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результати продажу
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації на аукціоні з умовами
Регіональне відділення уклало з юридичною особою – ТОВ «СЕЛЛАР» договір купівлі-продажу нежитлової будівлі зерноскладу літ. А-1, з ґанком літ. а загальною площею 486,6 м2, що розташована за
адресою: Дніпропетровська обл., Криворізький район, с. Садове (с. Леніна), вул. Центральна, 59б. Ціна
продажу об’єкта – 75 000,00 гривень (сімдесят п’ять тисяч гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ – 12 500
гривень (дванадцять тисяч п’ятсот гривень 00 коп.).

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Об’єкт малої приватизації окреме майно – будівлі та споруди колишньої автозаправної станції контейнерного типу № 11: будівля колишньої операторної загальною площею 21,8 м2 (літ. А), асфальтобетонна площадка площею 118,3 м2 (літ. ДП) за адресою: Житомирська обл., Новоград-Волинський р-н,
с. Броницька Гута, вул. Шевченка, 1в. Приватизовано шляхом продажу на аукціоні фізичною особою –
Кривошеєнком Богданом Валерійовичем за ціною 24 240,00 грн, у т. ч. ПДВ – 4 040,00 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Об’єкт малої приватизації окреме майно – будівлі та споруди колишньої автозаправної станції
контейнерного типу № 3: будівля колишньої операторної площею 10,1 м2 (літ. А), під’їзна та від’їзна
площадка площею 88,4 м2 (літ. ДП), автозаправний блок площею 4,5 м2 (літ. аб), автозаправний блок
площею 4,5 м2 (літ. аб1), автозаправний блок площею 4,5 м2 (літ. аб2) за адресою: Житомирська обл.,
Олевський р-н, с. Білокоровичі, вул. Степана Тудора, 18а. Приватизовано шляхом продажу на електронному аукціоні фізичною особою – Слободянюком Віталієм Павловичем за ціною 36 120,00 грн,
у т. ч. ПДВ – 6 020,00 грн.

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу на електронному аукціоні об’єкта державної власності
малої приватизації – окремого майна
Будівля магазину-кафе (літ. А-А*) з мансардним поверхом загальною площею приміщень 120,9 м2
за адресою: Закарпатська обл., Іршавський р-н, с. Довге, вул. Січових Стрільців, 2а/1, балансоутримувач – ДП «Довжанське лісомисливське господарство», код за ЄДРПОУ 22114572. Приватизовано юридичною особою – ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ІМІДЖ» (код за ЄДРПОУ 34048244), яка визнана переможцем
електронного аукціону, за 402 000,00 грн, у т. ч. ПДВ – 67 000,00 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу на електронному аукціоні об’єкта державної власності
малої приватизації
Незавершене будівництво 40-квартирного житлового будинку за адресою: Закарпатська обл., Мукачівський р-н, смт Кольчино, вул. Фрідяшівська, б/н, балансоутримувач об’єкта: відсутній. Приватизовано фізичною особою – Лисенко Тетяною Іллівною, яка визнана переможцем електронного аукціону,
за 440 400,00 грн, у т. ч. ПДВ – 73 400,00 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу на електронному аукціоні об’єкта державної власності
малої приватизації – окремого майна
Будівля (літ. А) загальною площею 98,3 м2, адреса об’єкта: 89620, Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Бенедиківці, вул. Бенедиківська, 13а, балансоутримувач об’єкта: Мукачівське міжрайонне
управління водного господарства, код за ЄДРПОУ 01033875. Приватизовано фізичною особою – Коштурою Тетяною Юріївною, яка визнана переможцем електронного аукціону, за 242 400,00 грн, у т. ч.
ПДВ – 40 400,00 грн.

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва – недобудована будівля корпусу № 71,
літ. А, пл.основн. 6593,5 м2; недобудований склад, літ. Б, пл.основн. 56,4 м2; недобудована трансформаторна підстанція, літ. В, пл.основн. 77,1 м2; недобудована будівля, літ. Г, пл.основн. 576,0 м2; недобудований навіс, літ. Д; паркан № 1, розташований за адресою: Запорізька обл., Вільнянський р-н, м. Вільнянськ,
вул. Софіївська, 7б. Приватизовано юридичною особою – товариством з обмеженою відповідальністю

КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ
ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Вінницькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкту державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності малої приватизації соціальнокультурного призначення – їдальня з обладнанням площею 355,12 м2 за адресою: 24004, Вінницька
обл., м. Могилів-Подільський, вул. Дністровська, 60, яка не увійшла до статутного капіталу ВАТ «МогилівПодільський консервний завод», код за ЄДРПОУ 00373965 та перебуває на балансі ПрАТ «МогилівПодільський консервний завод» код за ЄДРПОУ 00373965. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами. Замовник-платник робіт з
оцінки – РВ Фонду по Вінницькій області (67-26-08, vinnytsia@spfu.gov.ua). Кількість об’єктів необоротних
активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): будівля – 1, обладнання – 7 одиниць. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій,
нематеріальних активів станом на 31.05.2018: залишкова вартість будівлі – 24 689,44 грн; обладнання
(7 од.) – 0 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за функціональним призначенням, обладнання. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки:
4,1 тис. грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2018.
 2. Назва об’єкта оцінки: об'єкт державної власності малої приватизації, окреме майно – будинок для сезонних працівників літ. «А» загальною площею 655,8 м2 з вхідним майданчиком літ. «а»
за адресою: 24714, Вінницька обл., Піщанський р-н, с. Дмитрашківка, вул. Садова, 4а, що перебуває на
балансі ПрАТ «Сад України», код за ЄДРПОУ 00414316. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами. Замовник-платник робіт з
оцінки – РВ Фонду по Вінницькій області (67-26-08, vinnytsia@spfu.gov.ua). Кількість об’єктів необоротних
активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1. Балансова залишкова вартість основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на
30.09.2018: 27 676,03 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі

«МАКСІМУС – СТРОЙ», код за ЄДРПОУ 42313012, яка визнана переможцем електронного аукціону. Ціна,
за якою придбано об’єкт, становить 1 500 012,00 грн (один мільйон п’ятсот тисяч дванадцять гривень
00 копійок), у тому числі ПДВ – 250 002,00 грн (двісті п’ятдесят тисяч дві гривні 00 копійок).

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу на електронному аукціоні за методом покрокового зниження
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій об’єкта соціально-культурного
призначення державної власності
Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Івано-Франківській області затверджено протокол про результати електронного аукціону з продажу єдиного майнового комплексу
колишнього державного підприємства «ІНІН» за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Симоненка, 1, переможцем якого стала юридична особа – підприємство «ІНІН» Громадської організації «Всеукраїнська
організація союз осіб з інвалідністю України». Ціна продажу – 1 156,70 грн без ПДВ, ПДВ – 231,34 грн.
Ціна продажу з урахуванням ПДВ – 1 388,04 грн.

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Об’єкт малої приватизації соціально-культурного призначення – їдальня (Одеська область, м. Ізмаїл, Аеродромне шосе, 2б; балансоутримувач – ПрАТ «Ізмаїльський завод таропакувальних виробів
«Дунай-Пак», ЄДРПОУ 383716). Приватизовано юридичною особою – ПрАТ «Ізмаїльський завод таропакувальних виробів «Дунай-Пак» (ЄДРПОУ 383716), яка визнана переможцем електронного аукціону.
Ціна, за якою придбано об’єкт, становить 46 000,00 (сорок шість тисяч) грн, крім того ПДВ – 9 200,00
(дев’ять тисяч двісті) грн.

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єктів малої приватизації
Регіональне відділення Фонду державного майна України по Сумській області повідомляє про продаж на аукціоні:
1. Окреме майно – магазин загальною площею 36,1 м2 за адресою: 42652, Сумська область, Тростянецький район, сільська рада Кам’янська, «Бакирівка» станція, балансоутримувач – ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник», приватизовано юридичною особою – ТОВ «УКРЕНЕРГОБУДРЕСУРСИ», яка визнана
переможцем електронного аукціону, за 7 501,00 грн без ПДВ.
2. Окреме майно – будівля магазину № 69 загальною площею 35,8 м2 за адресою: 42307, Сумська
область, Сумський район, с. Головашівка, «Головашівка» станція (назва не чинна), будинок, 69, балансоутримувач – ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник». Приватизовано юридичною особою – ТОВ «УКРЕНЕРГОБУДРЕСУРСИ», яка визнана переможцем електронного аукціону, за 10 560,00 грн, без ПДВ.
Регіональне відділення Фонду державного майна України по Сумській області повідомляє про продаж шляхом викупу:
1. Окреме майно – будівля магазину № 60 загальною площею 38,9 м2 за адресою: 42630, Сумська
область, Тростянецький район, сільська рада Білківська, «Скрягівка» станція, будинок б/н, балансоутримувач – ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник». Приватизовано фізичною особою – Демінським Сергієм
Анатолієвичем, яка визнана переможцем електронного аукціону, за 1 935,72 грн без ПДВ.
2. Окреме майно – адмінбудівля з надвірними будівлями і спорудами загальною площею 183 м2 за
адресою: 41200, Сумська область, смт Ямпіль, вул. Спасо-Преображенська, 13, балансоутримувач –
Управління Державної казначейської служби України в Ямпільському районі Сумської області. Приватизовано юридичною особою – ТОВ «Фонд відновлення активів України», яка визнана переможцем
електронного аукціону, за 50 001,00 грн без ПДВ.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Окреме майно – частина будівлі побутового призначення для механізаторів (А-1) площею 73,1 м2
(Черкаська обл., Смілянський р-н, с. Холоднянське, вул. Докучаєва, 33в), що обліковується на балансі
Черкаської державної сільськогосподарської дослідної станції Національного наукового центру «Інститут
землеробства Національної академії аграрних наук України» (код за ЄДРПОУ 14198402), приватизовано
юридичною особою – ТОВ «АЛЬФА-АГРОСЕРВІС» (код за 36113524), яка визнана переможцем аукціону
в електронній формі, за 84 414,00 грн, у тому числі ПДВ – 14 069,00 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Незавершене будівництво – будинок для вчителів № 47 (19744, Черкаська обл., Золотоніський р-н,
с. Привітне, вул. Центральна, 10), приватизовано фізичною особою Вінченком Владиславом Сергійовичем, який визнаний переможцем аукціону в електронній формі, за 50 400,00 грн, у тому числі ПДВ
− 8 400,00 грн.

Департамент оцінки майна, майнових
прав та професійної оціночної
діяльності, т. 200-36-36
та за функціональним призначенням. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки:
3,1 тис. грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2018.
 3. Назва об’єкта оцінки: об’єкт спільної власності територіальних громад сіл, селищ Вінницького району – частина будівлі гаражів (літ. А) з оглядовими ямами (літ. о/А3, о1/А3) загальною площею 107,4 м2 (приміщення № 8 – № 10) за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке
шосе, 17а, що перебуває на балансі КП «Саланг» Вінницької районної ради, код за ЄДРПОУ 36995685.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою приватизації, шляхом продажу
на аукціоні з умовами. Замовник-платник робіт з оцінки – РВ Фонду по Вінницькій області (67-26-08,
vinnytsia@spfu.gov.ua). Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних
засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 3 приміщення. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва,
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довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 16.07.2018:
залишкова – 0,00 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 3,0 тис. грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2018.
 4. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності малої приватизації,
окреме майно – будівля лазні площею 137,0 м2, що не увійшла до статутного
капіталу САТ «Вищеольчедаївське», код за ЄДРПОУ 00385520, за адресою: 23441,
Вінницька обл., Мурованокуриловецький р-н, с. Обухів, пров. Робітничий, 8а, що
перебуває на балансі ПАТ «Вищеольчедаївське», код за ЄДРПОУ 00385520. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою приватизації
шляхом продажу на аукціоні з умовами. Замовник-платник робіт з оцінки – РВ Фонду по Вінницькій області (67-26-08, vinnytsia@spfu.gov.ua). Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 31.10.2018:
залишкова – 0. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за функціональним призначенням. Очікувана найбільша ціна надання
послуг з оцінки об’єкта оцінки: 3,5 тис. грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.10.2018.
 5. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності малої приватизації,
окреме майно – протипожежна господарська мережа, розташована за адресою:
24615, Вінницька обл., Крижопільський р-н, с. Городківка, вул. Благовіщенська, 103,
яка не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Крижопільський цукровий завод», код за
ЄДРПОУ 03374764, що перебуває на балансі ПрАТ «Крижопільський цукровий завод»,
код за ЄДРПОУ 03374764. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами. Замовникплатник робіт з оцінки – РВ Фонду по Вінницькій області (67-26-08, vinnytsia@spfu.
gov.ua). Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій,
нематеріальних активів): мережа трубопроводів В1-1 (протипожежо-господарська),
не в робочому стані: 2 676,75 м; мережа трубопроводів В1-1 (протипожежногосподарська), яка є робочою: 4 826 м. Балансова залишкова вартість основних
засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 31.10.2018: –. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
споруди, зокрема, аналогічного функціонального призначення. Очікувана найбільша
ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 6,0 тис. грн. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 31.10.2018.
 6. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності малої приватизації,
окреме майно – нежитлові вбудовані приміщення: на другому поверсі площею
179,4 м2, на третьому поверсі – 22,0 м2, на четвертому поверсі – 186,7 м2,
загальною площею 388,1 м2 у шестиповерховому виробничо-складському
корпусі з прибудовами за адресою: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 25, що перебувають на позабалансовому рахунку ТОВ «Вінницький оптико-механічний завод», код за
ЄДРПОУ 23062707. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
з метою приватизації, шляхом викупу, відповідно до ст. 18 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна». Замовник-платник робіт з оцінки – РВ
ФДМУ по Вінницькій області (67-26-08, vinnytsia@spfu.gov.ua). Орендар: СУІП ТОВ
«СПЕРКО УКРАЇНА». Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів): –. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 31.08.2015: залишкова – 73 325,75 грн. Подібні до об’єкта
оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання
послуг з оцінки об’єкта оцінки: 5,0 тис. грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.10.2018.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2018 р. за № 198/31650
(далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єкт оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та
спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також
строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція щодо ціни надання послуг
з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна (додаток 3 до Положення); підтвердних документів (заява про участь у конкурсі
з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення); інформації про претендента (додаток 5 до Положення).
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про
претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 20 календарних днів від дати
підписання договору на проведення незалежної оцінки майна.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 або безпосередньо до приймальні регіонального відділення до 17.00 14.11.2018 (включно).
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної
діяльності, який подає заяву.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться 20.11.2018 об 11.00 у РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для довідок
67-26-08.

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Донецькій області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів приватизації –
окремого майна
 Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – об’єкт соціальнокультурного призначення – база відпочинку «Вертикаль». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Лиман, с. Щурове, вул. Соборна, 102. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта для продажу на аукціоні з умовами відповідно
до Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10
грудня 2003 р. № 1891. Замовник та платник послуг з оцінки: РВ Фонду по Донецькій
області, телефон/телефакс (057)700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.
ua. Кількість об’єктів необоротних активів (основних засобів): 9 одиниць. Балансова
залишкова вартість основних засобів: 115,53099 тис. грн станом на 31.12.2017. Розмір земельної ділянки: 0,2028 га, кадастровий номер 1413300000:07:002:0051. Місце
розташування земельної ділянки: Донецька обл., м. Лиман, с. Щурове. Цільове призначення земельної ділянки: обслуговування бази відпочинку «Вертикаль». Правовий
режим земельної ділянки: державна. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки:
інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2018 (орієнтовно).
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 12,24 тис. грн. В якості подібного буде
враховуватись практичний досвід з оцінки комплексів будівель та споруд, зокрема,
подібного функціонального призначення та порівняної кількості.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом Фонду від
31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650) (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки
майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а
також вимогам до учасників конкурсу, передбачених п.12 розділу ІІ Положення.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію
на об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, щодо вартості надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також
строку їх виконання у календарних днях (не більше ніж 15 календарних днів). У своїх
конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість
надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом
згідно із законом; документів щодо практичного досвіду надання послуг з оцінки разом
із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна (згідно з додатком 3 до Положення); підтвердних документів.
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (згідно з додатком 4 до Положення); письмова згода керівника суб’єкта
оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної
з державною таємницею, і залучається претендентом (за потреби); інформація про
претендента (згідно з додатком 5 до Положення).
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, м. Харків, майдан
Театральний, буд. 1 (4-й поверх). Телефон для довідок (057) 700-03-27.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублікування цієї інформації об 11.00 в РВ Фонду по Донецькій області за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (3-й поверх).
Конкурсна документація подається до відділу інформаційного організаційнодокументального забезпечення РВ Фонду по Донецькій області (3-й поверх) не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно). На
конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також
зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір
суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я,
по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
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ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Донецькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею 35,1 м2 першого поверху будівлі поліклініки, що перебуває на балансі ВП
«Миронівська ТЕС» АТ «ДТЕК Донецькі електромережі» (код за ЄДРПОУ 05470978).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., Бахмутський р-н, смт Миронівський,
вул. Хмельницького, б. 1. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою
укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ Фонду по Донецькій області,
телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник
робіт з оцінки: ТОВ «Домашній доктор». Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2018. Очікувана
найбільша ціна послуг з оцінки – 2,5 тис. грн. В якості подібного буде враховуватись
практичний досвід з оцінки приміщень, частин будівель, зокрема, порівняної площі та
функціонального призначення.
 2. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею
14,1 м2 цокольного поверху житлового будинку, що перебуває на балансі СО ПАТ
«Донбасенерго» «Підприємство робочого постачання «Енерготорг» (код за ЄДРПОУ
00132724). Місцезнаходження об’єкта оцінки: 84180, Донецька обл., Слов’янський р-н,
м. Миколаївка, вул. Січових Стрільців, 6. Мета проведення оцінки: визначення вартості
майна з метою укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ Фонду по
Донецькій області, телефон/телефакс (057)700-03-14, електронна адреса: donetsk@
spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: Фізична особа – підприємець Єгоренко С. А. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 31.10.2018. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,5 тис. грн. В
якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки приміщень, частин
будівель, зокрема, порівняної площі та функціонального призначення.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом Фонду від
31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650) (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки
майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а
також вимогам до учасників конкурсу, передбачених п. 12 розділу ІІ Положення.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію
на об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, щодо вартості надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також
строку їх виконання у календарних днях (не більше ніж 5 календарних днів). У своїх
конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість
надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом
згідно із законом; документів щодо практичного досвіду надання послуг з оцінки разом
із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна (згідно з додатком 3 до Положення); підтвердних документів.
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (згідно з додатком 4 до Положення); письмова згода керівника суб’єкта
оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної
з державною таємницею, і залучається претендентом (за потреби); інформація про
претендента (згідно з додатком 5 до Положення).
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, м. Харків, майдан
Театральний, буд. 1 (4-й поверх). Телефон для довідок (057) 700-03-27.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублікування цієї інформації об 11.00 в РВ Фонду по Донецькій області за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд.1 (3-й поверх).
Конкурсна документація подається до відділу інформаційного організаційнодокументального забезпечення РВ Фонду по Донецькій області (3-й поверх) не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно). На
конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також
зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір
суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я,
по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Донецькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 5,0 м2 на третьому поверсі триповерхової будівлі будинку
зв’язку станції Маріуполь, що перебуває на балансі Виробничого підрозділу «Маріупольське територіальне управління» Філії «Центр будівельно-монтажних робіт та
експлуатації будівель і споруд» ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ», код за ЄДРПОУ 411449437/886.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь, пл. Мічмана Павлова,
10. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою продовження оренди.
Замовник послуг з оцінки: РВ Фонду по Донецькій області, телефон/телефакс (057)
700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: ТОВ
«ЄВРОТРАНС ТЕЛЕКОМ». Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2018. Очікувана найбільша ціна
послуг з оцінки – 2,5 тис. грн. В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки приміщень та їх частин, частин будівель, зокрема, порівняної площі та
функціонального призначення.
 2. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 6,0 м2 на третьому поверсі триповерхової будівлі будинку
зв’язку станції Красноармійськ, що перебуває на балансі Красноармійської дистанції сигналізації та зв’язку Регіональної філії «Донецька залізниця» Публічного
акціонерного товариства «Українська залізниця», код за ЄДРПОУ 411449437/886. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Центральна,
140. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою продовження договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ Фонду по Донецькій області, телефон/
телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з
оцінки: ТОВ «ЄВРОТРАНС ТЕЛЕКОМ». Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2018. Очікувана
найбільша ціна послуг з оцінки – 2,5 тис. грн. В якості подібного буде враховуватись
практичний досвід з оцінки приміщень та їх частин, частин будівель, зокрема, порівняної площі та функціонального призначення.
 3. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 5,0 м2 на третьому поверсі триповерхової будівлі будинку
зв’язку станції Волноваха, що перебуває на балансі Виробничого підрозділу «Маріупольське територіальне управління» Філії «Центр будівельно-монтажних робіт та
експлуатації будівель і споруд» ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ», код за ЄДРПОУ 411449437/886.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Волноваха, пров. Путійський, 10.
Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою продовження договору
оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ Фонду по Донецькій області, телефон/телефакс
(057) 700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: ТОВ
«ЄВРОТРАНС ТЕЛЕКОМ». Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2018. Очікувана найбільша
ціна послуг з оцінки – 2,5 тис. грн. В якості подібного буде враховуватись практичний
досвід з оцінки приміщень та їх частин, частин будівель, зокрема порівняної площі та
функціонального призначення.
 4. Найменування об’єкта оцінки: державне майно загальною площею
407,4 м2, а саме: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 131,0 м2
першого поверху блоку навчально-виробничої майстерні та нежитлові вбудовані
приміщення загальною площею 276,4 м2 другого поверху загально-побутового
блоку, що перебувають на балансі Покровського професійного ліцею (код за ЄДРПОУ 02542165). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька область, м. Покровськ,
вул. Захисників України, б.1. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з
метою укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ Фонду по Донецькій
області, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.
ua. Платник робіт з оцінки: Управління сім’ї, молоді та спорту Покровської міської ради
Донецької області, код за ЄДРПОУ 41966404. Наявність об’єктів, що містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2018. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 3 130 тис. грн. В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки, приміщень, частин будівель, зокрема, порівняної
площі та функціонального призначення.
 5. Найменування об’єкта оцінки: частина приміщення прибудови площею
3,0 м2 технічного поверху на даху будівлі готелю, частина несучої стіни приміщення прибудови площею 0,4 м2, частина зовнішньої стіни приміщення прибудови площею 10,84 м2, частина поверхні даху площею 19,96 м2, частина
зовнішньої несучої стіни площею 8,32 м2 будівлі готелю, що перебувають на
балансі Вуглегірської ТЕС ПАТ «Центренерго» (код за ЄДРПОУ 22927045). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., Бахмутський р-н, м. Світлодарськ, просп.
Миру, б. 6а. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення
договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ Фонду по Донецькій області, телефон/телефакс (057)700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник
робіт з оцінки: Приватне акціонерне товариство «ВФ Україна». Наявність об’єктів, що
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
31.10.2018. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 3,0 тис. грн.
 6. Найменування об’єкта оцінки: частина стіни площею 24,415 м2 та частина даху площею 5,0 м2 будівлі багатоканатного підйому головного ствола
блоку № 4, що перебуває на балансі ВП «Шахта «Капітальна» ДП «Мирноградвугілля» (код за ЄДРПОУ 33504964). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл.,
Покровський р-н, с-ще Новоекономічне, просп. Миру, б. 2. Мета проведення оцінки:
визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Замовник послуг з
оцінки: РВ Фонду по Донецькій області, телефон/телефакс (057)700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: філія – Приватне акціонерне
товариство «Київстар». Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2018. Очікувана найбільша
ціна послуг з оцінки – 3,0 тис. грн.
В якості подібного по об’єктах № 5, № 6 буде враховуватись практичний досвід
з оцінки інженерних споруд, передавальних пристроїв та конструктивних частин
будівель, що призначені для розміщення технічних засобів і антен операторів телекомунікацій.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом Фонду від
31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650) (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими пе-

редбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки
майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а
також вимогам до учасників конкурсу, передбачених п.12 розділу ІІ Положення.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію
на об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, щодо вартості надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також
строку їх виконання у календарних днях (не більше ніж 5 календарних днів). У своїх
конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість
надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом
згідно із законом; документів щодо практичного досвіду надання послуг з оцінки разом
із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна (згідно з додатком 3 до Положення); підтвердних документів.
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (згідно з додатком 4 до Положення); письмова згода керівника суб’єкта
оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної
з державною таємницею, і залучається претендентом (за потреби); інформація про
претендента (згідно з додатком 5 до Положення).
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, м. Харків, майдан
Театральний, буд. 1 (4-й поверх). Телефон для довідок (057) 700-03-27.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублікування цієї інформації об 11.00 в РВ Фонду по Донецькій області за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (3-й поверх).
Конкурсна документація подається до відділу інформаційного організаційнодокументального забезпечення РВ Фонду по Донецькій області (3-й поверх) не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно). На
конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також
зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір
суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я,
по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Донецькій області про оголошення конкурсу з
відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до
проведення незалежної оцінки об’єктів оренди та розміру збитків
 1. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 18,0 м2 та частина поверхні шахтного копра скипового ствола
«Пугачовка» площею 5,0 м2, що перебувають на балансі ВП «Шахта «Центральна»
ДП «Торецьквугілля», код за ЄДРПОУ 33839013. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Донецька обл., м. Торецьк, вул. Історична, 5. Мета проведення оцінки: визначення
вартості майна з метою продовження договору оренди. Замовник послуг з оцінки:
РВ Фонду по Донецькій області, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна
адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: ПрАТ «ВФ Україна». Наявність
об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 31.10.2018. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 3,0 тис. грн. В
якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки інженерних споруд,
передавальних пристроїв та конструктивних частин будівель, що призначені для розміщення технічних засобів і антен операторів телекомунікацій.
 2. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 197,6 м2 першого поверху адміністративної будівлі, що перебуває
на балансі ВП «Шахта «Центральна» ДП «Торецьквугілля», код за ЄДРПОУ 33839013.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Торецьк, вул. Історична, 5. Мета
проведення оцінки: визначення вартості майна з метою продовження договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ Фонду по Донецькій області, телефон/телефакс
(057)700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: Фізична особа – підприємець Клименова Т. А. Наявність об’єктів, що містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2018. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,8 тис. грн. В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки приміщень, частин будівель, зокрема, порівняної
площі та функціонального призначення.
 3. Найменування об’єкта оцінки: розмір збитків, що призвели до завдання
майнової шкоди державі за встановленим фактом списання без належних на то
законних підстав орендованих малоцінних необоротних матеріальних активів
цілісного майнового комплексу «Фенольний державний завод», переданого
в оренду ТОВ «ІНКОР І Ко» за договором оренди від 25.09.2001 № 837/2001.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 85292, Донецька обл., м. Торецьк, смт Новгородське, вул. Зарічна,1. Мета проведення оцінки: визначення розміру збитків відповідно
до вимог пунктів 103 – 110 Методики оцінки майна, затвердженої постановою КМУ
від 10.12.03 № 1891 (зі змінами).
Замовник послуг з оцінки: РВ Фонду по Донецькій області, телефон/телефакс (057)
700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Інкор
І Ко». Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна) – 31.08.2018. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки –
7 440 тис. грн. В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки розміру збитків, що призвели до завдання майнової шкоди, при пошкодженні, розкраданні,
нестачі, знищенні, псуванні основних засобів суб’єкта господарювання.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом Фонду від
31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650) (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки
майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а
також вимогам до учасників конкурсу, передбачених п.12 розділу ІІ Положення.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію
на об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, щодо вартості надання
послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також строку
їх виконання у календарних днях (не більше ніж 5 календарних днів – для об’єктів № 1,
2, та не більше ніж 10 календарних днів – для об’єкта № 3). У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість надання послуг з
оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом згідно із законом;
документів щодо практичного досвіду надання послуг з оцінки разом із заповненою
інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (згідно
з додатком 3 до Положення); підтвердних документів.
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (згідно з додатком 4 до Положення); письмова згода керівника суб’єкта
оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної
з державною таємницею, і залучається претендентом (за потреби); інформація про
претендента (згідно з додатком 5 до Положення).
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, м. Харків, майдан
Театральний, буд. 1 (4-й поверх). Телефон для довідок (057) 700-03-27.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублікування цієї інформації об 11.00 в РВ Фонду по Донецькій області за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (3-й поверх).
Конкурсна документація подається до відділу інформаційного організаційнодокументального забезпечення РВ Фонду по Донецькій області (3-й поверх) не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно). На
конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також
зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір
суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я,
по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Житомирській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 Найменування об’єкта оцінки № 1: об’єкт малої приватизації – об’єкт
соціально-культурного призначення – лазня, що перебуває на балансі ПСП «Красноставське». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Лугинський район, вул. Центральна, 31а. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості для приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами. Кількість об’єктів –
1 об’єкт нерухомого майна – будівля лазні. Дата оцінки: 31.10.2018. Замовник оцінки –
РВ Фонду по Житомирській області; платник робіт з оцінки – РВ Фонду по Житомирській області. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця –
3 500,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – будівлі, зокрема, порівняльної площі
та за функціональним призначенням – адміністративна, торговельно-адміністративна,
торговельна, нерухомість закладів громадського харчування, виробнича, виробничоскладська, складська нерухомість.
 Найменування об’єкта оцінки № 2: об’єкт малої приватизації – об’єкт
соціально-культурного призначення – їдальня, що перебуває на балансі ПСП
«Красноставське». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Лугинський
р-н, вул. Центральна, 47а. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості для приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами. Кількість об’єктів –
1 об’єкт нерухомого майна – будівля їдальні. Дата оцінки: 31.10.2018. Замовник оцінки – РВ Фонду по Житомирській області; платник робіт з оцінки – РВ Фонду по Житомирській області. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця –
3 500,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – будівлі, зокрема, порівняльної площі
та за функціональним призначенням – адміністративна, торговельно-адміністративна,
торговельна, нерухомість закладів громадського харчування, виробнича, виробничоскладська, складська нерухомість.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 січня 2016 року за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2018 року за № 198/31650)
(далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності за
відповідними напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що
відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
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Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також
строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція щодо ціни надання послуг
з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки
земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку
земельної ділянки); підтвердних документів.
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності; інформація
про претендента.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 10 календарних днів.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом документів шляхом поштового відправлення на адресу: м Житомир, вул. С. Ріхтера, 20 або
до приймальні РВ Фонду по Житомирській області (каб. 401) за чотири робочих дні
до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) до 15.00. На конверті потрібно
зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити найменування об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає
конкурсну документацію.
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування цієї
інформації об 11.00 у РВ Фонду по Житомирській області за адресою: м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20 (контактний номер телефону (0412) 42-04-18).

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Київській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Частина приміщення № 3.2.1 на 3-му поверсі пасажирського термінала «D» загальною площею 88,84 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль,
Аеропорт, що перебуває на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль». Мета
оцінки: визначення спеціальної вартості об’єкта з метою продовження дії договору
оренди. Дата оцінки: 31.08.2018. Замовник: РВ Фонду по Київській області. Платник:
Представництво «Ел Ал Ізраел Ерлайнз Лімітед». Очікувана найбільша ціна надання
послуг: 2 800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель виробничого призначення.
 2. Частина приміщення № 278 на 2-му поверсі пасажирського термінала
«D» (інв. № 47578) загальною площею 190,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт, що перебуває на балансі Державного підприємства «Міжнародний
аеропорт «Бориспіль». Мета оцінки: визначення спеціальної вартості об’єкта з метою
укладення договору оренди. Дата оцінки: 30.11.2018. Замовник: РВ Фонду по Київській
області. Платник: ТОВ «Концепція відпочинку». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2 800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини
будівель аналогічного функціонального призначення.
 3. Гідротехнічні споруди ставів, а саме: 29 інвентарних об’єктів за адресою: Київська обл., Володарський р-н, с. Рубченки, що обліковуються на балансі Державного підприємства «Укрриба». 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 Дем’янчук І. П. Очікувана найбільша ціна надання
послуг: 11 000 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: споруди, зокрема,
аналогічного функціонального призначення.
 4. Нежитлове приміщення № 248 загальною площею 18,0 м2, реєстровий
номер за ЄРОДВ 20572069.1435.НЛТНПД1884, на другому поверсі термінала «D»
за адресою: Київська обл., Бориспіль-7, Аеропорт, що перебувають на балансі ДП
«Міжнародний аеропорт «Бориспіль». Мета оцінки: визначення спеціальної вартості
об’єкта з метою продовження дії договору оренди. Дата оцінки: 31.10.2018. Замовник: РВ Фонду по Київській області. Платник: ТОВ «ІНТЕРАВІА». Очікувана найбільша
ціна надання послуг: 2 800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель адміністративного призначення.
 5. Нежитлове приміщення № 247 загальною площею 16,4 м2, реєстровий
номер за ЄРОДВ 20572069.1435.НЛТНПД1884, на другому поверсі термінала «D»
за адресою: Київська обл., Бориспіль-7, Аеропорт, що перебувають на балансі ДП
«Міжнародний аеропорт «Бориспіль». Мета оцінки: визначення спеціальної вартості
об’єкта з метою продовження дії договору оренди. Дата оцінки: 31.10.2018. Замовник: РВ Фонду по Київській області. Платник: ТОВ «ІНТЕРАВІА». Очікувана найбільша
ціна надання послуг: 2 800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель адміністративного призначення.
 6. Нежитлове приміщення № 246 загальною площею 41,9 м2, реєстровий
номер за ЄРОДВ 20572069.1435.НЛТНПД1884, на другому поверсі термінала
«D» за адресою: Київська обл., Бориспіль-7, Аеропорт, що перебувають на балансі ДП
«Міжнародний аеропорт «Бориспіль». Мета оцінки: визначення спеціальної вартості
об’єкта з метою продовження дії договору оренди. Дата оцінки: 31.10.2018. Замовник: РВ Фонду по Київській області. Платник: ТОВ «ІНТЕРАВІА». Очікувана найбільша
ціна надання послуг: 2 800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель адміністративного призначення.
 7. Частина нежитлового приміщення № 78, реєстровий номер за ЄРОДВ
20572069.1435.НЛТНПД1884, загальною площею 4,0 м2 на 3-му поверсі пасажирського термінала «D», яка знаходиться за адресою: Київська область, Бориспіль –
7, Аеропорт, та перебувають на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль». Мета
оцінки: визначення спеціальної вартості об’єкта з метою продовження дії договору
оренди. Дата оцінки: 31.10.2018. Замовник: РВ Фонду по Київській області. Платник:
ТОВ «Аерохендлінг». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2 800 грн. Подібними
до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель торговельного,
адміністративно-торговельного призначення.
 8. Частина нежитлового приміщення № 4.2.14 (7В), реєстровий номер за
ЄРОДВ 20572069.1435.НЛТНПД1884, загальною площею 14,1 м2 на четвертому поверсі пасажирського термінала «D» за адресою: Київська обл., Бориспіль-7,
Аеропорт, що перебувають на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль». Мета
оцінки: визначення спеціальної вартості об’єкта з метою продовження дії договору
оренди. Дата оцінки: 31.10.2018. Замовник: РВ Фонду по Київській області. Платник:
ТОВ «Аерохендлінг». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2 800 грн. Подібними
до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель торговельного,
адміністративно-торговельного призначення.
 9. Нежитлові приміщення № 95, 96, реєстровий номер за ЄРОДВ
20572069.160.НЛТНПД162, загальною площею 56,4 м2 на 2-му поверсі будівлі
наземних перонних бригад за адресою: Київська обл., Бориспіль-7, Аеропорт, що
перебувають на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль». Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження дії договору оренди. Дата оцінки:
31.10.2018. Замовник: РВ Фонду по Київській області. Платник: ТОВ «Аерохендлінг».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2 800 грн. Подібними до об’єкта оцінки
будуть вважатися: приміщення, частини будівель торговельного, адміністративноторговельного призначення.
 10. Частина нежитлового приміщення № 77 (4В), реєстровий номер за
ЄРОДВ 20572069.1435.НЛТНПД1887 на 4-му поверсі пасажирського термінала «D» загальною площею 16,5 м2 за адресою: Київська обл., Бориспіль-7,
Аеропорт, що перебуває на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль». Мета
оцінки: визначення спеціальної вартості об’єкта з метою продовження дії договору
оренди. Дата оцінки: 31.10.2018. Замовник: РВ Фонду по Київській області. Платник:
ТОВ «Аерохендлінг». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2 800 грн. Подібними
до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель торговельного,
адміністративно-торговельного призначення.
 11. Частина приміщення № 2 на 1-му поверсі пасажирського термінала
«D» (інв. № 47578) площею 4,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт, що перебуває на балансі Державного підприємства «Міжнародний аеропорт
«Бориспіль». Мета оцінки: визначення спеціальної вартості об’єкта з метою укладення
договору оренди. Дата оцінки: 30.11.2018. Замовник: РВ Фонду по Київській області.
Платник: Філія «Пасажирська компанія» Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2 800 грн. Подібними
до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель торговельного,
адміністративно-торговельного призначення.
 12. Частина навчального корпусу № 8 площею 413,69 м2 за адресою: Київська обл., Бородянський р-н, смт Немішаєве, вул. Технікумівська, 8/1/, корп. 8, що
перебуває на балансі ВП НУБіП України «Немішаївський агротехнічний коледж». Мета
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Дата
оцінки: 30.11.2018. Замовник: РВ Фонду по Київській області. Платник: ТОВ «Європейський центр підвищення кваліфікації». Очікувана найбільша ціна надання послуг:
2 800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель адміністративного, адміністративно-торговельного призначення.
 13. Нежитлове приміщення № 11, реєстровий номер за ЄРОДВ
20572069.55.НЛТНПД055, загальною площею 20,7 м2 на четвертому поверсі
будівлі аеровокзалу термінала «В» за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, аеропорт, що перебуває на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль». Мета оцінки:
визначення спеціальної вартості об’єкта з метою продовження дії договору оренди.
Дата оцінки: 31.10.2018. Замовник: РВ Фонду по Київській області. Платник: ДП «Український авіаційний метеорологічний центр». Очікувана найбільша ціна надання послуг:
2 800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель адміністративного призначення.
 14. Частина даху будівлі 5-ДПРЗ ГУ ДСНС України по Київській області
площею 4,0 м2 за адресою: Київська обл., Броварський р-н, смт Калита, вул. Леніна, 40, що перебуває на балансі 5-ДПРЗ ГУ ДСНС України по Київській області. Мета
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження дії договору оренди. Дата оцінки: 31.10.2018. Замовник: РВ Фонду по Київській області. Платник: ТОВ
«Інтертелеком». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2 800 грн. Подібними до
об’єкта оцінки будуть вважатися: майданчики, споруди, частини будівель аналогічного
функціонального призначення.
 15. Частина даху будівлі площею 4,0 м2 та частина замощеного майданчика з гравійним покриттям площею 6,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль,
вул. Шевченка, 20а, що перебувають на балансі 5-ДПРЗ ГУ ДСНС України по Київській
області. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження дії
договору оренди. Дата оцінки: 31.10.2018. Замовник: РВ Фонду по Київській області.
Платник: ТОВ «Інтертелеком». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2 800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: майданчики, споруди, частини будівель
аналогічного функціонального призначення.
 16. Гаражі наземні загальною площею 324,0 м2 за адресою: Київська обл.,
м. Бровари, Промвузол, що обліковуються на балансі ДП «Завод порошкової металургії». Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору
оренди. Дата оцінки: 30.11.2018. Замовник: РВ Фонду по Київській області. Платник:
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ФОП Кашин А. О. Очікувана найбільша ціна надання послуг: 4 800 грн. Подібними
до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель виробничого,
виробничо-складського призначення.
 17. Частина приміщення № 2 на 1-му поверсі пасажирського термінала
«D» (інв. № 47578) площею 2,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт; частина приміщення № 2 на 1-му поверсі пасажирського термінала «D»
(інв. № 47578) площею 2,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт;
частина приміщення № 427 на 1-му поверсі пасажирського термінала «D» (інв.
№ 47578) площею 2,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт; частина
приміщення № 427 на 1-му поверсі пасажирського термінала «D» (інв. № 47578)
площею 2,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт, що перебувають
на балансі ДП «МА «Бориспіль». Мета оцінки: визначення спеціальної вартості об’єкта
з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 30.11.2018. Замовник: РВ Фонду по
Київській області. Платник: Регіональна Філія «Південно-Західна залізниця» Публічного
акціонерного товариства «Українська залізниця». Очікувана найбільша ціна надання
послуг: 2 800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель торговельного призначення.
Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ Фонду по Київській області конкурсну документацію, яка відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, в редакції, затвердженій наказом Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованим в Міністерстві юстиції
України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення), складається із:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання
робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення
конкурсу, запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного досвіду
виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної
грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну
грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 3 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмова згода керівника суб’єкта оціночної
діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента
(додаток 5 до Положення).
Вимоги до учасників конкурсу: оцінювачі повинні мати кваліфікаційні свідоцтва
(кваліфікаційні документи), які відповідають об’єкту оцінки та загальний стаж професійної діяльності яких з оцінки майна становить не менше 3 років.
Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окремо у запечатаному
конверті з описом підтвердних документів та обов’язковим зазначенням об’єкта, на
який подається конкурсна документація, що містяться в конверті, до відділу управління персоналом та проходження державної служби РВ Фонду по Київській області не
пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно)
за адресою: м. Київ, вул. Голосіївська, 50, кімн. 612.
Конкурс відбудеться 29.11.2018 об 11.00 за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, 50, кімн. 606, РВ Фонду по Київській області, телефон для довідок 200-25-29.
Відповідно до звернення РВ Фонду по Київській області в інформації про
оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди, опублікованій в газеті «Відомості
приватизації» від 24.10.2018 № 86 (1210), у назвах об’єктів поз. № 10 та № 15 (літери
термінала) будівлі аеровокзалу у міжнародному аеропорту «Бориспіль» правильною
літерою термінала вважати літеру «Б».

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Луганській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта оренди
 Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею
26,4 м2 на другому поверсі двоповерхової будівлі (інв. № 01010001), що перебуває на балансі Міловської районної державної адміністрації Луганської області. Місцезнаходження об’єкта: 92500, Луганська обл., Міловський р-н, смт Мілове, вул. Миру,
39. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору
оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2018. Замовник:
РВ Фонду по Луганській області. Телефон та електронна адреса замовника:(06452)
4-23-48, lugansk@spfu.gov.ua. Платник: Міловський районний центр соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді. Строк виконання роботи – не більше 5 календарних днів.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2 000 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 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47) (далі –
Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів СОД, якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна
за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього
напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі
земельних ділянок, та майнових прав на них».
Звіт про оцінку має бути складений державною мовою.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки відповідно до додатка 2 до Положення є:
адміністративна, торговельно-адміністративна нерухомість.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну
документацію, оформлену відповідно до п. 5 Розділу 2 Положення, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою
(додаток 4 до Положення), інформація про претендента (додаток 5 до Положення); 2)
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою
інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення);
3) конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і
має містити пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків,
які сплачує претендент згідно з законом; калькуляції витрат, пов’язаних з наданням
таких послуг та строку виконання робіт.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають бути завірені
належним чином.
Конкурс відбудеться 20 листопада 2018 року о 10.00 в РВ Фонду по Луганській області за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв.
Дружби Народів, 32а.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору інформатики, організаційнодокументального забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ Фонду по Луганській області не
пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби Народів,
32а (кімн. 313).

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Одеській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення підвалу навчального корпусу
чотириповерхового учбового корпусу загальною площею 26,1 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Кузнечна, 1. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс
замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@
spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком: 1. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): жовтень – листопад, інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ
«Двадцять п’ять» (код за ЄДРПОУ 31976537); тел. (095) 773-32-86.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення 1-го поверху наукововиробничого центру «Зварювання та відновлення деталей» загальною площею
100 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Науково-дослідний
проектно-конструкторський інституту морського флоту України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, пров. Гаазовий, 4. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу
(048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість
об’єктів необоротних активів згідно з обліком: 1. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
жовтень – листопад, інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «ТехносервісТМТ» (код за ЄДРПОУ 34800720); тел.: 741-11-54,799-92-08, (050) 495-0653.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення будівлі заводоуправління (інв. № 100089) загальною площею 33 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Одеський морський торговельний порт». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Гефта, 3. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048)
731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість
об’єктів необоротних активів згідно з обліком: 1. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
жовтень – листопад, інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Марін порт
сервіс» (код за ЄДРПОУ 41422562); тел. (097) 588-71-08.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення блоку санітарнокарантинного відділу загальною площею 14,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Южненська філія ДП «Адміністрація морських портів України».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Южне, вул. Берегова, 11. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048)
731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно
з обліком: 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): жовтень – листопад, інформація про
особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «ПОРТІНВЕСТ ЛОДЖИСТІК» (код за ЄДРПОУ
36978722); тел. 710-01-79, Олександр.
 5. Назва об’єкта оцінки: бронзоливарний цех, комора бронзоливарного
цеху, прохідна ливарного цеху, огорожі ливарного цеху +138 пог. м, загальною
площею 955,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Одеський

морський торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Приморська, 40. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна
адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів
згідно з обліком: 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): жовтень – листопад, інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Промінжинірінг плюс» (код за ЄДРПОУ
42097998); тел. (063) 421-48-29.
 6. Назва об’єкта оцінки: ділянка «Митна площа» загальною площею 1 852 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Адміністрація морських портів
України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Митна площа, 1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з
метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу:
odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком: 1. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): жовтень – листопад, інформація про особу – платника робіт з
оцінки: ПП «Е,Д. – Сервіс» (код за ЄДРПОУ 35404671); тел. (095) 661-45-37.
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення будівлі загальною площею
137 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Південний офіс Держаудитслужби. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., смт Тарутине, вул. Котовського, буд. 9. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних
активів згідно з обліком: 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): жовтень – листопад, інформація про особу – платника робіт з оцінки: СФГ «Кристал» (код за ЄДРПОУ
31851772); тел. (068) 501-43-43.
 8. Назва об’єкта оцінки: скадські майданчики, огорожа загальною площею
5 572,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «МТП «Чорноморськ». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Центральна, 35а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна
адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів
згідно з обліком: 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): жовтень – листопад, інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «ТЕК-ТРАНС ГРУП «ФОРВАРД» (код
за ЄДРПОУ 39591876); тел. (097) 924-35-85.
 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення 2-го поверху (частини
актового залу) загальною площею 100 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: ДРПВІ «Укрпівдендіпроводгосп». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048)
731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість
об’єктів необоротних активів згідно з обліком: 1. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
жовтень – листопад, інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Макаров
Олексій Юрійовч (код за ЄДРПОУ 3246613795); тел. (063) 603-55-16.
 10. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення шостого поверху
9-поверхової будівлі ДРПВІ «Укрпівдендіроводгосп» загальною площею
392,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДРПВІ «Укрпівдендіпроводгосп». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип,
13. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса
замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком: 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): жовтень – листопад, інформація
про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Халецька Олена Вікторівна (код ЄДРПОУ
2549818089); тел. (067) 437-06-50.
 11. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення 5-го поверху 9-поверхової
будівлі ДРПВІ «Укрпівдендіпроводгосп» загальною площею 121,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДРПВІ «Укрпівдендіпроводгосп». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу:
odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком: 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): жовтень – листопад, інформація про особу – платника
робіт з оцінки: ФОП Вітюк Владислав Володимирович (код за ЄДРПОУ 2718225795);
тел. (067) 486-29-24.
 12. Назва об’єкта оцінки: відокремлена частина нежитлового приміщення
технічного поверху та ділянка на даху будівлі складу № 8 загальною площею
12,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Одеський морський
торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Митна площа,
1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса
замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком: 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): жовтень – листопад, інформація про особу – платника робіт з оцінки: ПрАТ «Київстар» (код за ЄДРПОУ 21673832);
тел. (067) 483-90-59.
 13. Назва об’єкта оцінки: приміщення будівлі «Бокс № 54», інв. № 1001954,
загальною площею 50,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Державна судноплавна компанія «Чорноморське морське пароплавство». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Тираспольське шосе, 22а. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу:
odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком: 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): жовтень – листопад, інформація про особу – платника робіт з оцінки: Фізична особа – підприємець Дзьобан Сергій Миколайович (код за
ЄДРПОУ 2423714814); тел. (050) 392-48-75.
 14. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення 1-го поверху (24,1 м2) та
частина приміщення підвалу (2,0 м2) загальною площею 26,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний морський університет.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Мечникова, 34. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу:
odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком: 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): жовтень – листопад, інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Гусейнов Расим Гасан Огли (код за ЄДРПОУ 2494120311);
тел. (050) 503-28-45.
 15. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення 1-го поверху (кімн. 110)
3-поверхового будинку АБК на майданчика транспортно-вантажного термінала загальною площею 9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Одеська філія Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (адміністрація Одеського морського порту). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. Андріївського, 2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29,
електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком: 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): жовтень – листопад, інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «МСТ» (код за
ЄДРПОУ 34737387); тел. 788-22-97.
 16. Назва об’єкта оцінки: відокремлена частина приміщення 1-го поверху
будівлі учбово-адм. корпусу загальною площею 2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний морський університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Мечникова, 34. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника
конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком: 1. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): жовтень – листопад, інформація про особу – платника робіт з оцінки: Публічне
акціонерне товариство «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк»
(код за ЄДРПОУ 39002); тел. 779-05-22v.
 17. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення на 1-му рівні будівлі пасажирського комплексу Одеського морського вокзалу (кімн. № 105-108) загальною площею 51,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП
«Одеський морський торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. Приморська, 6. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних
активів згідно з обліком: 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): жовтень – листопад, інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «ДІ МАРЕ» (код за ЄДРПОУ
38188559); тел. 773-40-71.
 18. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення в одноповерховій будівлі
гаража на території Причорномор ДРГП загальною площею 50,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Причорноморське державне регіональне
геологічне підприємство. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. 25-ої Чапаївської дивізії, 1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна
адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів
згідно з обліком: 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): жовтень – листопад, інформація
про особу – платника робіт з оцінки: СПД – ФО Прокопов Володимир Вікторович (код
за ЄДРПОУ 2157114856); тел. 715-45-79.
 19. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення одноповерхової окремо
розташованої будівлі загальною площею 25,18 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний заклад «Південноукраїнський національний
педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
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м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу
(048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком: 1. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): жовтень – листопад, інформація про особу – платника робіт з оцінки: суб’єкт
підприємницької діяльності – фізична особа Третяк Володимир Вікторович (код за
ЄДРПОУ 2879709650); тел..
 20. Назва об’єкта оцінки: дві кімнати камерального корпусу «Сибирь» загальною площею 39,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне геофізичне підприємство «УКРГЕОФІЗИКА». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Одеса, вул. Естонська, 2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29,
електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком: 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): жовтень – листопад,
інформація про особу – платника робіт з оцінки: Фізична особа – підприємець Гриневич
Сергій Іванович (код за ЄДРПОУ 2527216377); тел. (066) 416-38-32.
 21. Назва об’єкта оцінки: нежитлових приміщень на першому поверсі двоповерхового учбового корпусу, інв. № 101010017, загальною площею 76,7 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: «Одеське професійно-технічне училище машинобудування». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Богдана
Хмельницького, 65. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна
адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів
згідно з обліком: 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): жовтень – листопад, інформація про особу – платника робіт з оцінки: Фізична особа – підприємець Савельєва
Ольга Іванівна (код за ЄДРПОУ 2167027143); тел. (067) 291-40-97.
 22. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення 4-го та 5-го поверхів загальною площею 304,26 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП
МОУ «Одеський проектний інститут». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. Армійська, 18. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна
адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів
згідно з обліком: 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): жовтень – листопад, інформація про особу – платника робіт з оцінки: ДП «Спеціалізована державна експертна
організація- центральна служба Української державної будівельної експертизи» (код
за ЄДРПОУ 35691621); тел. 285-23-70.
 23. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею 2 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Адміністрація морських портів України» Одеська Філія. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, пл. Митна,
1/2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса
замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно
з обліком: 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): жовтень – листопад, інформація про
особу – платника робіт з оцінки: Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк
«ПІВДЕННИЙ» (код за ЄДРПОУ 20953647); тел. 757-92-32.
 24. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення в будинку морського вокзалу (інв. № 073000) загальною площею 116,74 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Адміністрація морських портів України». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Приморська, 6. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника
конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.
ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком: 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): жовтень – листопад, інформація про особу – платника робіт з оцінки:
Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЬЮТІ ФРІ ПІ ДЖЕЙ ЮКРЕЙН» (код за
ЄДРПОУ 39419168); тел. (044) 581-05-16.
 25. Назва об’єкта оцінки: приміщення 1-го поверху в учбово-лабораторному
корпусі № 6 загальною площею 16,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Одеська держана академія будівництва та архітектури. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу
(048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість
об’єктів необоротних активів згідно з обліком: 1. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
жовтень – листопад, інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Аль-Шехна
Мохаммад Аммар (код за ЄДРПОУ 2746023453); тел. (093) 448-81-22.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду від 31 грудня 2015 року № 2075 (у редакції наказу Фонду від 16 січня
2018 року № 47).
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії з конкурсного
відбору, викладені в пункті 6 розділу ІІ Положення.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у
розділі ІІ Положення.
Інформація про подібні до об’єкта оцінки об’єкти: ознаки подібності по всім
об’єктах наведені у № за порядком 4 строки додатка 2 до Положення.
Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки майна по
об’єкту оцінки № 8 вище 86 000 гривен комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться.
Конкурсна пропозиція претендентів щодо послуг з незалежної оцінки майна по
об’єктах оцінки № 1 – 7 та 9 – 26 вище 6 920 гривен комісією з конкурсного відбору
не розглядатимуться.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15 або безпосередньо до відділу документального забезпечення та контролю організаційної роботи
(м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113) до 18.00 13.11.2018.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки щодо якого буде проводитися конкурсний відбір. Місцезнаходження комісії та робочої групи: 65012 м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15.
Конкурс відбудеться 19.11.2018 об 11.00 у РВ Фонду по Одеській області
(65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 503). Телефони для довідок: (048) 731-50-39, (048) 731-50-28, (048) 731-50-29.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Тернопільській області про оголошення конкурсу з
відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта
№ Назва об’єкта оцінки, його місцезнаходження та Дата
з/п
найменування балансоутримувача
оцінки

Вид
вартості

Залишкова
вартість
об’єкта,
грн

Платник

31.10.18

Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
Ринкова
0,00
Кредитна спілка
вартість
«КАЛИНА»

1 Нежитлові приміщення (поз. 1-12, 1-13)
адміністративно-господарської будівлі загальною площею 15,4 м2 за адресою: вул. Д. Галицького, 102, смт Підволочиськ, Тернопільська
обл., що перебуває на балансі Державного
навчального закладу «Підволочиський професійний ліцей»

Замовник робіт з оцінки: РВ Фонду по Тернопільській області.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за №198/31650 (далі – Положення), та з урахуванням умов цієї інформації.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та
спеціалізацією 1.1 в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні
свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності не менше 3 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них), та наявність
особистого досвіду у виконанні робіт з оцінки кожного оцінювача, який буде залучений до виконання робіт з оцінки подібного майна, що підтверджується відповідними
документами: копією договору (копіями договорів) про надання послуг з оцінки разом
з копією акта приймання-передавання робіт з оцінки, копією висновку про вартість
об’єкта оцінки, оригіналом або копією рецензії, складеної рецензентом, що працює в
органі приватизації, або оригіналом чи копією рецензії, складеної експертною радою
саморегулівної організації оцінювачів, завірених печаткою претендента.
Очікувана найбільша ціна надання послуг, що буде розглядатися конкурсною
комісією під час обрання переможця з оцінки об’єкта, – 2 100,00 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.

5 листопада 2018 року

Строк виконання робіт з оцінки об’єкта не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є нерухоме майно – окремі будівлі, приміщення, частини будівель адміністративної, торговельно-адміністративної та торговельної нерухомості.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному об’єкту
оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» та
дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у РВ Фонду по Тернопільській області за адресою:
м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (2-й поверх, зал засідань) о 10.00 через 14
днів після дати опублікування цієї інформації. Телефон для довідок (0352)
25-04-87.
Документи на участь в конкурсі подаються до РВ Фонду по Тернопільській області
за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 604 за чотири робочих дні
до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: РВ Фонду по Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11. Телефон для довідок
(0352) 25-04-87.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Харківській області про оголошення конкурсу з
відбору суб’єктів оціночної діяльності на об’єкти приватизації
 1. Найменування об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – окреме
майно – група інвентарних об’єктів – нежитлова будівля літ. «А-2» площею 1
018,9 м2, нежитлова будівля мийки літ. «Е-1» площею 4,1 м2, нежитлова будівля боксу літ. «В-1» площею 738,2 м2, нежитлова будівля складу літ. «Д-1»
площею 48,5 м2, нежитлова будівля складу літ. «Г-1» площею 96,2 м2, загальною площею 1 905,9 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно
якого оцінюється: Харківська обл., Харківський р-н, смт Безлюдівка, пров. Піщаний,
8. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості орендованого майна, що приватизується шляхом викупу орендарем, та ринкової вартості
невід’ємних поліпшень орендованого майна. Основні види продукції (послуг), що
виробляються: –. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів): нежитлова будівля літ. «А-2» площею 1 018,9 м2,
нежитлова будівля мийки літ. «Е-1» площею 4,1 м2, нежитлова будівля боксу літ. «В-1»
площею 738,2 м2, нежитлова будівля складу літ. «Д-1» площею 48,5 м2, нежитлова
будівля складу літ. «Г-1» площею 96,2 м2, загальною площею 1 905,9 м2. Розмір
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: –. Балансова
залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів: –. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: –. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): –. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): –. Правовий режим земельної ділянки (ділянок):
–. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок): –. Наявність об'єктів,
що містять державну таємницю (так, ні): ні. Запланована дата оцінки: орієнтовно
на 30.11.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки: 11 000 грн. Строк
виконання робіт: 7 календарних днів.
 2. Найменування об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – окреме майно – вбудовані нежитлові приміщення громадського призначення в літ. «А-5»
загальною площею 271,3 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства,
майно якого оцінюється: м. Харків, вул. Роллана Ромен, 9. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості орендованого майна, що приватизується
шляхом викупу орендарем та ринкової вартості невід’ємних поліпшень орендованого майна. Основні види продукції (послуг), що виробляються: –. Кількість об’єктів
необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів):
вбудовані нежитлові приміщення громадського призначення в літ. «А-5» загальною
площею 271,3 м2 на першому та підвальному поверсі житлового будинку. Розмір
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: –. Балансова
залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів: –. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: –. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): – Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): –. Правовий режим земельної ділянки (ділянок):
–. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок): –. Наявність об’єктів,
що містять державну таємницю (так, ні): ні. Запланована дата оцінки: орієнтовно на
30.11.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки: 6 000 грн. Строк виконання робіт: 5 календарних днів.
Претенденти на участь у конкурсі подають до РВ Фонду по Харківській області конкурсну документацію в запечатаному конверті, яка складається з:
підтвердних документів (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, в редакції
наказу Фонду від 16.01.2018 № 47 (далі – Положення); конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, щодо ціни надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, з урахуванням усіх податків, які сплачує
претендент згідно із законом, а також строку виконання робіт (у календарних днях);
документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою
інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності або оцінювачів, які будуть
залучені: копії договору (копії договорів) про надання послуг з оцінки разом з копією
акта приймання-передавання робіт з оцінки, копією висновку про вартість об’єкта
оцінки, оригіналом або копією рецензії, складеної рецензентом, що працює в органі
приватизації, або оригіналом чи копією рецензії, складеної експертною радою саморегулівної організації оцінювачів.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізаціями в межах напряму що відповідають об’єкту оцінки.
Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як
практичний досвід, буде використовуватись додаток 2 до Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності (пункт 2 розділу II).
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру – календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному об’єкту
оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» та
дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у РВ Фонду по Харківській області за адресою: м. Харків, майдан Театральний, 1, 5-й поверх об 11.00 через 14 днів після опублікування цієї інформації. Телефон для довідок (057) 700-77-19.
Документи на участь у конкурсі подаються до РВ Фонду по Харківській області за
адресою: м. Харків, Театральний майдан, 1, 1-й поверх до 16.00 за чотири робочих
дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Черкаській області
про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: РВ Фонду по Черкаській області.
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення частини будівлі складу
літ. Б-1, Г-1, площею 77,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Черкаська філія Концерну «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул.
Байди Вишневецького, 64, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Здір А. В. Дата
оцінки: 31.10.2018.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення будівлі солдатської чайної площею 27,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Черкаська філія Концерну «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул.
Шевченка, 98, в/ч1402, м. Золотоноша, Черкаська область. Платник робіт з оцінки:
ФОП Здір А. В. Дата оцінки: 31.10.2018.
 3. Назва об’єкта оцінки: приміщення четвертого поверху чотириповерхової адмінбудівлі площею 49,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Державне підприємство «Черкаський державний науково-дослідний інститут
техніко-економічної інформації в хімічній промисловості». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Піктеліс О. А.
Дата оцінки: 31.10.2018.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: РВ Фонду по Черкаській області.
 1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщень одноповерхової будівлі (літ.
В) площею 75,55 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаська філія державного підприємства «Державний науково-дослідний та проектновишукувальний інститут «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: вул. Гоголя, 301, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ТОВ «АМЕТИСТ». Дата
оцінки: 31.10.2018.
 2. Назва об’єкта оцінки: приміщення першого поверху п’ятиповерхової
будівлі площею 7,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Черкаський державний науково-дослідний інститут технікоекономічної інформації в хімічній промисловості». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Топоров О. В. Дата
оцінки: 31.10.2018.
ІІІ. Мета проведення незалежної оцінки – продаж на аукціоні з умовами.
 1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації державної власності –
гараж № 9 (літ. А-1) загальною площею 24,8 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Північний офіс Держаудитслужби. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
20100, Черкаська обл., смт Маньківка, вул. Соборна, 2а. Платник робіт з оцінки: РВ
Фонду по Черкаській області. Дата оцінки: 31.10.2018. Максимальна ціна надання
послуг з оцінки об’єкта, що буде розглядатись конкурсною комісією під час обрання
переможця, не повинна перевищувати 3 000 грн. Подібними об’єктами до об’єкта
оцінки є нерухоме майно – окремо розташована будівля.

 2. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації державної власності – га-

раж (літ. Б) загальною площею 22,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Північний офіс Держаудитслужби. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 19000,
Черкаська обл., м. Канів, вул. Енергетиків, 30/2. Платник робіт з оцінки: РВ ФОНДУ по
Черкаській області. Дата оцінки: 31.10.2018. Максимальна ціна надання послуг з оцінки
об’єкта, що буде розглядатись конкурсною комісією під час обрання переможця, не
повинна перевищувати 3000 грн. Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є нерухоме
майно – окремо розташована будівля.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватись відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за №198/31650 (далі –
Положення).
Для участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють
на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна у межах
напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також відповідають вимогам до учасників
конкурсу, передбачених пунктом 12 розділу ІІ Положення.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про
оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача стосовно об’єкта оцінки,
що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними
документами) оцінювача згідно з Законом України «Про оцінку майна, майнових прав
та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію в запечатаному конверті (на конверті слід зазначити «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого
буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності та найменування
юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який
подає конкурсну документацію) по кожному об’єкту оцінки окремо, відповідно до Положення, яка складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо його не було визначено в інформації про оголошення конкурсу. Пропозиція щодо ціни надання послуг з оцінки
подається з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом;
документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки
земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку
земельної ділянки) (додаток 3 до Положення); підтвердних документів, а саме: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою
формою (додаток 4 до Положення); письмова згода керівника суб’єкта оціночної
діяльності, що має спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з
державною таємницею, і залучається претендентом (за потреби); інформація про
претендента (додаток 5 до Положення).
Враховуючи вимоги листа Фонду від 17.04.2018 № 10-59-7687 «Щодо формування показників очікуваної найбільшої ціни надання послуг з оцінки об’єктів оцінки
у І кварталі 2018 року» та згідно з пунктами 5, 7 розділу ІІI Положення про конкурсний
відбір СОД комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції, що перевищують
ціни надання послуг з оцінки об’єкта оцінки за групами об’єктів: об’єкт нерухомого
майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для
встановлення передавальних пристроїв) – 3 000 грн.
Для визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки, будуть використовуватись
ознаки подібності, наведені в додатку 2 до Положення.
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру – календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір конверта не
менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до РВ Фонду по Черкаській області за
адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000. Email: cherkasy@spfu.gov.ua.
Останній день подання заяв – 13 листопада 2018 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 19 листопада 2018 року об 11.00 в РВ Фонду по
Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000,
тел. 37-29-71.

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Чернігівській області
про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 325,9 м2 їдальні першого поверху навчального корпусу № 24 та частина холу загальною
площею 7,62 м2 навчального корпусу № 22. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Чернігівський національний технологічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Бєлова, 4. Платник робіт з оцінки: ФОП
Стукало Юлія Іванівна. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 2 365,00 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: приміщення адміністративного, торговельно-адміністративного, торговельного призначення та приміщення закладів громадського харчування. Дата оцінки: 30.09.2018.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
404,85 м2 будівлі гуртожитку № 1, в тому числі: приміщення площею 303,15 м2
першого поверху, приміщення площею 40,7 м2 другого поверху та приміщення площею 61,0 м2 третього поверху. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Богуна, 1. Платник робіт з оцінки: Ніжинський ліцей Ніжинської міської ради Чернігівської області при Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя. Очікувана найбільша ціна надання послуг
з оцінки об’єкта оцінки – 2 580,00 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: приміщення адміністративного, торговельно-адміністративного, торговельного призначення та приміщення закладів громадського харчування. Дата оцінки: 31.10.2018.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
382,73 м2 на першому поверсі одноповерхової будівлі навчального корпусу
№ 2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Прилуцький агротехнічний
коледж. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Садова, 52. Платник робіт з оцінки: Представництво Приватного акціонерного товариства
«Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» «Центр
дистанційного навчання «Прилуцька філія». Очікувана найбільша ціна надання послуг
з оцінки об’єкта оцінки – 2 150,00 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: приміщення адміністративного, торговельно-адміністративного, торговельного призначення та приміщення закладів громадського харчування. Дата оцінки: 31.10.2018.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 3,63 м2
першого поверху триповерхової будівлі учбового корпусу № 1. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Прилуцький агротехнічний коледж. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Київська, 178. Платник робіт з оцінки: ФОП Коваленко Катерина Миколаївна. Очікувана найбільша ціна надання
послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2 150,00 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: приміщення адміністративного, торговельно-адміністративного, торговельного призначення та приміщення закладів громадського харчування. Дата оцінки: 31.10.2018.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею 31,0 м2
на першому поверсі Інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського навчального корпусу № 5. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, просп. Миру, 13. Платник робіт з оцінки:
ФОП Стукало Юлія Іванівна. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 2 150,00 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: приміщення адміністративного, торговельно-адміністративного, торговельного призначення та приміщення закладів громадського харчування. Дата оцінки: 31.10.2018.
Замовник робіт з оцінки – РВ Фонду по Чернігівській області (14000, м. Чернігів,
просп. Миру, 43). Телефон замовника конкурсу: (0462) 67-28-18. Електронна адреса
замовника конкурсу: ocenka_74@spfu.gov.ua.
Мета проведення оцінки: визначення відновної вартості для цілей оренди.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190, в редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в
межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників
конкурсу, передбаченим пунктом 12 розділу ІІ Положення.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у ІІ розділі Положення та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Строк виконання робіт не може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна.
Конкурс відбудеться у РВ Фонду по Чернігівській області о 15.00 через
14 днів після опублікування цієї інформації за адресою: м. Чернігів, просп.
Миру, 43.
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ Фонду по Чернігівській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно) за адресою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 320, тел. для довідок (0462) 67-28-18.
Продовженя рубрики на стор. 8
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відомості
приватизації

Управління орендних відносин,
т. 200-34-39

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

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Полтавській області про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна
 Назва об’єкта оренди: частина навчального корпусу для практичних занять № 3 ПТУ № 44 площею 171,8 м2 за адресою: вул. Козацька, 5/32, м. Миргород, Полтавська обл.
Балансоутримувач: Професійно-технічне училище № 44 м. Миргород.
Орган управління: Міністерство освіти і науки України.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою: 216 000,00 грн.
Початковий розмір орендної плати за базовий місяць – червень 2018 року,
визначений відповідно до вимог чинного законодавства, становить 2 700,00 грн
без урахування ПДВ.
Цільове призначення об’єкта оренди – розміщення борошняного цеху із застосуванням орендної ставки 15 %.
Основні вимоги до умов використання об’єкта оренди:
стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до Методики розрахунку
орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 04.10.95 № 786 зі змінами, за базовий місяць оренди – червень 2018 року становить 2 700,00 грн без ПДВ; ефективне використання об’єкта оренди
за цільовим призначенням відповідно до мети, вказаної в договорі оренди, – розміщення
борошняного цеху при застосуванні орендної ставки 15 %; дотримання вимог експлуатації об’єкта оренди та інших вимог, які відповідають конкретизованій формі договору
оренди, затвердженій наказом РВ Фонду по Полтавській області від 09.02.2018 № 68;
заборона приватизації; внесення завдатку у розмірі за 6 місяців протягом 10 робочих
днів від дати укладення договору оренди; протягом місяця після укладення договору
застрахувати орендоване майно на суму, не меншу ніж його вартість за висновком про
вартість, на користь орендаря, який бере на себе ризик випадкової загибелі чи пошкодження об’єкта оренди та в цей же термін надати копію договору страхування та копію
платіжного документа щодо сплати страхового внеску орендодавцю. Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди майно було застрахованим; строк оренди – 2 роки 11 місяців; своєчасно за згодою балансоутримувача
здійснювати за власний рахунок капітальний, поточний та інші види ремонту орендованого майна. Ця умова договору не розглядається як дозвіл на здійснення поліпшень
орендованого майна і не тягне за собою зобов’язання орендодавця щодо компенсації
вартості поліпшень. У разі, якщо орендар має намір отримати погодження орендодавця на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого майна, він зобов’язаний надати
заяву і матеріали згідно з Порядком надання орендарю згоди орендодавця державного майна на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого державного майна,
затвердженим наказом Фонду державного майна України від 25.05.2018 № 686 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.06.2018 за № 711/32163; здійснювати витрати, пов’язані з утриманням орендованого майна. Впродовж 15 (п’ятнадцяти)
робочих днів після підписання договору укласти з балансоутримувачем орендованого
майна договір про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна , у т. ч. плати податку на землю та надання комунальних послуг орендарю,
та (або) самостійно укласти договори на оплату послуг з підприємствами – постачальниками комунальних послуг; компенсація переможцем конкурсу коштів за виконану
незалежну оцінку платнику оцінки протягом семи календарних днів з дня укладення
договору оренди згідно з поданим договором про проведення незалежної оцінки та
копією платіжного доручення з відміткою обслуговуючого банку про сплату коштів тощо;
переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту договору оренди зобов’язані протягом п’яти робочих днів особисто повернути орендодавцю
підписаний проект договору оренди; основним критерієм визначення переможця конкурсу є максимальний розмір орендної плати при обов’язковому забезпеченні інших
умов конкурсу; зобов’язання переможця конкурсу впродовж 1 місяця після укладення
договору оренди укласти з балансоутримувачем договір про забезпечення робочими
місцями учнів ПТУ № 44 під час проходження виробничої практики на території об’єкта
оренди за професією «кондитер».
Для участі у конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд до конкурсної
комісії:
заяву на участь у конкурсі; зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов
конкурсу, крім розміру місячної орендної плати; повідомлення про засоби зв’язку з
учасником конкурсу;
відомості про учасника конкурсу:
а) для учасників, які є юридичними особами: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; засвідчені в установленому порядку копії
установчих документів; завірену належним чином копію звіту про фінансові результати учасника конкурсу з урахуванням дебіторської та кредиторської заборгованості
за останній рік; довідку від учасника конкурсу про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство, видану обласним сектором з банкрутства; копії ліцензії
та/або дозвільних документів на здійснення претендентом окремого виду діяльності
(за наявності такого);
б) для учасників, які є фізичними особами: копію документа, що посвідчує особу
учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність, видану представнику
фізичної особи; копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку з відміткою Державної податкової
служби; копії ліцензії та/або дозвільних документів на здійснення претендентом окремого виду діяльності (за наявності такого);
документи, які підтверджують гарантійний внесок.
Розмір гарантійного внеску становить шість стартових орендних плат – 16 200,00
грн. Гарантійний внесок може бути здійснений шляхом перерахування коштів на визначений рахунок.
Реквізити рахунка до сплати гарантійного внеску для участі у конкурсі: рахунок
№ 37318055009476, банк – ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 22527015,
одержувач коштів – РВ Фонду по Полтавській області.
Заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації про конкурс (конкурсні пропозиції, крім розміру орендної плати), подаються претендентами супровідним листом в окремому запечатаному конверті з написом «На конкурс», з відбитком
печатки учасника конкурсу. Кінцевий строк приймання заяв та пропозицій – за три
робочих дні до дати проведення конкурсу.
Допущені до участі у конкурсі учасники або їх уповноважені особи подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за перший (базовий) місяць оренди
в запечатаному непрозорому конверті голові конкурсної комісії за участю учасників
конкурсу.
Реєстрація учасників конкурсу проводиться секретарем комісії та завершується
за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону буде проведений о 10.00 через 10 календарних днів
з дати публікації цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» в РВ Фонду
по Полтавській області за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні,
1/23, 4-й поверх, кімн. 405.
Контактні телефони: 60-81-69, 2-28-52, 50-15-12.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Харківській області про проведення конкурсів
на право оренди нерухомого державного майна
 1. Назва об’єкта оренди: нежитлові приміщення – кімн. № 3 площею
27,02 м2 та частина коридору кімн. № 1 площею 1,88 м2 на другому поверсі
2-поверхового комбінату побутового обслуговування, інв. № 1030033, загальною площею 28,9 м2 за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, с-ще Докучаєвське, учбове містечко ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, що перебувають на балансі Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва.
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку, на
07.08.2018 становить 90 200,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Міністерство освіти і науки України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Учасник конкурсу має сплатити гарантійний внесок у розмірі шести стартових
орендних плат – 4595,70 грн (без ПДВ) або надати банківську гарантію (відповідно до
п. 4 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна). За 3 робочих
дні (до 16.00 останнього дня) до дати проведення конкурсу гарантійний внесок має
бути перерахований на рахунок 37310053001203 ДКСУ, МФО 820172, одержувач:
Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській області, код
ЄДРПОУ 23148337, призначення платежу: «Сплата гарантійного внеску від учасника
конкурсу з оренди».
2. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання
об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою за базовий місяць оренди – вересень 2018 року, яка без урахування ПДВ становить 765,95 грн, при орендній
ставці 10 %, виходячи з ринкової вартості згідно зі звітом про незалежну оцінку. У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
3. Цільове використання об’єкта оренди: проведення виставок непродовольчих
товарів без здійснення торгівлі.
4. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням згідно з
договором оренди.
5. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч. протипожежних,
санітарно-епідеміологічних, екологічних норм.
6. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати переможець
конкурсу повинен сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання договору
оренди в розмірі, не меншому ніж орендна плата за базовий місяць, який вноситься в
рахунок орендної плати за останній місяць оренди.
7. Протягом 10 робочих днів після укладення договору застрахувати орендоване
майно на користь балансоутримувача на суму, не меншу ніж його вартість за висновком про вартість/актом оцінки, у порядку, визначеному законодавством, зокрема
від пожежі, затоплення, протиправних дій третіх осіб, стихійного лиха. Постійно поновлювати договір страхування так, щоб протягом строку дії договору майно було
застрахованим, і надати орендодавцю копії завірених належним чином договору
страхування (договорів страхування) і платіжного доручення (платіжних доручень)
про сплату страхового платежу (страхових платежів).
8. Під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага тому учаснику
конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату за базовий місяць оренди за
інших рівних умов.
9. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди замовникові оцінки.
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10. Строк дії договору оренди – 1 (один) рік. Подальше використання орендованого
майна буде здійснюватися відповідно до чинного законодавства.
11. Заборона приватизації та суборенди орендованого майна.
12. Гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та осіб, яким
гарантійний внесок не повертається згідно з вимогами Порядку.
13. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту
договору оренди протягом 5 робочих днів особисто повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди. У разі порушення переможцем конкурсу цього строку,
сплачений ним гарантійний внесок не повертається.
14. У разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу
зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати та перераховується до
державного бюджету і балансоутримувачу відповідно до пропорцій, визначених Методикою розрахунку орендної плати за державне майно та пропорціями її розподілу,
затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. № 786.
Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на право оренди
державного майна, затвердженого постановою КМУ від 31.08.11 № 906, зі змінами,
та враховуючи наказ Фонду «Про затвердження Переліку документів, які подаються
орендодавцеві для укладання договору оренди майна, що належить до державної
власності» від 15.02.13 № 201, зі змінами.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної
плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами
конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком не менш ніж 10 % від початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати
за принципом аукціону буде проведено о 10.00 на 10-й календарний день після
дня опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації».
Якщо вказаний строк припадає на вихідний день, то конкурс буде проведено на
наступний після вихідного дня день о 10.00.
 2. Назва об’єкта оренди: нежитлові приміщення – кімн. № 22 площею
30,52 м2, кімн. № 18 площею 6,7 м2, кімн. № 20 площею 6,51 м2, кімн. № 15
площею 3,60 м2, кімн. № 23 площею 9,87 м2, кімн. № 19 площею 7,47 м2,
кімн. № 6 площею 16,40 м2, кімн. № 24 площею 10,38 м2, тамбур № 6а площею 2,40 м2 на першому поверсі 2-поверхового комбінату побутового обслуговування, інв. № 1030033, реєстровий № 20, загальною площею 93,85 м2 за
адресою: Харківська обл., Харківський р-н, с-ще Докучаєвське, учбове містечко ХНАУ
ім. В. В. Докучаєва, що перебуває на балансі Харківського національного аграрного
університету ім. В. В. Докучаєва.
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку, на
08.05.2018 становить 368 000,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Міністерство освіти і науки України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Учасник конкурсу має сплатити гарантійний внесок у розмірі шести стартових
орендних плат – 22342,02 грн (без ПДВ) або надати банківську гарантію (відповідно
до п. 4 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна). За 3 робочих дні (до 16.00 останнього дня) до дати проведення конкурсу гарантійний внесок
має бути перерахований на рахунок 37310053001203 ДКСУ, МФО 820172, одержувач:
Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській області, код
ЄДРПОУ 23148337, призначення платежу: «Сплата гарантійного внеску від учасника
конкурсу з оренди».
2. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання
об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою за базовий місяць оренди – вересень 2018 року, яка без урахування ПДВ становить 3723,67 грн, при орендній
ставці 12 %, виходячи з ринкової вартості згідно зі звітом про незалежну оцінку. У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
3. Цільове використання об’єкта оренди розміщення суб’єкту господарювання, що
надає послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень.
4. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням згідно з
договором оренди.
5. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч. протипожежних,
санітарно-епідеміологічних, екологічних норм.
6. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати переможець
конкурсу повинен сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання договору
оренди в розмірі, не меншому ніж орендна плата за базовий місяць, який вноситься в
рахунок орендної плати за останній місяць оренди.
7. Протягом 10 робочих днів після укладення договору застрахувати орендоване
майно на користь балансоутримувача на суму, не меншу ніж його вартість за висновком про вартість/актом оцінки, у порядку, визначеному законодавством, зокрема
від пожежі, затоплення, протиправних дій третіх осіб, стихійного лиха. Постійно поновлювати договір страхування так, щоб протягом строку дії договору майно було
застрахованим, і надати орендодавцю копії завірених належним чином договору
страхування (договорів страхування) і платіжного доручення (платіжних доручень)
про сплату страхового платежу (страхових платежів).
8. Під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага тому учаснику
конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату за базовий місяць оренди за
інших рівних умов.
9. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди замовникові оцінки.
10. Строк дії договору оренди – 1 (один) рік. Подальше використання орендованого
майна буде здійснюватися відповідно до чинного законодавства.
11. Заборона приватизації та суборенди орендованого майна.
12. Гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та осіб, яким
гарантійний внесок не повертається згідно з вимогами Порядку.
13. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту
договору оренди протягом 5 робочих днів особисто повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди. У разі порушення переможцем конкурсу цього строку,
сплачений ним гарантійний внесок не повертається.
14. У разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу
зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати та перераховується до
державного бюджету і балансоутримувачу відповідно до пропорцій, визначених Методикою розрахунку орендної плати за державне майно та пропорціями її розподілу,
затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. № 786.
Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на право оренди
державного майна, затвердженого постановою КМУ від 31.08.11 № 906, зі змінами,
та ураховуючи наказ Фонду «Про затвердження Переліку документів, які подаються
орендодавцеві для укладання договору оренди майна, що належить до державної
власності» від 15.02.13 № 201, зі змінами.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної
плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами
конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком не менш ніж 10 % від початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати
за принципом аукціону буде проведено о 10.30 на 10-й календарний день після
дня опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації».
Якщо вказаний строк припадає на вихідний день, то конкурс буде проведено на
наступний після вихідного дня день о 10.30.
 3. Назва об’єкта оренди: частина холу (згідно з викопіюванням із плану) на
2-му поверсі 6-поверхового учбового корпусу № 1, інв. № 1030031, загальною
площею 20,05 м2 за адресою: Харківська обл., с-ще Докучаєвське, учбове містечко
ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, що перебуває на балансі Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва.
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку, на
23.07.2018 становить 139 400,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Міністерство освіти і науки України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Учасник конкурсу має сплатити гарантійний внесок у розмірі шести стартових
орендних плат – 2821,08 грн (без ПДВ) або надати банківську гарантію (відповідно до
п. 4 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна). За 3 робочих
дні (до 16.00 останнього дня) до дати проведення конкурсу гарантійний внесок має
бути перерахований на рахунок 37310053001203 ДКСУ, МФО 820172, одержувач:
Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській області, код
ЄДРПОУ 23148337, призначення платежу: «Сплата гарантійного внеску від учасника
конкурсу з оренди».
2. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання
об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою за базовий місяць оренди –
вересень 2018 року, яка без урахування ПДВ становить 470,18 грн, при орендній
ставці 4 %, виходячи з ринкової вартості згідно зі звітом про незалежну оцінку. У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
3. Цільове використання об’єкта оренди – розміщення буфету, що не здійснює
продаж товарів підакцизної групи, у навчальному закладі.
4. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням згідно з
договором оренди.
5. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч. протипожежних,
санітарно-епідеміологічних, екологічних норм.
6. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати переможець
конкурсу повинен сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання договору
оренди в розмірі, не меншому, ніж орендна плата за базовий місяць, який вноситься
в рахунок орендної плати за останній місяць оренди.
7. Протягом 10 робочих днів після укладення договору застрахувати орендоване
майно на користь балансоутримувача на суму, не меншу ніж його вартість за висновком про вартість/актом оцінки у порядку, визначеному законодавством, зокрема
від пожежі, затоплення, протиправних дій третіх осіб, стихійного лиха. Постійно поновлювати договір страхування так, щоб протягом строку дії договору майно було
застрахованим, і надати орендодавцю копії завірених належним чином договору
страхування (договорів страхування) і платіжного доручення (платіжних доручень)
про сплату страхового платежу (страхових платежів).
8. Під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага тому учаснику
конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату за базовий місяць оренди за
інших рівних умов.
9. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди замовникові оцінки.
10. Строк дії договору оренди – 2 (два) роки. Подальше використання орендованого майна буде здійснюватися відповідно до чинного законодавства.
11. Заборона приватизації та суборенди орендованого майна.
12. Гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та осіб, яким
гарантійний внесок не повертається згідно з вимогами Порядку.

13. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту
договору оренди протягом 5 робочих днів особисто повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди. У разі порушення переможцем конкурсу цього строку,
сплачений ним гарантійний внесок не повертається.
14. У разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу
зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати та перераховується до
державного бюджету і балансоутримувачу відповідно до пропорцій, визначених Методикою розрахунку орендної плати за державне майно та пропорціями її розподілу,
затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. № 786.
Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на право оренди
державного майна, затвердженого постановою КМУ від 31.08.11 № 906 зі змінами,
та ураховуючи наказ Фонду «Про затвердження Переліку документів, які подаються
орендодавцеві для укладання договору оренди майна, що належить до державної
власності» від 15.02.13 № 201, зі змінами.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної
плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками
з кроком не менш ніж 10 % від початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати
за принципом аукціону буде проведено об 11.00 на 10-й календарний день після
дня опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації».
Якщо вказаний строк припадає на вихідний день, то конкурс буде проведено на
наступний після вихідного дня день об 11.00.
 4. Назва об’єкта оренди: нежитлові приміщення загальною площею 21,0 м2,
а саме: частина холу площею 8,0 м2 на 2-му поверсі 6-поверхового учбового корпусу
№ 1, інв. № 1030031, реєстровий № 21; частина холу площею 6,0 м2 на 2-му поверсі
4-поверхового учбового корпусу № 2, інв. № 1030019, реєстровий № 55; частина холу
площею 7,0 м2 на 2-му поверсі 4-поверхового учбового конкурсу № 3, інв. № 1030021,
реєстровий № 56, за адресою: учбове містечко ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, с-ще Докучаєвське, Харківська обл., що перебуває на балансі Харківського національного
аграрного університету ім. В.В. Докучаєва.
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку, на
23.07.2018 становить 145 600,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Міністерство освіти і науки України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Учасник конкурсу має сплатити гарантійний внесок у розмірі шести стартових
орендних плат – 6735,00 грн (без ПДВ) або надати банківську гарантію (відповідно до
п. 4 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна). За 3 робочих
дні (до 16.00 останнього дня) до дати проведення конкурсу гарантійний внесок має
бути перерахований на рахунок 37310053001203 ДКСУ, МФО 820172, одержувач:
Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській області, код
ЄДРПОУ 23148337, призначення платежу: «Сплата гарантійного внеску від учасника
конкурсу з оренди».
2. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою за базовий місяць оренди – вересень 2018 року, яка без урахування ПДВ становить 1122,50 грн, при
орендних ставках 6 %, 7%, 18 %, 8 %, 15 %, виходячи з ринкової вартості згідно зі
звітом про незалежну оцінку. У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на
щомісячні індекси інфляції.
3. Цільове використання об’єкта оренди: корпус № 1: розміщення торговельного
об’єкта з продажу поліграфічної продукції та канцтоварів, ліцензованої відео- та аудіопродукції, що призначається для навчальних закладів, на площі 3,0 м2; ксерокопіювальної
техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів на площі 2,0 м2;
продаж товарів непродовольчої групи на площі 1,0 м2; продаж товарів продовольчої
групи на площі 1,0 м2; розміщення комп’ютера для надання комп’ютерних послуг з
цифрового друку на площі 1,0 м2; корпус № 2: розміщення торговельного об’єкта з
продажу поліграфічної продукції та канцтоварів, ліцензованої відео- та аудіопродукції,
що призначається для навчальних закладів, на площі 2,0 м2; ксерокопіювальної техніки
для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів на площі 2,0 м2; продаж
товарів непродовольчої групи на площі 1,0 м2; продаж товарів продовольчої групи на
площі 1,0 м2; конкурс № 3: розміщення торговельного об’єкта з продажу поліграфічної
продукції та канцтоварів, ліцензованої відео- та аудіопродукції, що призначається для
навчальних закладів, на площі 2,0 м2; ксерокопіювальної техніки для надання населенню
послуг із ксерокопіювання документів на площі 2,0 м2; продаж товарів непродовольчої
групи на площі 1,0 м2; продаж товарів продовольчої групи на площі 1,0 м2; розміщення
комп’ютера для надання комп’ютерних послуг з цифрового друку на площі 1,0 м2.
4. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням згідно з
договором оренди.
5. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч. протипожежних,
санітарно-епідеміологічних, екологічних норм.
6. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати переможець
конкурсу повинен сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання договору
оренди в розмірі, не меншому, ніж орендна плата за базовий місяць, який вноситься
в рахунок орендної плати за останній місяць оренди.
7. Протягом 10 робочих днів після укладення договору застрахувати орендоване
майно на користь балансоутримувача на суму, не меншу ніж його вартість за висновком про вартість/актом оцінки у порядку, визначеному законодавством, зокрема
від пожежі, затоплення, протиправних дій третіх осіб, стихійного лиха. Постійно поновлювати договір страхування так, щоб протягом строку дії договору майно було
застрахованим, і надати орендодавцю копії завірених належним чином договору
страхування (договорів страхування) і платіжного доручення (платіжних доручень)
про сплату страхового платежу (страхових платежів).
8. Під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага тому учаснику
конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату за базовий місяць оренди за
інших рівних умов.
9. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди замовникові оцінки.
10. Строк дії договору оренди – 2 роки 11 місяців. Подальше використання орендованого майна буде здійснюватися відповідно до чинного законодавства.
11. Заборона приватизації та суборенди орендованого майна.
12. Гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та осіб, яким
гарантійний внесок не повертається згідно з вимогами Порядку.
13. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту
договору оренди протягом 5 робочих днів особисто повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди. У разі порушення переможцем конкурсу цього строку,
сплачений ним гарантійний внесок не повертається.
14. У разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу
зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати та перераховується до
державного бюджету і балансоутримувачу відповідно до пропорцій, визначених Методикою розрахунку орендної плати за державне майно та пропорціями її розподілу,
затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. № 786.
Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на право оренди
державного майна, затвердженого постановою КМУ від 31.08.11 № 906, зі змінами,
та враховуючи наказ Фонду «Про затвердження Переліку документів, які подаються
орендодавцеві для укладання договору оренди майна, що належить до державної
власності» від 15.02.13 № 201 зі змінами.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної
плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами
конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком не менш ніж 10 % від початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати
за принципом аукціону буде проведено об 11.30 на 10-й календарний день після
дня опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації».
Якщо вказаний строк припадає на вихідний день, то конкурс буде проведено на
наступний після вихідного дня день об 11.30.
 5. Назва об’єкта оренди: приміщення – кімн. № 3 площею 13,26 м2, частина коридору № 1 площею 1,8 м2 та частина кімн. № 15 площею 0,24 м2 на
1-му поверсі 2-поверхової будівлі комбінату побутового обслуговування, інв.
№ 1030033, реєстровий № 20, загальною площею 15,3 м2 за адресою: Харківська
обл., с-ще Докучаєвське, учбове містечко ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, що перебуває на
балансі Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва.
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку, на
27.06.2018 становить 59 000,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Міністерство освіти і науки України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Учасник конкурсу має сплатити гарантійний внесок у розмірі шести стартових
орендних плат – 8955,00 грн (без ПДВ) або надати банківську гарантію (відповідно до
п. 4 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна). За 3 робочих
дні (до 16.00 останнього дня) до дати проведення конкурсу гарантійний внесок має
бути перерахований на рахунок 37310053001203 ДКСУ, МФО 820172, одержувач:
Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській області, код
ЄДРПОУ 23148337, призначення платежу: «Сплата гарантійного внеску від учасника
конкурсу з оренди».
2. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання
об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою за базовий місяць оренди – вересень 2018 року, яка без урахування ПДВ становить 1492,50 грн, при орендній
ставці 30 %, виходячи з ринкової вартості згідно зі звітом про незалежну оцінку. У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
3. Цільове використання об’єкта оренди: розміщення массажного кабінету.
4. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням згідно з
договором оренди.
5. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч. протипожежних,
санітарно-епідеміологічних, екологічних норм.
6. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати переможець
конкурсу повинен сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання договору
оренди в розмірі, не меншому, ніж орендна плата за базовий місяць, який вноситься
в рахунок орендної плати за останній місяць оренди.
7. Протягом 10 робочих днів після укладення договору застрахувати орендоване
майно на користь балансоутримувача на суму, не меншу ніж його вартість за висновком про вартість/актом оцінки, у порядку, визначеному законодавством, зокрема
від пожежі, затоплення, протиправних дій третіх осіб, стихійного лиха. Постійно поновлювати договір страхування так, щоб протягом строку дії договору майно було
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застрахованим, і надати орендодавцю копії завірених належним чином договору
страхування (договорів страхування) і платіжного доручення (платіжних доручень)
про сплату страхового платежу (страхових платежів).
8. Під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага тому учаснику
конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату за базовий місяць оренди за
інших рівних умов.
9. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди замовникові оцінки.
10. Строк дії договору оренди – 1 (один) рік. Подальше використання орендованого
майна буде здійснюватися відповідно до чинного законодавства.
11. Заборона приватизації та суборенди орендованого майна.
12. Гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та осіб, яким
гарантійний внесок не повертається згідно з вимогами Порядку.
13. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту
договору оренди протягом 5 робочих днів особисто повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди. У разі порушення переможцем конкурсу цього строку,
сплачений ним гарантійний внесок не повертається.
14. У разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу
зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати та перераховується до
державного бюджету і балансоутримувачу відповідно до пропорцій, визначених Методикою розрахунку орендної плати за державне майно та пропорціями її розподілу,
затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. № 786.
Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на право оренди
державного майна, затвердженого постановою КМУ від 31.08.11 № 906 зі змінами, та
ураховуючи наказ Фонду «Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладання договору оренди майна, що належить до державної власності»
від 15.02.13 № 201 зі змінами.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної
плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами
конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком не менш ніж 10 % від початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати
за принципом аукціону буде проведено об 12.00 на 10-й календарний день після
дня опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації».
Якщо вказаний строк припадає на вихідний день, то конкурс буде проведено на
наступний після вихідного дня день об 12.00.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії такі
матеріали:
заяву на участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації про конкурс; документи, які підтверджують гарантійний внесок; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником
конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з учасником та
з зазначенням банківських реквізитів;
відомості про претендента:
а) для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника
юридичної особи; засвідчені в установленому порядку копії установчих документів;
завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
б) для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином
оформлену довіреність; завірену належним чином копію декларації про доходи або
звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку
(за останній звітний період);
інформацію про відсутність застосування до заявника санкцій відповідно до законодавства (у довільній формі).
Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають відповідати умовам
конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та чинному законодавству України.
Матеріали від претендентів на участь у конкурсі, які розглядаються на засіданні
конкурсної комісії з метою формування списку учасників, подаються за 3 робочих дні
(до 16.00 останнього дня) до дати проведення конкурсу з використанням відкритості
пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону, у конвертах з написом
«На конкурс – оренда» з відбитком печатки претендента (за наявності) із зазначенням
назви претендента і об’єкта оренди (адреса, площа, назва балансоутримувача) та
дати і номера газети «Відомості приватизації», в якому опублікована інформація про
об’єкт оренди, за адресою: м. Харків, майдан Театральний, 1.
Допущені для участі у конкурсах учасники конкурсу або їх уповноважені особи подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за базовий місяць оренди
в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за
участю учасника конкурсу. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хвилин
до початку проведення конкурсу.
Ознайомитися з об’єктами оренди можна в робочі дні та години за місцем його
розташування.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсів можна отримати у РВ Фонду по
Харківській області (відділ оренди) за адресою: м. Харків, майдан Театральний, 1.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛ., АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду в Херсонській області, АРК та м. Севастополі
про проведення конкурсів на право оренди державного майна
 І. Назва об’єкта: частина приміщення загальною площею 11,0 м2 (аудиторія № 208) на другому поверсі навчального корпусу № 2 (далі – майно) за
адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 14/1, що перебуває на балансі Херсонської
державної морської академії.
Орган управління: Міністерство освіти і науки України.
Основні умови проведення конкурсу:
1. Початковий розмір орендної плати становить 211,27 грн без ПДВ за
базовий місяць оренди – вересень 2018 року, виходячи із вартості майна –
62 198,00 гривень, без урахування ПДВ, визначеної у звіті про незалежну оцінку майна станом на 31.07.2018.
2. Мета оренди: розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної
групи, у навчальному закладі.
3. Сплата гарантійного внеску (відповідно до Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою КМУ від 31.08.2011 № 906).
Розмір гарантійного внеску становить – 1 267,62 грн без урахування ПДВ.
Реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати гарантійного внеску): одержувач – Регіональне відділення Фонду в Херсонській області, АРК та м. Севастополі;
ідентифікаційний код 21295778; рахунок одержувача: 37317082001233; банк одержувача – ДКСУ м. Київ; МФО 820172; призначення платежу: «Гарантійний внесок для
участі в конкурсі на право оренди нерухомого майна – частини приміщення загальною
площею 11,0 м2 (аудиторія № 208) на другому поверсі навчального корпусу № 2 за
адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, 14/1, що перебуває на балансі Херсонської
державної морської академії».
4. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за базовий місяць
оренди – вересень 2018 року порівняно зі стартовим.
5. Своєчасне і у повному обсязі внесення орендної плати (щомісяця до 15 числа
місяця, наступного за звітним) з урахуванням індексу інфляції.
6. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати переможець
конкурсу повинен сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання договору
в розмірі, не меншому ніж запропонована ним сума місячної орендної плати, на відповідні рахунки до державного бюджету та балансоутримувачу у співвідношенні, визначеному чинним законодавством.
7. Страхування орендованого майна протягом одного місяця з дати укладення
договору оренди на суму, не меншу ніж його вартість згідно зі звітом про незалежну
оцінку. У разі порушення умов страхування орендованого майна орендар сплачує до
державного бюджету штраф у розмірі 2 000,00 гривень.
8. Забезпечення збереження орендованого майна, запобігання його пошкодженню
і псуванню, тримання майна в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримування орендованого майна в належному стані, не
гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного
зносу, здійснення заходів протипожежної безпеки.
9. Своєчасне здійснення за власний рахунок поточного ремонту орендованого майна. Ця умова договору не розглядається як дозвіл на здійснення поліпшень
орендованого майна і не тягне за собою зобов’язання орендодавця щодо компенсації вартості поліпшень.
10. Несення відповідальності за дотриманням правил експлуатації інженерних мереж, пожежної безпеки і санітарії в приміщеннях згідно із законодавством. Виконання
та дотримання заходів протипожежної безпеки.
11. Об’єкт оренди не підлягає приватизації та передачі в суборенду.
12. Поліпшення майна, здійснені орендарем як за згодою, так і без згоди орендодавця, які не можна відокремити без шкоди для майна, є власністю держави та їх
вартість компенсації не підлягає.
13. Укладений сторонами договір оренди в частині істотних умов повинен відповідати типовому договору оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого)
майна, що належить до державної власності.
14. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати замовнику витрати на
проведення незалежної оцінки протягом 10 календарних днів з моменту укладення
договору оренди.
15. Термін дії договору оренди – 2 роки 11 місяців з подальшою пролонгацією згідно з чинним законодавством України за умови виконання орендарем всіх обов’язків
згідно з договором оренди.
16. Збільшення розміру орендної плати здійснюється учасниками з кроком, який
становить 25 % від найбільшого розміру орендної плати, запропонованої учасниками
в конкурсних пропозиціях.
17. У конкурсі не можуть брати участь особи, щодо яких були застосовані санкції
відповідно до законодавства.
18. Наявність у суб’єкта господарювання певного виду економічної діяльності,
яка повинна відповідати меті оренди (відповідний КВЕД у реєстраційних документах
потенційного орендаря).
Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір орендної
плати за базовий місяць розрахунку при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс відбудеться о 14.00 на 14-й календарний день після дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» в РВ Фонду в Херсонській
області, АРК та м. Севастополі за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47.
Реєстрація учасників конкурсу проходитиме з 9.00 у кімн. 246 і завершується за
десять хвилин до початку проведення конкурсу. Кінцевий строк приймання пропозицій
від претендентів – за 3 робочих дні до проведення конкурсу.
Якщо матеріали відкликані претендентом після останнього дня строку для їх подання, сплачений гарантийний внесок не повертається.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
 ІІ. Назва об’єкта: приміщення загальною площею 10,4 м2 на цокольному поверсі (під сходовим маршем) у навчальному корпусі № 1, що перебуває
на балансі Херсонської державної морської академії та розташований за адресою:
м. Херсон, проспект Ушакова, 20.
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Орган управління: Міністерство освіти науки України.
Основні умови проведення конкурсу:
1. Початковий розмір орендної плати становить 173,82 грн без ПДВ за
базовий місяць оренди – вересень 2018 року, виходячи із вартості майна –
51 174,00 грн, без урахування ПДВ, визначеної у звіті про незалежну оцінку майна
станом на 31.07.2018.
2. Мета оренди: розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної
групи, у навчальному закладі.
3. Сплата гарантійного внеску (відповідно до Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою КМУ від 31.08.2011 № 906).
Розмір гарантійного внеску становить 1 042,92 грн без урахування ПДВ.
Реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати гарантійного внеску): одержувач – Регіональне відділення Фонду в Херсонській області, АРК та м. Севастополі;
ідентифікаційний код 21295778; рахунок одержувача: 37317082001233; банк одержувача – ДКСУ м. Київ; МФО 820172; призначення платежу: «Гарантійний внесок для
участі в конкурсі на право оренди нерухомого майна – приміщення загальною площею
10,4 м2 на цокольному поверсі (під сходовим маршем) у навчальному корпусі № 1, що
перебуває на балансі Херсонської державної морської академії та розташований за
адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, 20».
4. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за базовий місяць
оренди – вересень 2018 року порівняно зі стартовим.
5. Своєчасне і у повному обсязі внесення орендної плати (щомісяця до 15 числа
місяця, наступного за звітним) з урахуванням індексу інфляції.
6. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати переможець
конкурсу повинен сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання договору
в розмірі, не меншому ніж запропонована ним сума місячної орендної плати, на відповідні рахунки до державного бюджету та балансоутримувачу у співвідношенні, визначеному чинним законодавством.
7. Страхування орендованого майна протягом одного місяця з дати укладення
договору оренди на суму, не меншу ніж його вартість згідно зі звітом про незалежну
оцінку. У разі порушення умов страхування орендованого майна орендар сплачує до
державного бюджету штраф у розмірі 2 000,00 гривень.
8. Забезпечення збереження орендованого майна, запобігання його пошкодженню і псуванню, утримання майна в порядку, передбаченому санітарними нормами
та правилами пожежної безпеки, підтримування орендованого майна в належному
стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального
фізичного зносу, здійснення заходів протипожежної безпеки.
9. Своєчасне здійснення за власний рахунок поточного ремонту орендованого майна. Ця умова договору не розглядається як дозвіл на здійснення поліпшень
орендованого майна і не тягне за собою зобов’язання орендодавця щодо компенсації вартості поліпшень.
10. Несення відповідальності за дотриманням правил експлуатації інженерних мереж, пожежної безпеки і санітарії в приміщеннях згідно із законодавством. Виконання
та дотримання заходів протипожежної безпеки.
11. Об’єкт оренди не підлягає приватизації та передачі в суборенду.
12. Поліпшення майна, здійснені орендарем як за згодою, так і без згоди орендодавця, які не можна відокремити без шкоди для майна, є власністю держави та їх
вартість компенсації не підлягає.
13. Укладений сторонами договір оренди в частині істотних умов повинен відповідати типовому договору оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого)
майна, що належить до державної власності.
14. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати замовнику витрати на
проведення незалежної оцінки протягом 10 календарних днів з моменту укладення
договору оренди.
15. Термін дії договору оренди – 2 роки 11 місяців з подальшою пролонгацією згідно з чинним законодавством України за умови виконання орендарем всіх обов’язків
згідно з договором оренди.
16. Збільшення розміру орендної плати здійснюється учасниками з кроком, який
становить 30 % від найбільшого розміру орендної плати, запропонованої учасниками
в конкурсних пропозиціях.
17. У конкурсі не можуть брати участь особи, щодо яких були застосовані санкції
відповідно до законодавства.
18. Наявність у суб’єкта господарювання певного виду економічної діяльності,
яка повинна відповідати меті оренди (відповідний КВЕД у реєстраційних документах
потенційного орендаря).
Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір орендної
плати за базовий місяць розрахунку при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс відбудеться о 14.30 на 14-й календарний день після дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» в РВ Фонду в Херсонській
області, АРК та м. Севастополі за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47.
Реєстрація учасників конкурсу проходитиме з 9.00 у кімн. 246 і завершується за
десять хвилин до початку проведення конкурсу. Кінцевий строк приймання пропозицій
від претендентів – за 3 робочих дні до проведення конкурсу.
Якщо матеріали відкликані претендентом після останнього дня строку для їх подання, сплачений гарантийний внесок не повертається.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
 ІІІ. Назва об’єкта: частина приміщення загальною площею 19,0 м2 (аудиторія № 104) на першому поверсі навчального корпусу № 3, що перебуває
на балансі Херсонської державної морської академії, за адресою: м. Херсон, просп.
Ушакова, 19.
Орган управління: Міністерство освіти науки України.
Основні умови проведення конкурсу:
1. Початковий розмір орендної плати становить 385,40 гривень без ПДВ
за базовий місяць оренди – вересень 2018 року, виходячи із вартості майна –
113 464,00 грн, без урахування ПДВ, визначеної у звіті про незалежну оцінку майна
станом на 31.07.2018.
2. Мета оренди: розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної
групи, у навчальному закладі.
3. Сплата гарантійного внеску (відповідно до Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою КМУ від 31.08.2011 № 906).
Розмір гарантійного внеску становить 2 312,40 гривень без урахування ПДВ.
Реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати гарантійного внеску):
одержувач – Регіональне відділення Фонду в Херсонській області, АРК та м. Севастополі; ідентифікаційний код 21295778; рахунок одержувача: 37317082001233; банк
одержувача – ДКСУ м. Київ; МФО 820172; призначення платежу: «Частина приміщення
загальною площею 19,0 м2 (аудиторія № 104) на першому поверсі навчального корпусу
№ 3, що перебуває на балансі Херсонської державної морської академії, за адресою:
м. Херсон, проспект Ушакова, 19».
4. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за базовий місяць
оренди – вересень 2018 року порівняно зі стартовим.
5. Своєчасне і у повному обсязі внесення орендної плати (щомісяця до 15 числа
місяця, наступного за звітним) з урахуванням індексу інфляції.
6. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати переможець
конкурсу повинен сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання договору
в розмірі, не меншому ніж запропонована ним сума місячної орендної плати, на відповідні рахунки до державного бюджету та балансоутримувачу у співвідношенні, визначеному чинним законодавством.
7. Страхування орендованого майна протягом одного місяця з дати укладення
договору оренди на суму, не меншу ніж його вартість згідно зі звітом про незалежну
оцінку. У разі порушення умов страхування орендованого майна орендар сплачує до
державного бюджету штраф у розмірі 2 000,00 гривень.
8. Забезпечення збереження орендованого майна, запобігання його пошкодженню і псуванню, утримання майна в порядку, передбаченому санітарними нормами
та правилами пожежної безпеки, підтримування орендованого майна в належному
стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального
фізичного зносу, здійснення заходів протипожежної безпеки.
9. Своєчасне здійснення за власний рахунок поточного ремонту орендованого майна. Ця умова договору не розглядається як дозвіл на здійснення поліпшень
орендованого майна і не тягне за собою зобов’язання орендодавця щодо компенсації вартості поліпшень.
10. Несення відповідальності за дотриманням правил експлуатації інженерних мереж, пожежної безпеки і санітарії в приміщеннях згідно із законодавством. Виконання
та дотримання заходів протипожежної безпеки.
11. Об’єкт оренди не підлягає приватизації та передачі в суборенду.
12. Поліпшення майна, здійснені орендарем як за згодою, так і без згоди орендодавця, які не можна відокремити без шкоди для майна, є власністю держави та їх
вартість компенсації не підлягає.
13. Укладений сторонами договір оренди в частині істотних умов повинен відповідати типовому договору оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого)
майна, що належить до державної власності.
14. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати замовнику витрати на
проведення незалежної оцінки протягом 10 календарних днів з моменту укладення
договору оренди.
15. Термін дії договору оренди – 2 роки 11 місяців з подальшою пролонгацією згідно з чинним законодавством України за умови виконання орендарем всіх обов’язків
згідно з договором оренди.
16. Збільшення розміру орендної плати здійснюється учасниками з кроком, який
становить 20 % від найбільшого розміру орендної плати, запропонованої учасниками
в конкурсних пропозиціях.
17. У конкурсі не можуть брати участь особи, щодо яких були застосовані санкції
відповідно до законодавства.
18. Наявність у суб’єкта господарювання певного виду економічної діяльності,
яка повинна відповідати меті оренди (відповідний КВЕД у реєстраційних документах
потенційного орендаря).
Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір орендної
плати за базовий місяць розрахунку при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс відбудеться о 15.00 на 14-й календарний день після дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» в РВ Фонду в Херсонській
області, АРК та м. Севастополі за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47.
Реєстрація учасників конкурсу проходитиме з 9.00 у кімн. 246 і завершується за
десять хвилин до початку проведення конкурсу. Кінцевий строк приймання пропозицій
від претендентів – за 3 робочих дні до проведення конкурсу.
Якщо матеріали відкликані претендентом після останнього дня строку для їх подання, сплачений гарантийний внесок не повертається.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
 ІV. Назва об’єкта: частина приміщення загальною площею 22,25 м2 на
першому поверсі корпусу № 4 комплексу «Екіпаж», що перебуває на балансі
Херсонської державної морської академії та розташований за адресою: м. Херсон,
вул. Небесної сотні, 25.
Орган управління: Міністерство освіти науки України.
Основні умови проведення конкурсу:
1. Початковий розмір орендної плати становить 424,77 грн без ПДВ за базовий
місяць оренди – вересень 2018 р., виходячи із вартості майна – 125 055,00 грн, без
урахування ПДВ, визначеної у звіті про незалежну оцінку майна станом на 31.07.2018.
2. Мета оренди: розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної
групи, у навчальному закладі.
3. Сплата гарантійного внеску (відповідно до Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою КМУ від 31.08.2011 № 906).

Розмір гарантійного внеску становить 2 548,62 гривень без урахування ПДВ.
Реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати гарантійного внеску):
одержувач – Регіональне відділення Фонду в Херсонській області, АРК та м. Севастополі; ідентифікаційний код 21295778; рахунок одержувача: 37317082001233; банк
одержувача – ДКСУ м. Київ; МФО 820172; призначення платежу: «Гарантійний внесок для участі в конкурсі на право оренди нерухомого майна – частини приміщення
загальною площею 22,25 м2 на першому поверсі корпусу № 4 комплексу «Екіпаж», що
перебуває на балансі Херсонської державної морської академії та розташований за
адресою: м. Херсон, вул. Небесної сотні, 25.».
4. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за базовий місяць
оренди – вересень 2018 порівняно зі стартовим.
5. Своєчасне і у повному обсязі внесення орендної плати (щомісяця до 15 числа
місяця, наступного за звітним) з урахуванням індексу інфляції.
6. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати переможець
конкурсу повинен сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання договору
в розмірі, не меншому ніж запропонована ним сума місячної орендної плати, на відповідні рахунки до державного бюджету та балансоутримувачу у співвідношенні, визначеному чинним законодавством.
7. Страхування орендованого майна протягом одного місяця з дати укладення
договору оренди на суму, не меншу ніж його вартість згідно зі звітом про незалежну
оцінку. У разі порушення умов страхування орендованого майна орендар сплачує до
державного бюджету штраф у розмірі 2 000,00 гривень.
8. Забезпечення збереження орендованого майна, запобігання його пошкодженню і псуванню, утримання майна в порядку, передбаченому санітарними нормами
та правилами пожежної безпеки, підтримування орендованого майна в належному
стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального
фізичного зносу, здійснення заходів протипожежної безпеки.
9. Своєчасне здійснення за власний рахунок поточного ремонту орендованого майна. Ця умова договору не розглядається як дозвіл на здійснення поліпшень
орендованого майна і не тягне за собою зобов’язання орендодавця щодо компенсації вартості поліпшень.
10. Несення відповідальності за дотримання правил експлуатації інженерних мереж, пожежної безпеки і санітарії в приміщеннях згідно із законодавством. Виконання
та дотримання заходів протипожежної безпеки.
11. Об’єкт оренди не підлягає приватизації та передачі в суборенду.
12. Поліпшення майна, здійснені орендарем як за згодою, так і без згоди орендодавця, які не можна відокремити без шкоди для майна, є власністю держави та їх
вартість компенсації не підлягає.
13. Укладений сторонами договір оренди в частині істотних умов повинен відповідати типовому договору оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого)
майна, що належить до державної власності.
14. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати замовнику витрати на
проведення незалежної оцінки протягом 10 календарних днів з моменту укладення
договору оренди.
15. Термін дії договору оренди – 2 роки 11 місяців з подальшою пролонгацією згідно з чинним законодавством України за умови виконання орендарем всіх обов’язків
згідно з договором оренди.
16. Збільшення розміру орендної плати здійснюється учасниками з кроком, який
становить 25 % від найбільшого розміру орендної плати, запропонованої учасниками
в конкурсних пропозиціях.
17. У конкурсі не можуть брати участь особи, щодо яких були застосовані санкції
відповідно до законодавства.
18. Наявність у суб’єкта господарювання певного виду економічної діяльності,
яка повинна відповідати меті оренди (відповідний КВЕД у реєстраційних документах
потенційного орендаря).
Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір орендної
плати за базовий місяць розрахунку при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс відбудеться о 15.30 на 14-й календарний день після дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» в РВ Фонду в Херсонській
області, АРК та м. Севастополі за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47.
Реєстрація учасників конкурсу проходитиме з 9.00 у кімн. 246 і завершується за
десять хвилин до початку проведення конкурсу. Кінцевий строк приймання пропозицій
від претендентів – за 3 робочих дні до проведення конкурсу.
Якщо матеріали відкликані претендентом після останнього дня строку для їх подання, сплачений гарантийний внесок не повертається.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Для участі у конкурсі претенденти подають на розгляд конкурсної комісії
такі матеріали (для об’єктів І – ІV):
заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації про конкурс; документи, що підтверджують сплату гарантійного внеску; пропозиції щодо виконання
умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься
учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з
претендентом;
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника
юридичної особи; засвідчені в установленому порядку копії установчих документів;
завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином
оформлену довіреність; завірену належним чином копію декларації про доходи або
звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.
Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються в конверті з
написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента (за наявності). При цьому на
конверті зазначається назва, площа та місцезнаходження об’єкта.
Документи приймаються за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47 з понеділка
по четвер з 8.00 до 16.00, в п’ятницю з 8.00 до 14.45, у передсвяткові дні –з 8.00 до
15.00, обідня перерва – з 12.00 до 13.00.
У разі якщо дата проведення конкурсу припадає на неробочий чи святковий день,
то днем проведення конкурсу вважається наступний за вихідними чи святковими
днями робочий день.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі оренди державного майна
Регіонального відділення Фонду в Херсонській області, АРК та м. Севастополі
(каб. 246) або за тел. (0552) 26-22-18.

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Миколаївській області про підсумки конкурсу на право оренди
нерухомого державного майна
У зв’язку з відсутністю заяв та пропозицій конкурс на право оренди державного нерухомого майна – нежитлової будівлі площею 1144,8 м2 за адресою: вул. Потьомкінська,
49, м. Миколаїв, що перебуває на балансі Територіального управління Державної судової
адміністрації України у Миколаївській області, визнано таким, що не відбувся.

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

ІНФОРМАЦІЯ Київського КЕУ про проведення конкурсу на право
оренди нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: Київське КЕУ, поштова адреса:
03186, м. Київ, вул. Авіатора Антонова, 2/32, а/с 37; (фактичне розташування:
м. Київ, вул. Курська,13а).
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: частина нежитлових приміщень
будівлі площею 188,0 м2 за адресою: м. Київ, вул. Московська, 45/1, військове
містечко № 59, інв. № 28.
Балансоутримувач: Київське КЕУ.
Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку, яка виконана станом
на 30.06.2018, становить 4 161 080,00 грн (без урахування ПДВ).
Початковий (стартовий) розмір орендної плати становить 13 773,17 грн (без
ПДВ) за базовий місяць оренди – серпень 2018 року під розміщення їдальні, буфету,
які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи, у навчальних закладах та військових частинах. У подальшому орендна плата підлягає щомісячному коригуванню
на індекси інфляції.
Термін оренди – на 2 роки 11 місяців.
Основні умови проведення конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
мета використання об’єкта оренди – за цільовим призначенням; найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди
порівняно з початковим розміром орендної плати; авансовий внесок у розмірі, не меншому ніж одна місячна орендна плата, протягом місяця з моменту укладення договору
оренди; своєчасна (щомісяця до 20 числа поточного місяця) і в повному обсязі сплата
орендної плати з урахуванням індексу інфляції; встановлення приладів обліку комунальних
послуг за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів з постачальними організаціями (до моменту укладення прямих договорів відшкодовувати витрати
орендодавцю за комунальні послуги); компенсація земельного податку під об’єктом оренди та за прилеглу територію; компенсація витрат за виконаний звіт з незалежної оцінки
майна та публікування об’яви; виконання капітального та поточних ремонту орендованого майна за власні кошти без вимоги на відшкодування; страхування майна на користь
орендодавця на суму, не меншу ніж встановлена за незалежною оцінкою; ефективне
використання об’єкта оренди відповідно до його призначення та умов договору оренди; заборона приватизації та переходу права власності на орендоване майно до третіх
осіб; дострокове розірвання договору у разі здійснення заходів з будівництва житла для
військовослужбовців на земельній ділянці, де розташований об’єкт оренди.
Для всіх учасників: додаткові пропозиції щодо поліпшення орендованого майна.
Переможцем конкурсу визнається орендар, який запропонував найбільшу орендну
плату при забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі необхідно подати документи, вказані в п. 3.2 наказу
ФДМУ та МОУ від 26.07.00 № 1549/241, крім того:
заяву про участь в конкурсі; копію ліцензії на здійснення юридичною особою діяльності; 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 з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості; 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: по завершенні 20 календарних днів з моменту публікування цієї інформації за поштовою адресою: 03186, м. Київ,
вул. Авіатора Антонова, 2/32, а/с 37. Контактний телефон: (044) 242-81-99.

№ 89 (1213)

7

відомості
приватизації

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

Назва органу
управління

1 Державна фіскальна служба
України
2 Міністерство освіти і науки України

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
Нерухоме майно – частина нежитлово–
23100, Вінницька обл., Жме2,5
21 959,00
1 рік
го вбудованого приміщення на 1-му поверсі
ринський р-н, м. Жмеринка,
3-поверхового адміністративного будинку (літ. А)
вул. Б. Хмельницького, 18
Нерухоме майно – нежитлові вбудовані примі33680120.12.ЮЧПШОГ052 м. Вінниця, вул. Гонти, 37
87,2
711 814,00
2 роки 364 дні
щення на 1-му поверсі навчального корпусу
Вінницького навчально-наукового інституту (літ. Е)

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

найменування

39469292, (користувач) Жмеринська об’єднана державна податкова інспекція
Головного управління ДФС у Вінницькій області, 23100, Вінницька обл., Жмеринський р-н, м. Жмеринка, вул. Б. Хмельницького, 18, тел. (04332) 2-00-43
33680120, Тернопільський національний економічний університет, 46020,
м. Тернопіль, вул. Львівська, 11, тел. (0352) 47-58-53

реєстровий номер майна

мета використання
Здійснення торгівлі канцелярськими товарами та надання послуг
ксерокопіювання
Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної
групи, у навчальному закладі

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

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФОНДУ ПО ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п
1

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

Назва органу управління
Міністерство аграрної політики
та продовольства України

39394238, ДП «Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської
продукції», 03040, м. Київ, вул. Стельмаха, 6а, тел. (044) 233-74-03

найменування

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можливий мета використання
місцезнаходження
площа, м2 лежною оцінкою, грн
строк оренди
39394238.1. ИГБУЯО115 Донецька обл., м. Лиман,
21,1
71 100,00
2 роки 11 місяців
Розміщення офіса
вул. Свободи, 18

реєстровий номер майна

Нежитлові вбудовані приміщення № 11 та № 12
одноповерхової адміністративної будівлі (літ. А-1)

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, РВ Фонду по Донецькій області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява
про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України
«Про оренду державного та комунального майна».

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

Назва органу управління

1 Державне агентство водних
ресурсів України
2 Державна фіскальна служба
України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
21630745, Київська гідрогеолого-меліоративна експедиція, 02088,
м. Київ, вул. Коцюбинського, 18, тел. (044) 576-12-13
40233365, Університет державної фіскальної служби, 08201, м. Ірпінь,
вул. Університетська, 31, тел. (04597) 6-02-46

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
загальна
вартість майна за незалежмісцезнаходження
майна
площа, м2
ною оцінкою без ПДВ, грн
Приміщення автогаража
21630745.6.АААБЖВ532 Київська обл., Вишгородський р-н,
220,4
628 600,00
с. Демидів, вул. Морська, 6
Частина надбудови 2 –
–
Київська обл., м. Ірпінь, вул. Уні2,0
17 840,000
5-поверхових навчальних корпусів
верситетська, 31
найменування

максимально можлимета використання
вий строк оренди
2 роки 11 місяців Розміщення складу будівельних
матеріалів
2 роки 364 дні
Розміщення банкомата

Заяви про оренду зазначених об’єктів 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
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

37199618, Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної Частина труби котельні – 5,0 м2
промисловості «Урспирт», Київська обл., м. Бровари, вул. Гагарі- та площадки під обладнання
на, 16, тел. (044) 284-04-90
біля труби котельні – 25,0 м2

1 Міністерство
аграрної політики
та продовольства
України
2 Міністерство
охорони здоров’я
України
3 Міністерство оборони України

02010793, Львівський національний медичний університет імені
Данила Галицького, 79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69, тел. (032)
260-30-66
07361304, ДП «Львівський військовий лісокомбінат», 79034,
м. Львів, вул. Луганька, 3, тел. (032) 270-75-38

Нежитлові приміщення на підвальному поверсі гуртожитку № 6
Відособлений металевий склад
площею148,6 м2

реєстровий номісцезнаходження
мер майна
Інформація Львівська обл., Совідсутня
кальський р-н, с. Борок,
вул. Миру, 14

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за не- максимально можлимета використання
площа, м2 залежною оцінкою, грн вий строк оренди
30,0
104 960,00
2 роки 11 місяців Розміщення технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які надають постаном на 31.07.2018
слуги рухомого (мобільного) зв’язку оператора та провайдера телекомунікацій, які
надають послуги доступу до Інтернету

Інформація
відсутня

м. Львів, вул. Студентська, 2

57,0

647 219,00
станом на 31.07.2018

2 роки 11 місяців

Інформація
відсутня

м. Львів, вул.Луганська, 3

148,6

468 100,00
станом на 31.05.2018

2 роки 364 дні

Розміщення кафетерію, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи –
23,0 м2; торговельного об'єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи – 34,0 м2
Розміщення виробництва продукції з деревини (паркету) (інше використання)

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, РВ Фонду по Львівській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява
про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України
«Про оренду державного та комунального майна».

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

Назва органу управління

1 Міністерство інфраструктури
України
2 Міністерство інфраструктури
України

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

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна
вартість майна за незалежною
місцезнаходження
номер майна
площа, м2
оцінкою, грн
__
м. Миколаїв, вул. Завод481,4
950 910,00
ська, 23/12
__
м. Миколаїв, вул. Завод112,7
256 470,00
ська, 23/12

найменування

01125608, ДП «Миколаївський морський торговельний порт», вул. Заводська, Будівля гаража малої механізації
23/14, м. Миколаїв, 54020, тел. (0512) 50-81-88
01125608, ДП «Миколаївський морський торговельний порт», вул. Заводська, Будівля мийки
23/14, м. Миколаїв, 54020, тел. (0512) 50-81-88

максимально можливий
строк оренди
13 років
13 років

мета використання
За функціональним призначенням
За функціональним призначенням

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 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».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФОНДУ ПО ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Балансоутримувач
№
назва, юридична адреса,
з/п Назва органу управління (код за ЄДРПОУ,
контактний телефон)
1

Державне агентство
рибного господарства
України

найменування

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за незалежною максимально можливий мета використання
місцезнаходження
площа, м2
оцінкою без ПДВ, грн
строк оренди
25592421.71.ААЕЖАЖ428, Тернопільська обл., Чортківський р-н, в межах
–
267 440,00
2 роки 11 місяців
Ведення рибного гос25592421.71.ААЕЖАЖ384, земель Свидівської с/р, за межами с. Свидова
подарства
25592421.71.ААЕЖАЖ385,
25592421.71.ААЕЖАЖ414,
25592421.71.ААЕЖАЖ386
реєстровий номер майна

25592421, Державне підприємство «Укрри- Гідротехнічні споруди ставу Свидова 2, а саме: земельна дамба,
ба», 04050, вул. Тургенєвська, 82а, м. Київ, водовипуск, водовипуск, земляний водоспускний лоток, водотел. (044) 486-07-91
випуск (у т. ч. скидний канал)

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

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

2
3

4
5

6
7
8

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний
найменування
реєстровий номер майна
телефон)
Міністерство освіти
00493758, Харківська державна зооветеринарна академія, Нежитлове приміщення – частина кімн. № 50 00493758.1.БЕШСНП7581
і науки України
62341, Харківська обл., Дергачівський р-н, смт Мала Да- (вестибуль) на 1-му поверсі 4-поверхового
нилівка, вул. Академічна, 1, тел. (057) 635-75-31
головного учбового корпусу № 1, інв.
№ 0004530, літ. «А-4»
Національна поліція
40108599, Головне управління Національної поліції в Хар- Нежитлові приміщення – кімн. № 2, 3, 4 у під- 40108599.2.АААДИБ433
України
ківській області, 61002, м. Харків, вул. Жон Мироносиць, валі 2-поверхової будівлі палацу культури, інв.
5, тел. (057) 705-93-65
№ 101310094, літ. «А-2», пам’ятка архітектури
Міністерство освіти
23912896, Студентське містечко Національного аерокос- Нежитлові приміщення – кімн. № 13,14 на
–
і науки України
мічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський цокольному поверсі 9-поверхової будівлі гуртоавіаційний інститут», 61070, м. Харків, вул. Чкалова, 1,
житку № 12, літ. «А-9-10»
тел.: (057) 788-46-86, 788-45-41
Міністерство юстиції
08680841, Державне підприємство «Підприємство ДКВС Нежитлове приміщення № 14 (згідно з техпас- 08680841.1.ЛБТЯЖВ084
України
України (№ 12)», 61030, м. Харків, вул. Лелюківська, 1,
портом) на 1-му поверсі 2-поверхової бойлертел. (057) 252-91-49
ної, літ. «АА-2»
Міністерство регіонально- 02497980, ДП «Український державний проектний інститут Нежитлове приміщення – кімн. № 27 у 12–
го розвитку, будівництва «Укрміськбудпроект», 611450, м. Харків, вул. Космічна,
поверховій будівлі виробничого корпусу, літ.
та житлово-комунального 21а, тел.: (057) 701-14-26, 701-07-29
«А-12»
господарства України
Міністерство оборони
38746882, «Східна» філія Концерну «Військторгсервіс»,
Одноповерхова будівля гаража, інв. № 87000,
33689922.37.ААААЕЖ245
України
61098, м. Харків, вул. Переможців, 6а, тел. (050)
літ. Г-1
960-78-92
Міністерство оборони
38746882, «Східна» філія Концерну «Військторгсервіс»,
Одноповерхова будівля майстерні, інв.
33689922.37.ААААЕЖ3236
України
61098, м. Харків, вул. Переможців, 6а, тел. (050)
№ 42000
960-78-92
Міністерство освіти
01116472, Український державний університет залізнич- Нежитлові приміщення – кімн. № 7, 8, 9 на
01116472.1.ПВПСЦЧ043
і науки України
ного транспорту, 61050, м. Харків, майдан Фейєрбаха, 7, першому поверсі 2-поверхового учбового кортел. (057) 732-28-75
пусу № 4, інв. №10310027, літ. «А-2»
Назва органу
управління

9 Міністерство освіти
і науки України

01566330, Харківський державний університет харчування та торгівлі, 61051, м. Харків, вул. Клочківська, 330,
тел. (057) 337-85-35

Частина поверхні зовнішньої стіни будівлі на
першому поверсі 2-поверхової будівлі Палацу
студентів «Сучасник», інв. № 10300008, літ.
«А-2»

–

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за не- максимально можплоща, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
Харківська обл., Дерга8,0
49 500,00
2 роки 11 місяців
чівський р-н, смт Мала
Данилівка, вул. Академічна, 1
м. Харків, вул. Жон Ми45,7
259 800,00
1 рік
роносиць, 13

Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи

м. Харків, пров. Електроінструментальний, 6б

41,5

170 000,00

1 рік

Розміщення пункту прокату спортивного інвентарю

м. Харків, вул. Лелюківська, 1

22,2

57 900,00

2 роки 11 місяців

Розміщення твердопаливної котельні

м. Харків, вул. Космічна, 21а

14,6

119 800,00

2 роки 11 місяців

м. Харків, вул. Переможців, 6а

159,9

241 300,00

1 рік

Розміщення суб’єкта господарювання по розробці в галузі
конструювання пластмасової запірної арматури (суб’єкта
господарювання, що здійснює проектні, проектновишукувальні, проектно-конструкторські роботи)
Розміщення складів

м. Харків, вул. Переможців, 6а

269,3

411 500,00

1 рік

Розміщення складів

м. Харків, провулок Деповський, 2а

101,0

707 700,00

2 роки 11 місяців

м. Харків, вул. Клочківська, 330

2,0

6 920,00

2 роки 11 місяців

місцезнаходження

мета використання

Розміщення видавництва, яке виготовляє друкарську продукцію

Розміщення: буфету-їдальні, що не здійснює продаж
товарів підакцизної групи, у навчальному закладі на площі
97,0 м2; копіювальної техніки (частина приміщення кімн.
№ 7) на площі 2,0 м2; торговельного об’єкта з продажу
канцтоварів (частина кімн. № 7) на площі 2,0 м2
Розміщення вендингового автомата зарядного пристрою

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів та документи (відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна») приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, РВ Фонду по Харківській області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного
та комунального майна».

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

Назва органу управління

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

найменування

1 Міністерство освіти і науки
України

39456037, ДВНЗ «Херсонське морехідне училище рибної про- Вбудовані нежитлові приміщення на 2-му поверсі навчального
мисловості», м. Херсон, вул. Грецька, 55, тел. (0552) 49-14-70 корпусу (літ. Л)

2 РВ Фонду в Херсонській області, АРК та м. Севастополі

31628535, ТОВ «Столична судноплавна компанія», 04080,
м. Київ, вул. Набережно-Лугова, 2л

Окреме індивідуально визначене державне майно: автомобільний кран КС-3562 Б; універсальна збиральна машина КО-705А

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
вартість майна за
загальна
оцінмісцезнаходження площа,
м2 незалежною
кою, грн

реєстровий номер
майна
–

м. Херсон,
вул. Грецька, 55

31628535.2.ААБАЖБ881; м. Херсон, Каран31628535.6.ААБАЖБ880 тинний острів, 1

100,2

711491,00

–

145 575,00

максимально
можливий строк
мета використання
оренди
2 роки 11 місяців Розміщення тренажорного обладнання для
проведення занять (підготовка, перепідготовка,
сертифікація, дипломування плавскладу)
2 роки 11 місяців Використання за призначенням в господарській
діяльності підприємства

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

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

Назва органу
управління
Міністерство
юстиції України

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

найменування

08564771, Державна установа «Замкова виправна колонія (№ 58)»,
Група інвентарних об’єктів у складі:
вул. Гагаріна, 2, м. Ізяслав, Хмельницька обл., 30300, тел. (03852) 4-06-51 будівля складу; будівля пилорами

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна пло- вартість майна за незалеж- максимально можлимета використання
ща, м2
ною оцінкою, грн
вий строк оренди
08564771.1. ХПТБМЯ054; вул. Квітнева, 20, с. Комини, Ізяслав729,4:
218 925,00:
2 роки 11 місяців Розміщення лісопильного та стругаль08564771.1. ХПТБМЯ058 ський р-н, Хмельницька обл., 30322
387,5; 341,9
116 306,00; 102 619,00
ного виробництва
реєстровий номер майна

місцезнаходження

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

Назва органу
управління

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

найменування

2 Міністерство освіти
і науки України

08681074, Державне підприємство «Підприємство державної кримінально виконавчої Виробничі майстерні (176,9 м2); склад
служби України» (№129), вул. Енергетична, 6, м. Умань, Черкаська обл., тел. (04744) з підвальним приміщенням (107,4 м2);
4-99-18
столярна майстерня (230,0 м2); учбововиробничий корпус (2 629,2 м2)
34716922, Державний вищий навчальний заклад «Університет банківської справи»,
Частина приміщення на 1-му поверсі
вул. Андріївська, 1, м. Київ, тел. (044) 462-53-42
прибудови до учбового корпусу

3 Міністерство економічного розвитку
і торгівлі України

00209160, Державне підприємство «Черкаський державний науково-дослідний інсти- Частина коридору 1-го поверху
тут техніко-економічної інформації в хімічній промисловості», бульв. Шевченка, 205,
5-поверхової будівлі
м. Черкаси, тел. (0472) 33-68-95

1 Міністерство юстиції
України

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
08681074.1.ЖСУРУЮ178; вул. Європейська, 27,Б,
2 915,8
3 253 522,50
2 роки 364 дні
08681074.1.ЖСУРУЮ182; м. Умань, Черкаська обл.
08681074.1.ЖСУРУЮ183;
08681074.1.ЖСУРУЮ184
34716922.3. ТСЯУСД008 вул. В. Чорновола, 164,
446,27
1 816 765,17
2 роки 364 дні
м. Черкаси
реєстровий номер майна

–

бульв. Шевченка, 205,
м. Черкаси

9,0

46 280,00

2 роки 364 дні

мета використання
Розміщення суб’єкта господарювання,
що здійснює побутове обслуговування
населення, виробнича діяльність та ін.
Розміщення їдальні, що не здійснює
продаж товарів підакцизної групи, у навчальному закладі
Розміщення торговельного об’єкта з
продажу непродовольчих товарів

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: бульв. Шевченка, 205, кімн. 316, м. Черкаси, РВ Фонду по Черкаській області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт
оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФОНДУ ПО ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
номер майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство аграрної політи- 37199618, Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «УКР- Нежитлове приміщення одноповерхової будів–
Чернігівська обл., Сновський р-н,
618,0
233 955,26
2 роки 11 місяців Для здійснення виробництва
ки та продовольства України СПИРТ», 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Гагаріна, 16, тел. (044) 284-04-90
лі зерносолодовні (зерносклад) (Ж-1)
с. Нові Боровичі, вул. Заводська, 1
кормів для тварин

№
з/п

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

Назва органу управління

найменування

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43, з 8.00 до 17.00, крім п’ятниці, по п’ятницях до 16.00 (крім вихідних), РВ Фонду по Чернігівській області.
Довідки за тел. (0462) 77-44-95. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на
право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФОНДУ по м. КИЄВУ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

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

1 Державна служба статистики України
2 Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України

02363095, Головне управління стастики у м. Києві, 04053,
м.Київ, вул. Тургенєвська, 71, тел./факс (044) 486-71-38
14311465, ДП «Державний проектний інститут «Діпроверф»,
03110, м. Київ, вул. Преображенська, 25, тел./факс 275-97-66

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
Нерухоме майно – нежитлове при02363095.1.АААДЕЖ512 м. Київ, вул. Тургенєвська
21,6
536 500,00
2 роки 364 дні
міщення
71-75
станом на 31.08.2018
Нерухоме майно – нежитлові приміщен–
03110, м. Київ, вул. Преобра- 277,6
5 020 000,00
2 роки 11 місяців
ня (на 2-му поверсі будівлі літера А3)
женська, (І. Клименка), 25
станом на 30.09.2018
найменування

мета використання
Розміщення громадської організації без здійснення підприємницької діяльності
Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює
побутове обслуговування населення (послуги з відеозйомки та фотографії)

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

КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Продовження. Початок рубрики на стор. 1 – 4.

Підсумки
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, від 17.09.2018
Комісія одноголосно ухвалила визнати переможцями конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності для проведення оцінки об’єктів оренди таких суб’єктів оціночної
діяльності:
Частина нежитлового приміщення № ІІ загальною площею 1,0 м2 на першому поверсі будівлі. м. Львів, вул. Пасічна, 87. Мета оцінки – продовження договору оренди.
Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 850 грн.
Частина вбудованого нежитлового приміщення загального площею 4,0 м2 на
першому поверсі 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 – 2 к/д. Вартість
робіт – 1 200 грн.
Частина вбудованого нежитлового приміщення кухні (№ ХХ) загальною площею
2,0 м2 на третьому поверсі гуртожитку № 8. м. Львів, вул. Пасічна, 62. Мета оцінки –
укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності –
ФОП Смокорівська Р. П. Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 190 грн.
Нежитлове приміщення загальною площею 7,9 м2 в адмінбудинку митного поста
«Сокаль». Львівська обл., м. Червоноград, вул. Львівська, 50. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП
«ЕкспертМАШ». Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 1 199 грн.
Частина бічного фасаду навчального корпусу № 6а площею 18,0 м2. м. Львів,
вул. С. Бандери, 32а. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець
конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Інвестиційна група «Захід». Термін
виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 500 грн.
Нежитлове приміщення загальною площею 19,8 м2 в адмінбудинку митного поста
«Сокаль». Львівська обл., м. Червоноград, вул. Львівська, 50. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП
Войтенко Н. Б. Термін виконання робіт – 4 к/д. Вартість робіт – 2 405 грн.
Частина бічного фасаду будівлі студентської бібліотеки площею 36,0 м2. м. Львів,
вул. Митрополита Андрея, 3. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «ЕкспертМАШ». Термін виконання
робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 499 грн.
Частина нежитлового приміщення № 2 загальною площею 48,7 м2 цегляного одноповерхового гаражного боксу «Б-1» виробничої бази. м. Львів, вул. Січинського,
28. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Інвестиційна група «Захід». Термін виконання робіт – 2 к/д.
Вартість робіт – 1 500 грн.
Нежитлове приміщення № 103 загальною площею 53,0 м2 на другому поверсі будівлі. м. Львів, вул. І . Франка, 61. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Західна українська консалтингова
компанія». Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 1 000 грн.
Вбудоване нежитлове приміщення площею 70,4 м2 в одноповерховій будівлі гаража. м. Львів, вул. Князя Романа, 5. Мета оцінки – продовження договору оренди.
Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Національна компанія
«Укрексперт». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 945 грн.
Нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 161,6 м2 на першому поверсі
одноповерхової будівлі. м. Львів, вул. Кривоноса, 6. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «Левковичі».
Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 900 грн.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Полтавській області про підсумки конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для проведення
незалежної оцінки майна об’єктів оренди, що відбулися 13.09.2018
Переможцями конкурсів визнано:
юридичну особу – Приватне підприємство «Нерухомість» на проведення оцінки
державного майна:

нежитлове приміщення площею 117,3 м2 за адресою: вул. Г. Сковороди, 1/3,
м. Полтава, що обліковується на балансі Полтавської державної аграрної академії.
Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1500,00
грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
ФОП Старікова О. В. на проведення оцінки державного майна:
нежитлових вбудованих приміщень площею 246,4 м2 за адресою: вул. Небесної
Сотні, 69, м. Полтава, що обліковується на балансі Державного підприємства «Полтавський комбінат хлібопродуктів». Мета оцінки – укладення договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 360,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
юридичну особу – Товарну біржу «Полтавська регіональна біржа нерухомості» на
проведення оцінки державного майна:
одноповерхову адміністративну будівлю (літ. А-1) загальною площею 102,2 м2
та вбиральню (літ. В-1) загальною площею 2,0 м2 за адресою: вул. Гоголя, 174/2,
м. Миргород, Полтавська область, що обліковується на балансі ДП «Державний центр
сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції». Мета оцінки – укладення
договору оренди. Вартість виконаних робіт – 2 030,00 грн, строк виконання робіт по
об’єкту – 5 календарних днів;
юридичну особу – Приватне підприємство «Центр незалежної оцінки та експертизи» на проведення оцінки державного майна:
частини нежитлового приміщення площею 1,0 м2 за адресою: вул. Олени Пчілки,
19е, м. Полтава, що обліковується на балансі Національної поліції в Полтавській області. Мета оцінки – укладення договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 500,00
грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
юридичну особу – Товариство з обмеженою відповідальністю «Консалтінгова
компанія «Форекс» на проведення оцінки державного майна:
частини нежитлового приміщення лабораторного корпусу площею 23,7 м2 за адресою: вул. Кременчуцька, 6, с. Розсошенці, Полтавський район, Полтавська область,
що обліковується на балансі Полтавської експедиції по геофізичним дослідженням в
свердловинах. Мета оцінки – укладення договору оренди. Вартість виконаних робіт –
1 300,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Сумській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся 19.09.2018
1. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлове
приміщення площею 32,14 м2 за адресою: Сумська обл., м. Конотоп, вул. М. Немолота, 12 (балансоутримувач – Індустріально-педагогічний технікум Конотопського
інституту Сумського державного університету), з метою передачі в оренду визнано
ФОП Маслій А. Ф. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 200,00 грн.
2. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлове
приміщення площею 7,6 м2 за адресою: м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 160 (балансоутримувач – Сумський національний аграрний університет), з метою передачі в
оренду визнано ФОП Педченко А. М. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних
дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1 250,00 грн.
3. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлове
приміщення загальною площею 16,2 м2 за адресою: м. Суми, вул. Першотравнева,
29 (балансоутримувач – Департамент агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації), з метою продовження дії договору оренду визнано ФОП
Даниленко О. І. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання
послуг з оцінки – 1 150,00 грн.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Тернопільській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 18.09.2018
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: частина площадки біля складу № 1 площею 200,0 м2 за адресою: вул. Лесі Українки, 16, м. Бережани, Тернопільська область, що перебуває на
балансі Бережанського міжрайонного управління водного господарства визнано ТОВ
«Орієнтир-Реформа». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна
для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт
з оцінки – 2 090 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: частина комплексу «Гаражі та склади» під літ. С-1, поз. 1-1,

Департамент оцінки майна, майнових
прав та професійної оціночної
діяльності, т. 200-36-36
площею 70,7 м2 за адресою: вул. Лесі Українки, 16, м. Бережани, Тернопільська обл.,
що перебуває на балансі Бережанського міжрайонного управління водного господарства, визнано ТОВ «Експертно-консультаційна фірма «Орієнтир-Оцінка». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати
з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 080 гривень, строк
виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: частина приміщень в адмінбудинку, пам’ятки архітектури
місцевого значення, охоронний номер 132 М, загальною площею 83,5 м2, в тому числі
площа спільного користування – 40,9 м2: на першому поверсі – 3,2 м2, на мезоніні –
37,7 м2 в будинку за адресою: вул. Незалежності, 25, м. Збараж, Тернопільська обл.,
що перебуває на балансі Фінансового управління Збаразької районної державної
адміністрації, визнано Тернопільське обласне комунальне підприємство «Експерт».
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної
плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 100 гривень,
строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: приміщення першого поверху (1-34, 1-35) загальною
площею 47,0 м2, будівлі Ратуша, 1811 р., пам’ятки архітектури національного значення, охоронний номер 638, за адресою: пл. Ринок, 1, м. Бережани, Тернопільська
обл., що перебуває на балансі Державного історико-архітектурного заповідника у м.
Бережани, визнано ТОВ «Експертно-консультаційна фірма «Орієнтир-Оцінка». Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної
плати з метою продовження договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки –
2 090 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: державне нерухоме майно, що не увійшло до статутного
капіталу АТ «Тернопільський радіозавод «Оріон», але перебуває на його балансі, – нежитлове приміщення площею 19,0 м2 (у тому числі площа спільного користування –
9,6 м2) в підземному переході за адресою: вул. 15 Квітня, м. Тернопіль визнано ТзОВ
фірма «Гудвіл». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Вартість виконання
робіт з оцінки – 1 900 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: державне нерухоме майно, що не увійшло до статутного
капіталу АТ «Тернопільський радіозавод «Оріон», але перебуває на його балансі, –
нежитлові приміщення в підземному переході загальною площею 32,0 м2, зокрема:
приміщення поз. 1 площею 6,5 м2 і площа спільного користування – 6,7 м2; приміщення поз. 3 площею 9,3 м2 і площа спільного користування – 9,5 м2 за адресою: вул. 15
Квітня, м. Тернопіль визнано ТзОВ фірма «Гудвіл». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження
договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 900 гривень, строк виконання
робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: державне нерухоме майно, що не увійшло до статутного
капіталу АТ «Тернопільський радіозавод «Оріон», але перебуває на його балансі, –
нежитлові приміщення в підземному переході загальною площею 117,2 м2, зокрема:
приміщення поз. 4 площею 4,4 м2 і площа спільного користування – 4,5 м2; приміщення
поз. 5 площею 43,8 м2 і площа спільного користування – 44,9 м2 та приміщення поз.
6 площею 9,7 м2 і площа спільного користування – 9,9 м2 за адресою: вул. 15 Квітня,
м. Тернопіль визнано Тернопільське обласне комунальне підприємство «Експерт».
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки –
2 000 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Закарпатській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки майна, що відбувся 02.10.2018
Для проведення незалежної оцінки:
частини покрівлі площею 31,19 м2 та вбудованого горищного приміщення площею 26,04 м2 (5,6х4,65 м) будівлі літ. А навчально-лабораторного корпусу літ. АА/,
місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Університетська, 14
з метою продовження договору оренди, переможцем визнано суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Експерт – Центр» на таких умовах: вартість послуг з оцінки – 2 200 грн,
термін виконання – 5 днів.

прийнято рішення про приватизацію
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про внесення змін до наказів про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області від 29.10.2018 № 1207 внесено зміни до наказу регіонального відділення
від 24.04.2018 № 345 «Про прийняття рішення про приватизацію об’єкта державної
власності малої приватизації, соціально-культурного призначення», а саме: прийнято
рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні з умовами об’єкта державної
власності малої приватизації, соціально-культурного призначення – їдальні з обладнанням площею 355,12 м2, розташованої за адресою: 24004, Вінницька область,
м. Могилів-Подільський, вул. Дністровська, 60, яка не увійшла до статутного капіталу
ВАТ «Могилів-Подільський консервний завод», код ЄДРПОУ 00373965 та перебуває на
балансі ПрАТ «Могилів-Подільський консервний завод», код ЄДРПОУ 00373965.







 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області від 29.10.2018 № 1210 внесено зміни до наказу регіонального відділення від 24.04.2018 № 348 «Про прийняття рішення про приватизацію об’єкта
державної власності малої приватизації, окремого майна», а саме: прийнято рішення
про приватизацію шляхом продажу на аукціоні з умовами об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна – будівлі лазні площею 137,0 м2 (Вінницька
обл., Мурованокуриловецький р-н, с. Обухів, пров. Робітничий, 8А), що перебуває
на балансі ПАТ «Вищеольчедаївське», код ЄДРПОУ 385520.






 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Вінницькій області від 29.10.2018 № 1211 внесено зміни до наказу регіонального
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відділення від 24.04.2018 № 327 «Про прийняття рішення про приватизацію об’єкта
державної власності малої приватизації, окремого майна», а саме: прийнято рішення
про приватизацію шляхом продажу на аукціоні з умовами об’єкта державної власності
малої приватизації, окремого майна – будинку для сезонних працівників літ. «А» загальною площею 655,8 м2 з вхідним майданчиком літ. «а» (Вінницька обл., Піщанський
р-н, с. Дмитрашківка, вул. Садова, 4а), що перебуває на балансі ПрАТ «Сад України»,
код ЄДРПОУ 00414316.







 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області від 29.10.2018 № 1215 внесено зміни до наказу регіонального відділення
від 24.04.2018 № 33645 «Про прийняття рішення про приватизацію об’єкта державної
власності малої приватизації, окремого майна», а саме: прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні з умовами об’єкта державної власності малої
приватизації, окремого майна – протипожежної господарської мережі (Вінницька обл.,
Крижопільський р-н, с. Городківка, вул. Благовіщенська, 103), що перебуває на балансі
ПАТ «Крижопільський цукровий завод», код ЄДРПОУ 03374764.

Івано-Франківська область
Інформація
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду по Івано-Франківській області від
31.10.2018 №347 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні
об'єкта державної власності – окремого майна у складі: контора, А загальною площею
653,7 м2; ремонтна майстерня, Б загальною площею 1422,7 м2; автогараж, В загальною
площею 155,6 м2; основний склад, Г загальною площею 211,7 м2; основний склад, Д
загальною площею 352,0 м2; прохідна, Ж загальною площею 180,0 м2; вбиральня, З

Над номером працювали:
В. П. Борківська;
Т. м. карпюк;
О. В. Царуліца

загальною площею 10,4 м2; оглядова яма, 1 загальною площею 15,8 м2; огорожа,
2 загальною площею 992,7 м2; огорожа, 3 загальною площею 133,7 м2 за адресою:
Івано-Франківська обл., Галицький район, с. Маріямпіль, вул. Меліоративна, 23.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про внесення змін до наказу про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Львівській області від 31.10.2018 № 01580 внесено зміни до п. 1, 2 наказу регіонального відділення від 17.07.2018 № 00947 «Про прийняття рішення про
приватизацію об’єкта малої приватизації окремого майна» в частині назви,
площі та адреси об'єкта: «окреме майно – будівля їдальні площею 782,8 м2 за
адресою: Львівська обл., Сокальський р-н, с. Сілець, присілок Солтиси, 753В,
що перебуває на балансі Відокремленого підрозділу «Західно-Українська виконавча дирекція з ліквідації шахт» Державного підприємства «Об'єднана компанія
«Укрвуглереструктуризація».

АПАРАТ ФОНДУ
Інформація
про внесення змін до наказу про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Фонду державного майна України від 31 жовтня 2018 року № 1403
внесено зміни до наказу Фонду державного майна України від 11 червня 2018
року № 781 «Про прийняття рішення про приватизацію єдиного майнового комплексу колишнього Державного торговельного підприємства «Гудок», а саме: приватизувати єдиний майновий комплекс колишнього державного торговельного
підприємства «Гудок» шляхом продажу на аукціоні без умов.
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