значення: «сума коштів у розмірі 0,2 мінімальної заробітної плати
станом на 1 січня поточного року – для об’єктів малої приватизації
(10 мінімальних заробітних плат – для об’єктів великої приватизації),
що вноситься за реєстрацію заяви на участь у приватизації потенційним покупцем об’єкта великої приватизації на відповідний поточний
рахунок органів приватизації, а потенційним покупцем об’єкта малої
приватизації – на відповідний рахунок оператора електронного майданчика, який протягом п’яти робочих днів з дня проведення аукціону
зараховує їх до державного або місцевого бюджету».
У зв’язку з прийняттям 27 листопада 2018 року Закону України
«Про державний бюджет України на 2019 рік» № 2629-VIII, розмір
мінімальної заробітної плати було змінено (підвищено).
Враховуючи вищезазначене, розмір реєстраційного внеску для
потенційних покупців, які подали заяву на участь у приватизації
об’єкта малої приватизації до 31.12.2018, становитиме 744,60 грн.
Розмір реєстраційного внеску для потенційних покупців, які подали заяву на участь у приватизації об’єкта малої приватизації після
01.01.2019, становитиме 834,60 грн.
Умови продажу: без умов.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих
для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних
внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти;
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за
такими реквізитами:
в національній валюті:
гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Луганській області; Код ЄДРПОУ 13398493, Банк одержувача: ДКСУ м. Київ, МФО 820172, Рахунок № 37319070002543;
реєстраційного внеску та проведення розрахунків за придбаний
об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Луганській області; Код ЄДРПОУ 13398493, Банк одержувача: ГУДКСУ у Луганській області, МФО 804013, Рахунок №
37189506700001;
в іноземній валюті:
Найменування підприємства/Company Name: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Луганській області;
Рахунок підприємства у банку/The bank account of the company:
25208053700397
Найменування банку/Name of the bank: JSC CB «PRIVATBANK», 1D
HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT Code банка/Bank SWIFT Code: PBANUA2X
Адреса підприємства/Company address: UA 93404, Луганська область, м. Сєверодонецьк, бульвар Дружби Народів, 32а

IBAN Code: UA903047950000025208053700397
Банки-кореспонденти/Correspondent banks
Рахунок у банку-кореспонденті/Account in the correspondent bank:
001-1-000080
SWIFT Code банка-кореспондента/SWIFT-code of the correspondent
bank: CHASUS33
Банк-кореспондент/Correspondent bank: JP Morgan Chase Bank,
New York, USA
АБО
Рахунок у банку-кореспонденті/Account in the correspondent bank:
890-0085-754
SWIFT Code банка-кореспондента/SWIFT-code of the correspondent
bank: IRVT US 3N
Банк-кореспондент/Correspondent bank: The Bank of New York
Mellon, New York, USA.
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта приватизації: у робочі
дні з 9.00 до 14.00 за місцезнаходженням об’єкта приватизації: Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Незалежності, 128-69.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Луганській області: Луганська обл., м. Cєверодонецьк, бульвар Дружби Народів, 32а, к. 313,
адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ru/regions/luhansk.html,
тел. (06452) 4-23-68.
Час роботи відділу приватизації, управління державним майном та
корпоративними правами – з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю
– з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45.
Телефон для довідок (06452) 4-23-68, адреса ел.пошти:
marinkova_09@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Луганській області від 14 грудня
2018 року № 438.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000118-3.
Період між аукціонами:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону без умов – 5 732,60 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 2 866,30 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 2 866,30 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

результати продажу об'єктів малої приватизації
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Інформація
про результати продажу об’єктів малої приватизації
Не завершений будівництвом будинок правосуддя з гаражами
(Вінницька обл., м. Іллінці, вул. Соборна,32), що перебували на балансі Департаменту будівництва, містобудування та архітектури
Вінницької облдержадміністрації, приватизований шляхом викупу покупцем, який єдиний подав заяву на участь в електронному аукціоні
із зниженням стартової ціни на 50 %, фізичною особою – Шапочуком
Олександром Івановичем за 221190,92 грн (двісті двадцять одна
тисяча сто дев’яносто грн 92 коп), у тому числі ПДВ – 36865,15 грн
(тридцять шість тисяч вісімсот шістдесят п’ять грн 15 коп).
Окреме майно – будівля їдальні літ. «А», веранда літ. «а», прибудова літ. «а1» загальною площею 156,5 м 2 (Вінницька обл.,
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м. Шаргород, вул. Героїв Майдану, 288), яка під час приватизації
не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Шаргородське АТП-10528»
та перебувала на балансі ПрАТ «Шаргородське АТП-10528», приватизовано шляхом викупу покупцем, який єдиний подав заяву
на участь в електронному аукціоні із зниженням стартової ціни на
50 %, фізичною особою – Панасенком Сергієм Сергійовичем за
ціною 32 654,39 грн (тридцять дві тисячі шістсот п’ятдесят чотири
грн 39 коп.), у тому числі ПДВ – 5 442,40 грн (п’ять тисяч чотириста
сорок дві грн 40 коп.).
Окреме майно – виробнича будівля складу з тамбуром площею
65,3 м2 та будівля сторожової будки площею 7,7 м2 (Вінницька обл.,
Шаргородський р-н, с. Рахни-Лісові, вул. Центральна, 121), що перебували на балансі Вінницької філії ПАТ «Укртелеком», приватизовано
шляхом викупу покупцем, який єдиний подав заяву на участь в електронному аукціоні з умовами, фізичною особою – Ковалем Василем
Над номером працювали:
В. П. Борківська;
Т. м. карпюк;
О. В. Царуліца

Адреса видавця:

Фонд державного майна України,
вул. Генерала Алмазова, 18/9,
м. Київ-133, 01133

Михайловичем за 192000,00 грн (сто дев’яності дві тисячі грн 00 коп.),
у тому числі ПДВ – 32000,00 грн (тридцять дві тисячі грн 00 коп.).
Окреме майно – приміщення адміністративної будівлі літ.«А», а
саме: частини сходової клітки № 15 площею 11,5 м2 на першому поверсі; приміщень № 16-25 загальною площею 190,8 м2 на другому
поверсі; приміщення № 1 площею 63,3 м2 підвалу літ. «А1»; приміщення № 3 площею 26,4 м2 будівлі гаража літ. «Б» (Вінницька обл.,
Чечельницький р-н, с. Ольгопіль, вул. Центральна, 163а), що перебували на балансі Департаменту регіонального економічного розвитку Вінницької облдержадміністрації, приватизовано шляхом викупу
покупцем, який єдиний подав заяву на участь в електронному аукціоні із зниженням стартової ціни на 50 %, юридичною особою – ТОВ
«Агробуд» за 42688,20 грн (сорок дві тисячі шістсот вісімдесят вісім
гривень 20 копійок), у тому числі ПДВ – 7114,70 грн (сім тисяч сто
чотирнадцять гривень 70 копійок).
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