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прийнято рішення
про приватизацію
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Вінницькій області
від 31.10.2018 № 1240 прийнято рішення про приватизацію шляхом викупу орендарем – Спільним
українсько-іспанським підприємством у формі
ТОВ «СПЕРКО УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 20112362)
об’єкта державної власності малої приватизації,
окремого майна – нежитлових вбудованих приміщень: на другому поверсі – 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, що перебуває на позабалансовому рахунку ТОВ «Вінницький оптико-механічний
завод» (код ЄДРПОУ 23062707), за адресою:
м. Вінниця, вул. 600-річчя, 25.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Луганській області
від 01.11.2018 № 371 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні об’єкта
малої приватизації, окремого майна – група
інвентарних об’єктів: фільтр-прес ФП-4-4400,
інв. № 21060062, та ємкість, інв. №03060436, за
адресою: Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. Незалежності, 128. Балансоутримувач: ВАТ «Лисичанський завод гумових технічних виробів» (код
за ЄДРПОУ 05389942).






 Наказом Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Луганській області
від 01.11.2018 № 372 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні об’єкта малої
приватизації, об’єкта соціально-культурного призначення – будинок культури за адресою: Луганська обл., Сватівський р-н, с. Гончарівка, вул. Центральна, 62. Балансоутримувач: відсутній. Орган
управління – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Луганській області.

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Сумській області від
01.11.2018 № 571 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності – гараж за адресою: Сумська обл., м. Середина-Буда, вул. Троїцька, 22, що обліковується на балансі Управління Державної казначейської служби України у СерединоБудському районі Сумської області.






 Наказом Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Сумській області від
01.11.2018 № 572 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності – нежитлова
будівля за адресою: Сумська обл., м. СерединаБуда, вул. Троїцька, 22, що обліковується на
балансі Управління Державної казначейської
служби України у Середино-Будському районі
Сумської області.
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Свідоцтво про державну реєстрацію
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додаток до офіційного видання фонду
Управління продажу об'єктів малої
приватизації, т. 200-31-64

мала приватизація
результати продажу
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації на аукціоні з умовами
Регіональним відділенням укладено з юридичною особою ТОВ «Механік Енергоспецбуд» договір
купівлі-продажу виробничої будівлі літ. А-3 загальною площею 1 395,3 м2 з прибудовою А'-2 та сходами
літ. а, разом з 86 одиницями частково розукомплектованого рухомого майна (обладнання) за адресою:
Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Горобця, 1, корп. 704. Ціна продажу об’єкта – 306 000,00 грн,
у т. ч. ПДВ – 51 000,00 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта державної власності
Наказом Регіонального відділення Фонду по Дніпропетровській області від 01.11.2018 № 12/01-09ЗВП затверджено результати продажу об’єкта малої приватизації – частина нежитлової будівлі (літ. А)
площею 314,8 м2 з ґанком (літ. а1), частина вимощення «І» площею 93,0 м2 за адресою: Дніпропетровська
обл., м. Жовті Води, вул. 8 Березня, 8. Об’єкт приватизовано шляхом продажу на аукціоні без умов юридичною особою – ТОВ «УКРЕНЕРГОБУДРЕСУРСИ» за ціною 20 880,00 грн, у т. ч. ПДВ – 3 480,00 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації на аукціоні з умовами
Регіональне відділення уклало з юридичною особою – ТОВ «САНТЕКО ДНІПРО» договір купівліпродажу Підстанції ПС – 35/10 кВ, що розташована за адресою: м. Дніпро, просп. Богдана Хмельницького (вул. Героїв Сталінграда), 106а. Ціна продажу об’єкта – 6 000 001,20 гривень (шість мільйонів одна
гривня 20 коп.), у тому числі ПДВ – 1 000 000,20 гривень (один мільйон гривень 20 коп.).

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво дитячого садка за адресою: Житомирська
обл., Коростенський р-н, с. Охотівка, вул. Маяковського, 36. Приватизовано шляхом викупу покупцем,

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’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення № ІІ площею 4,0 м2
на 1-му поверсі у холі гуртожитку № 1, що перебуває на балансі Вінницького національного технічного університету. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21021, м. Вінниця, вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 3.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Замовник робіт з оцінки – РВ Фонду по Вінницькій області (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua). Платник
робіт з оцінки – ФОП Музика В. В. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів): 1 частина приміщення. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 11.06.2018: відновна –
12 292,61 грн; залишкова – 6 651,25 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,0 тис. грн. Дата оцінки (дата
на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2018.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення № 155 площею
4,0 м2 на 1-му поверсі у вестибулі гуртожитку № 2, що перебуває на балансі Вінницького національного технічного університету. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21021, м. Вінниця, вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 5. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення
договору оренди. Замовник робіт з оцінки – РВ Фонду по Вінницькій області (0432) 67-52-17, vinnytsia@
spfu.gov.ua). Платник робіт з оцінки – ФОП Музика В. В. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з
аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 частина приміщення. Балансова залишкова вартість основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на
11.06.2018: відновна – 2 757,40 грн; залишкова – 193,02 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,0 тис. грн.
Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2018.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення № 139 площею
4,0 м2 на 1-му поверсі у вестибулі гуртожитку № 3, що перебуває на балансі Вінницького національного технічного університету. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21021, м. Вінниця, вул. Воїнів
Інтернаціоналістів/Келецька, 11/102. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою укладення договору оренди. Замовник робіт з оцінки – РВ Фонду по Вінницькій області (0432)
67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua). Платник робіт з оцінки – ФОП Музика В.В. Кількість об'єктів необоротних
активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 частина приміщення. Балансова залишкова вартість
основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів станом на 11.06.2018: відновна – 3258,83 грн; залишкова – 367,69 грн. Подібні до об’єкта оцінки
об’єкти: приміщення, частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки:
2,0 тис. грн. Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2018.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення № ІІІ площею 4,0 м2
на 1-му поверсі у вестибулі гуртожитку № 4, що перебуває на балансі Вінницького національного
технічного університету. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21021, м. Вінниця, вул. Келецька, 100. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Замовник робіт з оцінки – РВ Фонду по Вінницькій області (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua). Платник
робіт з оцінки – ФОП Музика В. В. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 частина приміщення. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 11.06.2018:
відновна – 3 231,81 грн; залишкова – 387,82 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,0 тис. грн. Дата оцінки
(дата на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2018.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення № ІІІ площею 4,0 м2
на 1-му поверсі у вестибулі гуртожитку № 5, що перебуває на балансі Вінницького національного
технічного університету. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21021, м. Вінниця, вул. Келецька, 98. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Замовник робіт з оцінки – РВ Фонду по Вінницькій області (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua). Платник
робіт з оцінки – ФОП Музика В. В. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 частина приміщення. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 11.06.2018: відновна – 3 166,15 грн; залишкова – 443,13 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини
будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,0 тис. грн. Дата оцінки
(дата на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2018.
 6. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення № ІІІ площею 4,0 м2
на 1-му поверсі у вестибулі гуртожитку № 6, що перебуває на балансі Вінницького національного

який єдиний подав заяву на участь в аукціоні зі зниженням стартової ціни, фізичною особою – Степанчуком Максимом Андрійовичем за 2 940,00 грн, у т. ч. ПДВ – 490,00 грн.

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта державної власності
Єдиний майновий комплекс – державне підприємство «Спеціальне конструкторське та технологічне
бюро «Електронагрівач» (код за ЄДРПОУ 04696895) за адресою: Київська обл., м. Фастів, вул. Бишівська,
6, приватизовано переможцем електронного аукціону – Волинцем Олександром Леонідовичем. Ціна
продажу об’єкта становить 192 000 (сто дев’яносто дві тисячі) гривень 00 копійок, у т. ч. ПДВ – 32 000
(тридцять дві тисячі) гривень 00 копійок.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Об’єкт малої приватизації незавершеного будівництва – пилорама за адресою: Харківська обл.,
Золочівський р-н, с. Одноробівка, вул. Тіткова, 40, приватизовано шляхом викупу покупцем, який
єдиний подав заяву на участь в аукціоні, фізичною особою – Івановою Наталією Вікторівною за ціною
31 620,00 грн (тридцять одна тисяча шістсот двадцять гривень 00 коп.), в тому числі ПДВ – 5 270,00 грн
(п’ять тисяч двісті сімдесят гривень 00 коп.).

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – прибудоване приміщення акумуляторної № 13/230 загальною площею 37,6 м2 колишнього військового містечка № 13 за адресою: Хмельницька обл., м. Ізяслав, вул. Військова, № 13/230, що обліковується на балансі відділу житлово-комунального господарства
Ізяславської райдержадміністрації, код за ЄДРПОУ 35643206, приватизовано шляхом викупу фізичною
особою Янчуком Віктором Григоровичем, який єдиний подав заяву на участь в електронному аукціоні
без умов № UA-PS-2018-09-10-000002-2. Ціна продажу з урахуванням ПДВ – 4 993,20 грн (чотири тисячі
дев’ятсот дев’яносто три гривні 20 коп.), в тому числі ПДВ – 832,20 грн.

Департамент оцінки майна, майнових
прав та професійної оціночної
діяльності, т. 200-36-36
технічного університету. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21021, м. Вінниця, вул. Келецька, 102а. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Замовник робіт з оцінки – РВ Фонду по Вінницькій області (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua). Платник
робіт з оцінки – ФОП Музика В.В. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів): 1 частина приміщення. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 11.06.2018: відновна –
3 166,15 грн; залишкова – 443,13 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,0 тис. грн. Дата оцінки (дата на яку
проводиться оцінка майна): 30.11.2018.
 7. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення № 17 площею 4 м2
у підвалі 5-поверхового навчального корпусу № 5 (літ. А), що перебуває на балансі Вінницького
національного аграрного університету. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 3. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку дії
договору оренди. Замовник робіт з оцінки – РВ Фонду по Вінницькій області (0432) 67-52-17, vinnytsia@
spfu.gov.ua). Платник робіт з оцінки – ПрАТ «ДАТАГРУП». Кількість об’єктів необоротних активів згідно з
аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 частина приміщення. Балансова залишкова вартість основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на
24.10.2018: відновна – 1 000,55 грн; залишкова – 384,97 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,0 тис. грн.
Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2018.
 8. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення вестибуля № 22 площею 8,0 м2 цокольного поверху (літ. А3) навчального корпусу з бібліотекою та актовим залом на
700 місць, що перебуває на балансі Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21000, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку дії договору оренди. Замовник робіт
з оцінки – РВ Фонду по Вінницькій області (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua). Платник робіт з оцінки – ФОП Сікорський М. А. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних
засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів):
1 частина приміщення. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 01.10.2018: відновна –
17 175,67 грн; залишкова – 13 740,54 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,0 тис. грн. Дата оцінки (дата на
яку проводиться оцінка майна): 30.11.2018.
 9. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення вестибуля № 22
площею 3,0 м2 на 1-му поверсі 4-поверхового навчального корпусу № 1 (літ. Б), що перебуває на
балансі Вінницького національного технічного університету. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21021,
м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
з метою продовження строку дії договору оренди. Замовник робіт з оцінки – РВ Фонду по Вінницькій
області (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua). Платник робіт з оцінки – ФОП Бесараба Л. М. Кількість
об'єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 частина приміщення. Балансова
залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 22.10.2018: відновна – 1 175,49 грн; залишкова – 0,00 грн. Подібні
до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з
оцінки об’єкта оцінки: 2,0 тис. грн. Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2018.
 10. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення вестибуля № 28
площею 4,0 м2 на 1-му поверсі 4-поверхового навчального корпусу № 3 (літ. А), що перебуває
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на балансі Вінницького національного технічного університету. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 21000, м. Вінниця, вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 7. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку дії договору
оренди. Замовник робіт з оцінки – РВ Фонду по Вінницькій області (0432) 67-52-17,
vinnytsia@spfu.gov.ua). Платник робіт з оцінки – ФОП Білецький В. В. Кількість об’єктів
необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 частина приміщення. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом
на 22.10.2018: відновна – 1 583,99 грн; залишкова – 783,49 грн. Подібні до об’єкта
оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,0 тис. грн. Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка
майна): 30.11.2018.
 11. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення вестибуля № 4 площею 4,0 м2 на 1-му поверсі 4-поверхового навчального
корпусу № 2 (літ. А), що перебуває на балансі Вінницького національного технічного
університету. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21021, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою
продовження строку дії договору оренди. Замовник робіт з оцінки – РВ Фонду по Вінницькій області (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua). Платник робіт з оцінки – ФОП
Білецький В. В. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 частина приміщення. Балансова залишкова вартість
основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій,
нематеріальних активів станом на 22.10.2018: відновна – 1 427,50 грн; залишкова –
274,42 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель. Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,0 тис. грн. Дата оцінки (дата
на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2018.
 12. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення № 15 (1,6 м2),
№ 16 (11,4 м2), № 17 (8,4 м2) загальною площею 21,4 м2 на 7-му поверсі
адміністративно-побутового корпусу (літ. А), що перебувають на балансі Державного науково-виробничого підприємства «Пошук». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: 21027, м. Вінниця, вул. Костянтина Василенка, 20. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Замовник
робіт з оцінки – РВ Фонду по Вінницькій області (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.
ua). Платник робіт з оцінки – ПП «Він Єкспо». 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, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 01.08.2018: відновна –
6 021,31 грн; залишкова – 1 888,66 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення,
частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,0
тис. грн. Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2018.
 13. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею
18,7 м2 на 2-му поверсі окремо розташованої 2-поверхової будівлі (будинку
побуту), що не увійшло під час приватизації до статутного (складеного) капіталу ВАТ
«Кам’яногірський цукровий завод» та перебуває на позабалансовому рахунку Китайгородської сільської ради Іллінецького району Вінницької області. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 22752, Вінницька обл., Іллінецький р-н, с. Кам’яногірка, вул. Центральна, 85. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку дії договору оренди. Замовник робіт з оцінки – РВ Фонду по Вінницькій
області (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua). Платник робіт з оцінки – ПАТ «Укрпошта». Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних
засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 приміщення. Балансова залишкова вартість основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів станом на 31.12.2017: відновна – 15 072,00 грн; залишкова – 15 072,00 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,5 тис. грн. Дата оцінки (дата на яку
проводиться оцінка майна): 31.10.2018.
 14. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення № 18 площею
33,2 м2 на 1-му поверсі навчального корпусу № 1 (літ. А), що перебуває на балансі
Вінницького національного аграрного університету. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 24321, Вінницька обл., м. Ладижин, вул. П. Кравчика, 5. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Замовник
робіт з оцінки – РВ Фонду по Вінницькій області (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.
ua). Платник робіт з оцінки – ФОП Величко Т. Г. Кількість об’єктів необоротних активів
згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 приміщення. Балансова
залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 06.03.2018: відновна –
9228,00 грн; залишкова – 3862,00 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення,
частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки:
2,7 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 ФДМУ від 16.01.2018 № 47,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2018 р за № 198/31650
(далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єкт оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та
спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також
строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція щодо ціни надання послуг
з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна (додаток 3 до Положення); підтвердних документів (заява про участь у конкурсі
з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення); інформація про претендента (додаток 5 до Положення).
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про
претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору на проведення незалежної оцінки майна.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 або безпосередньо до приймальні регіонального відділення до 17.00 19.11.2018 (включно).
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкту оцінки та назву суб’єкта оціночної
діяльності, який подає заяву.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться 23.11.2018 о 10.00 у РВ Фонду по Вінницькій області за
адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для довідок 67-26-08.

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Волинській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єкта оціночної діяльності
 1. Найменування об’єкта оцінки: частина адмінбудівлі (приміщення № 23)
площею 24,9 м2 за адресою: 45008, Волинська обл., м. Ковель, вул. Драгоманова,
22, що обліковується на балансі Ковельської районної державної адміністрації Волинської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 45008, Волинська обл., м. Ковель,
вул. Драгоманова, 22. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору
оренди. Телефон (0332) 24-80-24. Телефакс (0332) 24-34-77. Наявність об’єктів, що
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
орієнтовно на 31.10.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 2,46 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно – приміщення, частини будівель. Особа – платник робіт з оцінки – Колодяжненська сільська рада
Ковельського району Волинської області.
 2. Найменування об’єкта оцінки: частина адміністративного приміщення
площею 11,1 м2 за адресою: 45700, Волинська обл., м. Горохів, вул. Шевченка, 25,
що обліковується на балансі Головного територіального управління юстиції у Волинській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 45700, Волинська обл., м. Горохів,
вул. Шевченка, 25. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження дії договору оренди.
Телефон (0332) 24-80-24. Телефакс (0332) 24-34-77. Розмір земельної ділянки, усього:
0,0239 га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної
ділянки: м. Горохів, вул. Шевченка, 25. Цільове призначення земельної ділянки: для
будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: станом на 04.09.2018:
24 349,27 грн. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно на 31.10.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,46 тис. грн. Подібні до об’єкта
оцінки об’єкти: нерухоме майно – приміщення, частини будівель. Особа – платник
робіт з оцінки – ФОП Савка С. Є.
 3. Найменування об’єкта оцінки: частина адміністративної будівлі (літер
А-9) площею 7,0 м2 за адресою: 43025, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Шопена, 12,
що обліковується на балансі Головного управління статистики у Волинській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43025, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Шопена,
12. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку розміру орендної плати для продовження дії договору оренди. Телефон
(0332) 24-80-24. Телефакс (0332) 24-34-77. Розмір земельної ділянки, усього: 0,2887
га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки:
м. Луцьк, вул. Шопена, 12. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування
адміністративного приміщення. Правовий режим земельної ділянки: право постійного
користування земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки:
1 433 583,09 станом на 14.02.2018. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно на 31.10.2018.
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Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,46 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно – приміщення, частини будівель. Особа – платник робіт з оцінки – ПрАТ «ДАТАГРУП».
 4. Найменування об’єкта оцінки: частина адмінбудівлі (приміщення № 25)
площею 11,3 м2 за адресою: 45000, Волинська обл., м. Ковель, вул. Драгоманова,
22, що обліковується на балансі Ковельської районної державної адміністрації. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 45000, Волинська обл., м. Ковель, вул. Драгоманова,
22. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку розміру орендної плати для продовження дії договору оренди. Телефон
(0332) 24-80-24. Телефакс (0332) 24-34-77. Місце розташування земельної ділянки:
м. Ковель, вул. Драгоманова, 22. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно на 31.10.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,46 тис. грн. Подібні
до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно – приміщення, частини будівель. Особа –
платник робіт з оцінки – Адвокатське об’єднання «МКС ПАРТНЕРИ».
 5. Найменування об’єкта оцінки: частина учбового корпусу № 2 площею
57,6 м2 за адресою: 45765, Волинська обл., Горохівський р-н, м. Берестечко,
вул. Незалежності,140, що обліковується на балансі Професійно-технічного училища
№ 27 м. Берестечко. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 45765, Волинська обл., Горохівський р-н, м. Берестечко, вул. Незалежності, 140. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження дії договору оренди. Телефон (0332) 24-80-24. Телефакс (0332) 24-34-77.
Розмір земельної ділянки, усього: 14,6585 га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території).
Місце розташування земельної ділянки: м. Берестечко, вул. Незалежності, 140. Цільове
призначення земельної ділянки: для ведення дослідних і навчальних цілей пропаганди
передового досвіду, для ведення сільського господарства. Правовий режим земельної
ділянки: право постійного користування земельною ділянкою. Наявність об’єктів, що
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
орієнтовно на 31.10.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 2,46 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно – приміщення, частини будівель. Особа – платник робіт з оцінки – ПП «КАМЕЛІЯ».
 6. Найменування об’єкта оцінки: частина будівлі кафе «Журавка» (А-1) –
приміщення № згідно з технічним паспортом 3-7 площею 106,5 м2 за адресою: 45233, Волинська обл., смт Цумань, вул. Незалежності, 124, що обліковується
на балансі ДП «Цуманське лісове господарство». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
45233, Волинська обл., смт Цумань, вул. Незалежності, 124. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної
плати для укладення договору оренди. Телефон (0332) 24-80-24. Телефакс (0332)
24-34-77. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно на 31.10.2018. Очікувана найбільша
ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,46 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки
об’єкти: нерухоме майно – приміщення, частини будівель. Особа – платник робіт з
оцінки – ФОП Ховайло О. Ю.
 7. Найменування об’єкта оцінки: частина будівлі кафе «Журавка» (А-1) –
приміщення № згідно з технічним паспортом 8-19 площею 77,5 м2 за адресою: 45233, Волинська обл., смт Цумань, вул. Незалежності, 124, що обліковується
на балансі ДП «Цуманське лісове господарство». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
45233, Волинська обл., смт Цумань, вул. Незалежності, 124. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної
плати для укладення договору оренди. Телефон (0332) 24-80-24. Телефакс (0332)
24-34-77. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно на 31.10.2018. Очікувана найбільша
ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,46 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки
об’єкти: нерухоме майно – приміщення, частини будівель. Особа – платник робіт з
оцінки – ФОП Ховайло О. В.
 8. Найменування об’єкта оцінки: частина адміністративної будівлі (літер А-9)
площею 34,0 м2 та частина даху площею 18,0 м2 за адресою: 43025, Волинська
обл., м. Луцьк, вул. Шопена, 12, що обліковується на балансі Головного управління
статистики у Волинській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43025, Волинська
обл., м. Луцьк, вул. Шопена, 12. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження дії договору оренди. Телефон (0332) 24-80-24. Телефакс (0332) 24-34-77. Розмір земельної
ділянки, усього: 0,2887 га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом
оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: м. Луцьк, вул. Шопена, 12. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування адміністративного приміщення. Правовий режим земельної
ділянки: право постійного користування земельною ділянкою. Нормативна грошова
оцінка земельної ділянки: 1 433 583,09 грн станом на 14.02.2018. Наявність об’єктів, що
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
орієнтовно на 31.10.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 2,46 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно – інженерні
споруди, передавальні пристрої та конструктивні частини будівель, що призначені для
їх розміщення. Особа – платник робіт з оцінки – ПрАТ «ВФ Україна».
 9. Найменування об’єкта оцінки: частина адміністративної будівлі (літер А-9)
площею 27,1 м2 та частина даху площею 14,9 м2 за адресою: 43025, Волинська
обл., м. Луцьк, вул. Шопена, 12, що обліковується на балансі Головного управління
статистики у Волинській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43025, Волинська
обл., м. Луцьк, вул. Шопена, 12. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження
дії договору оренди. Телефон (0332) 24-80-24. Телефакс (0332) 24-34-77. Розмір
земельної ділянки, усього: 0,2887 га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце
розташування земельної ділянки: м. Луцьк, вул. Шопена, 12. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування адміністративного приміщення. Правовий режим
земельної ділянки: право постійного користування земельною ділянкою. Нормативна
грошова оцінка земельної ділянки: 1 433 583,09 грн станом на 14.02.2018. Наявність
об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): орієнтовно на 31.10.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг
з оцінки об’єкта оцінки – 2,46 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме
майно – інженерні споруди, передавальні пристрої та конструктивні частини будівель, що призначені для їх розміщення. Особа – платник робіт з оцінки – ТзОВ «САГА
КОМ'ЮНІКЕЙШНЗ ЮКРЕЙН».
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47)
(далі – Положення).
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується РВ Фонду по Волинській області, у разі якщо вартість надання
послуг з незалежної оцінки суб’єкта оцінки менша 200 (двісті) тис. грн.
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна
та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про
оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача стосовно об’єкта оцінки,
що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними
документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати конкурсну документацію в запечатаному
конверті по кожному об’єкту оцінки окремо, а саме:
1) конкурсну пропозицію, яка подається в запечатаному окремому конверті та
має містити пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законодавством, а також строк виконання робіт у
календарних днях, який не повинен перевищувати 5 календарних днів; 2) документи
щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення). У разі
відсутності досвіду та (або) відсутності хоча б одного з документів, що підтверджують
цей досвід (зокрема, подані копії документів є нечитабельними), бали за відповідними
критеріями не зараховуються; 3) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з
відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення); інформація про претендента (додаток 5 до Положення).
На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а
також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір
суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Претендент не допускається до участі в конкурсі у разі: недостовірності, невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання; перевищення очікуваної найбільшої ціни надання послуг з оцінки об’єкта оцінки.
Замовник робіт з оцінки – РВ Фонду державного майна України по Волинській області (43027, м. Луцьк, Київський майдан, 9).
Конкурсна комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група з опрацювання документів претендента знаходяться за адресою: м. Луцьк, Київський майдан,
9, каб.801. телефон: (0332) 24-00-57.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації в
газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у РВ ФДМУ по Волинській області за
адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801.
У разі якщо дата конкурсу припадає на вихідний, святковий або інший неробочий
день, то конкурс відбудеться в перший за ним робочий день.
Конкурсну документацію потрібно подавати до сектору організаційноадміністративного забезпечення РВ Фонду по Волинській області за адресою: м. Луцьк,
Київський майдан, 9, каб. 807 за чотири робочих дні до опублікованої дати проведення конкурсу (включно).

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
IНФОРМАЦIЯ
РВ Фонду по Закарпатській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта оцінки: вбудовані підвальні приміщення загальною площею
58,27 м2 в адміністративно-господарській будівлі. Місцезнаходження об’єкта:
Закарпатська обл., м. Тячів, вул. Нересенська (вул. Жовтнева), 1. Балансоутримувач:
Головне управління Національної поліції в Закарпатській області. Мета проведення
незалежної оцінки: для продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(0312) 61-38-83. Замовник робіт з оцінки: РВ Фонду по Закарпатській області. Платник
робіт з оцінки: ФОП Савула К. М. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.10.2018. Подібними до об’єкта оцінки є: приміщення, частини будівель закладів
громадського харчування. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2 400
грн. Строк виконання робіт з оцінки не має перевищувати 5 календарних днів.

 2. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення (поз. 1'-1 – 4,4 м2,

1'-2 – 58,64 м2) загальною площею 63,04 м2 першого поверху адміністративної будівлі (літ. Б). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., Тячівський
р-н, м. Тячів, вул. Голлоші Ш., 25. Балансоутримувач: Головне управління статистики у
Закарпатській області. Мета проведення незалежної оцінки: для укладення договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Замовник робіт з оцінки: РВ
Фонду по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: Комунальна реабілітаційна
установа «Обласний центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2018. Подібними до об’єкта оцінки
є: приміщення, частини будівель адміністративної нерухомості. Очікувана найбільша
ціна надання послуг з оцінки – 2 400 грн. Строк виконання робіт з оцінки не має перевищувати 5 календарних днів.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі –
Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та
спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції – пропозиції учасника конкурсу щодо вартості надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також строку їх
виконання робіт (у календарних днях), запечатаної в окремому конверті; підтвердних
документів – заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за
встановленою формою (додаток 4 до Положення), інформація про претендента (додаток 5 до Положення); документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або)
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна (додаток 3 до Положення).
Місцезнаходження комісії та робочої групи: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька,
60, телефон для довідок (0312) 61-38-83.
На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а
також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір
суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті до служби діловодства РВ Фонду по Закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород,
вул. Собранецька, 60 (каб. 313) до 14 листопада 2018 року 17.00 (включно).
Конкурс відбудеться 20 листопада 2018 року о 10.00 у РВ Фонду по Закарпатській області (адреса: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 303).
IНФОРМАЦIЯ
РВ Фонду по Закарпатській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта оцінки: частина майданчика з асфальтобетонним покриттям загальною площею 9,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл.,
м. Ужгород, вул. Загорська, 10а. Балансоутримувач: Державна фіскальна служба України та в оперативному управлінні (користуванні) Ужгородської об’єднаної державної
податкової інспекції Головного управління ДФС у Закарпатській області. Мета проведення незалежної оцінки: для продовження договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (0312) 61-38-83. Замовник робіт з оцінки: РВ Фонду по Закарпатській області.
Платник робіт з оцінки: АТ «КОМІНВЕСТБАНК». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2018. Подібними до об’єкта оцінки є: споруди – майданчики.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2 400 грн. Строк виконання робіт
з оцінки не має перевищувати 5 календарних днів.
 2. Назва об’єкта оцінки: приміщення гаражного боксу поз. ІХ площею
32,2 м2 адмінбудинку. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Хуст,
вул. І. Франка, 6. Балансоутримувач: Головне управління статистики в Закарпатській
області. Мета проведення незалежної оцінки: для продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Замовник робіт з оцінки: РВ Фонду по
Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Поп О. С. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.10.2018. Подібними до об’єкта оцінки є: приміщення, частини будівель виробничої, виробничо-складської або складської нерухомості.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2 400 грн. Строк виконання робіт
з оцінки не має перевищувати 5 календарних днів.
 3. Назва об’єкта оцінки: вбудоване приміщення (поз.9) площею 12,6 м2
першого поверху адмінбудинку літ. А. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., Великоберезнянський р-н, смт Великий Березний, вул. Шевченка, 26.
Балансоутримувач: Державна фіскальна служба України та в оперативному управлінні (користуванні) Ужгородської об’єднаної державної податкової інспекції Головного
управління ДФС у Закарпатській області. Мета проведення незалежної оцінки: для
продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Замовник робіт з оцінки: РВ Фонду по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки:
ФОП Грідіна М. В. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2018.
Подібними до об’єкта оцінки є: приміщення, частини будівель адміністративної нерухомості. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2 400 грн. Строк виконання робіт з оцінки не має перевищувати 5 календарних днів.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого приміщення (поз. № 3) площею 10,4 м2 адміністративного будинку (літ. А). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Кошового О., 4. Балансоутримувач: Регіональний
сервісний центр МВС в Закарпатській області. Мета проведення незалежної оцінки:
для продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83.
Замовник робіт з оцінки: РВ Фонду по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки:
АТ «КОМІНВЕСТБАНК». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.10.2018. Подібними до об’єкта оцінки є: приміщення, частини будівель адміністративної нерухомості. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2 400 грн. Строк
виконання робіт з оцінки не має перевищувати 5 календарних днів.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого приміщення (поз. № 1-6 за
планом) площею 5,0 м2 адміністративної будівлі ВГІРФО з добудовою паспортного відділення. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., м. Тячів,
вул. Армійська, 6. Балансоутримувач: Головне управління Національної поліції в Закарпатській області. Мета проведення незалежної оцінки: для продовження договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Замовник робіт з оцінки: РВ
ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: АТ «КОМІНВЕСТБАНК». Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2018. Подібними до об’єкта
оцінки є: приміщення, частини будівель адміністративної нерухомості. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2 400 грн. Строк виконання робіт з оцінки не має
перевищувати 5 календарних днів.
 6. Назва об’єкта оцінки: двоповерхова будівлі літ. А навчального корпусу
Закарпатського лісотехнічного коледжу Державного вищого навчального закладу «Національний лісотехнічний університет України» загальною площею
1 397,2 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., м. Хуст, вул. Шевченка, 31. Балансоутримувач: Закарпатський лісотехнічний коледж Державного вищого навчального закладу «Національний лісотехнічний університет України». Мета
проведення незалежної оцінки: для продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Замовник робіт з оцінки: РВ Фонду по Закарпатській
області. Платник робіт з оцінки: Товариство з обмеженою відповідальністю Медичний
коледж «Монада». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2018.
Подібними до об’єкта оцінки є: будівлі адміністративної нерухомості. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2 400 грн. Строк виконання робіт з оцінки не
має перевищувати 5 календарних днів.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі –
Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та
спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції – пропозиції учасника конкурсу щодо вартості надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також строку
їх виконання робіт (у календарних днях), запечатаної в окремому конверті; підтвердних документів: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності
за встановленою формою (додаток 4 до Положення), інформація про претендента
(додаток 5 до Положення); документів щодо практичного досвіду виконання робіт з
оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності
та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення).
Місцезнаходження комісії та робочої групи: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька,
60, телефон для довідок (0312) 61-38-83.
На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності»,
а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я,
по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті до служби діловодства РВ Фонду по Закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород,
вул. Собранецька, 60 (каб. 313) до 21 листопада 2018 року 17.00 (включно).
Конкурс відбудеться 27 листопада 2018 року о 10.00 у РВ ФДМУ по Закарпатській області (адреса: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 303).
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ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Запорізькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ Фонду по Запорізькій області:
zaporizhia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ Фонду по Запорізькій області.
 1. Назва об’єкта оцінки: окремо розташований громадський будинок (літера А, приміщення з № 1 до № 18 включно) загальною площею 189,1 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Ля-Сейнська, 59а.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізький національний технічний університет. Платник робіт
з оцінки: ФОП Зінченко О. В. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
31.10.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3 600
грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремо розташовані будівлі; за функціональним
призначенням: виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення коридору № 39 учбового
корпусу № 3, реєстровий номер 02070849.2.АААККД968, площею 2,0 м2; частина приміщення вестибуля № 44 учбового корпусу № 4, реєстровий номер
02070849.2.АААККД969, площею 2,0 м2; частина приміщення коридору № 60
учбового корпусу № 5, реєстровий номер 02070849.2.АААККД973, площею
2,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, буд. 64.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізький національний технічний університет. Платник робіт
з оцінки: ФОП Клименко Є. В. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
31.08.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3 200
грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: частини приміщень будівель площею до 20 м2;
за функціональним призначенням: для розміщення торговельних автоматів.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення № 31 (№ 1а) площею 49,4 м2
першого поверху будівлі (літ. А-5); приміщення з № 1-7 до № 1-24 включно
площею 376,8 м2 та естакади № 1-24а площею 21,0 м2 першого поверху будівлі (літ. А'-2), загальною площею 447,2 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Запоріжжя, вул. Добролюбова,10. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізька державна інженерна академія.
Платник робіт з оцінки: Приватне підприємство «СОЛПІТ». Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна) – 30.11.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з
оцінки об’єкта оцінки – 3 400 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та
частини приміщень будівель; за функціональним призначенням: адміністративна,
торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів
громадського харчування тощо.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина вестибуля № 1 загальною площею 11,4 м2
першого поверху будівлі (літ. А-3). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Соборний, 226. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізька державна інженерна академія.
Платник робіт з оцінки: Приватне підприємство «СОЛПІТ». Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна) – 30.11.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з
оцінки об’єкта оцінки – 2 400 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: частини приміщень будівель площею до 20 м2; за функціональним призначенням: адміністративна,
торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів
громадського харчування тощо.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 4 загальною площею
12,5 м2 першого поверху будівлі ветеринарної лікарні (літ. А). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Оріхів, вул. Овчаренка, 164. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: Оріхівська
районна державна лікарня ветеринарної медицини. Платник робіт з оцінки: ФОП Бикова І. І. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2018. Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2 400 грн. Подібні до об’єкта
оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель; за функціональним призначенням:
адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість
для закладів громадського харчування тощо.
 6. Назва об’єкта оцінки: приміщення № 327 загальною площею 41,9 м2 третього поверху корпусу А (літ. А -6), реєстровий номер 00190414.1.АААДКИ168.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Патріотична, буд. 74а. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач
майна: «Український державний науково-дослідний інститут спеціальних сталей, сплавів та феросплавів». Платник робіт з оцінки: Приватне підприємство «Комерційний
інформаційно-аналітичний центр «ТЕРЦ». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 31.10.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
2 400 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель; за функціональним призначенням: адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна
нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо.
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 130 загальною площею
9,9 м2 першого поверху будівлі (літ. В, В`в). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Тепла/Пушкіна, 3/2. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати
з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Бердянський державний педагогічний університет. Платник робіт з оцінки: ФОП Фролова О. В. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2018. Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3 200 грн. Подібні до об’єкта
оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель; за функціональним призначенням:
адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість
для закладів громадського харчування тощо.
 8. Назва об’єкта оцінки: будівля гаража (літ. В), реєстровий номер
02360576.31.АААДЕЕ946, загальною площею 23,2 м 2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Вільнянськ, пров. Торговий, 2. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач
майна: Головне управляння статистики у Запорізькій області. Платник робіт з оцінки:
Приватне підприємство «ЮНА». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
3 200 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема, аналогічного
функціонального призначення.
 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 3-11, № 3-12 третього поверху дорослої поліклініки на 850 відвідувачів (літер І-7, І1-3) загальною
площею 13,2 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Енергодар,
просп. Будівельників, 33. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну
дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Державний заклад «Спеціалізована
медико-санітарна частина № 1» Міністерства охорони здоров’я України. Платник робіт
з оцінки: ФОП Кремзер О. О. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
31.10.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3 200
грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель; за функціональним призначенням: адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна
нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо.
 10. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 79 загальною площею 48,4 м2 третього поверху будівлі центру науково-технічної інформації
(літ. А-10). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Соборний, 77.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач
майна: ДП «Ценр науково-технічної інформації та сприяння інноваційному розвитку
України». Платник робіт з оцінки: ТОВ науково-технічний центр «СІЧ СЕРТ». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2018. Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2 400 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
приміщення та частини будівель; за функціональним призначенням: адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів
громадського харчування тощо.
Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, скріплений підписом керівника суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що
проводив оцінку.
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, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (зі змінами, внесеними наказом Фонду від 16.01.2018
№ 47, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650)
(далі – Положення).
До 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 за
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають
об’єкту оцінки.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про
оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача стосовно об’єкта оцінки,
що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними
документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати разом із супровідним листом конкурсну
документацію в запечатаному конверті (на конверті слід зазначити «На конкурс з
відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити дату проведення конкурсу, 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, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення); копія сертифіката
суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом; копії кваліфікаційних
документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; 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). У разі відсутності досвіду та (або) відсутності хоча б
одного з документів, що підтверджують цей досвід (зокрема, подані копії документів
є нечитабельними), бали за відповідними критеріями не зараховуються; 3) конкурс-
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ну пропозицію претендентів, яка подається в запечатаному окремому конверті і має
містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт у календарних днях, який не повинен
перевищувати 5 календарних днів.
Претенденти, які подали документи на конкурсний відбір СОД в одному конверті
на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі СОД допущені не будуть. У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент
до участі у конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 69001, м. Запоріжжя,
вул. Перемоги, 50, каб. 22, каб. 16.
Телефони для довідок: (061) 226-07-50, 226-07-66, 226-07-79.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу документального забезпечення
та контролю виконавської дисципліни РВ Фонду по Запорізькій області (каб. 10) до
15.00 16.11.2018 (включно).
Конкурс відбудеться 22.11.2018 о 10.00 у РВ Фонду по Запорізькій області
за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. 35.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Івано-Франківській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Гідротехнічні споруди ставу № 3 площею водного плеса 1,1063 га (балансоутримувач ліквідований) за адресою: Івано-Франківська обл., Богородчанський
р-н, с. Похівка. Запланована дата оцінки: 31.10.2018. Мета проведення незалежної
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди.
Замовник оцінки – РВ Фонду по Івано-Франківській області. Платник оцінки – Мартинюк Роман Богданович.
 2. Нежитлові приміщення площею 11,3 м2 (згідно з техпаспортом кімната
№ 41) на першому поверсі адміністративної будівлі, що обліковується на балансі
Івано-Франківської філії державної установи «Інститут охорони ґрунтів України», за
адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Гаркуші, 2. Запланована дата оцінки: 31.10.2018.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди
для укладення договору оренди. Замовник оцінки – РВ Фонду по Івано-Франківській
області. Платник оцінки – Громадська організація «Інваліди, ветерани, учасники, волонтери АТО «Воїн України».
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті і складається із:
1) конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також
строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція щодо ціни надання послуг з
оцінки подається з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом; 2) документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки
земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку
земельної ділянки) (додаток 3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу ФДМУ від
16.01.2018 № 47); 3) підтвердних документів.
На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а
також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір
суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде розглядатись конкурсною комісією під час обрання переможця не повинна перевищувати: об’єкт нерухомого майна – 3 тис. грн; гідротехнічні споруди – 8 тис. грн.
Строк надання послуг з оцінки об’єктів не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Інформація про подібні до об’єкта оцінки об’єкти наведена в додатку 2 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду
від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за
№ 60/28190 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд конкурсної комісії:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної
з державною таємницею, і залучається претендентом (за потреби); інформація про
претендента (додаток 5 до Положення); копії кваліфікаційних документів оцінювача
з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок (подаються у разі проведення конкурсу з метою виконання робіт з експертної грошової
оцінки земельних ділянок).
Копії документів, що подаються до регіонального відділення, повинні бути завірені належним чином.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: до участі в конкурсі з метою надання
послуг з оцінки майна можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено
провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам
до учасників конкурсу, передбачених пунктом 12 розділу ІІ Положення.
У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет документів або подана ним конкурсна документація є неповною, комісія на засіданні приймає рішення
щодо недопущення його до участі в конкурсі. Претендент має право відкликати свою
заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії РВ Фонду по ІваноФранківській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів з дня опублікування цієї інформації о 10.00 в кабінеті № 315 у приміщенні РВ Фонду по Івано-Франківській
області за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, телефон для
довідок 55-31-39.
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група знаходяться за
адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, телефон для довідок 55-31-39.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Івано-Франківській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації
 Назва об’єкта оцінки: окреме майно у складі: контора, А загальною площею
653,7 м2; ремонтна майстерня, Б загальною площею 1 422,7 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 м2; вбиральня, З загальною площею 10,4 м2; оглядова яма, 1 загальною
площею 15,8 м2; огорожа, 2 загальною площею 992,7 м2; огорожа, 3 загальною
площею 133,7 м2. Балансоутримувач – Галицьке міжрайонне управління водного господарства, код за ЄДПОРУ 01037577. Місцезнаходження об’єкта оцінки (підприємства,
господарського товариства): Івано-Франківська обл., Галицький р-н, с. Маріямпіль,
вул. Меліоративна, 23. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ціни продажу об’єкта оцінки з метою його продажу на аукціоні. Кількість об’єктів необоротних
активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів) – контора А загальною
площею 653,7 м2; ремонтна майстерня, Б загальною площею 1 422,7 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 м2;
вбиральня, З загальною площею 10,4 м2; оглядова яма, 1 загальною площею 15,8 м2;
огорожа (залізобетонні плити), 2 загальною площею 992,7 м2; огорожа (металева сітка), 3 загальною площею 133,7 м2. Балансова залишкова вартість основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів 0,0 грн станом на 31.12.2017 Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так/ні): ні. Дата оцінки: 31.10.2018.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті і складається із:
1) конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також
строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція щодо ціни надання послуг з
оцінки подається з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом; 2) документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки
земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку
земельної ділянки) (додаток 3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду від
16.01.2018 № 47); 3) підтвердних документів.
На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а
також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір
суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця не повинна перевищувати 11 тис. грн.
Строк надання послуг з оцінки об’єктів не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Інформація про подібні до об’єкта оцінки об’єкти наведена в додатку 2 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду
від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за
№ 60/28190 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд конкурсної комісії:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної
з державною таємницею, і залучається претендентом (за потреби); інформація про
претендента (додаток 5 до Положення); копії кваліфікаційних документів оцінювача
з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок (подаються у разі проведення конкурсу з метою виконання робіт з експертної грошової
оцінки земельних ділянок).
Копії документів, що подаються до регіонального відділення, повинні бути завірені належним чином.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: до участі в конкурсі з метою надання
послуг з оцінки майна можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено
провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам
до учасників конкурсу, передбачених пунктом 12 розділу ІІ Положення.

У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет документів або подана ним конкурсна документація є неповною, комісія на засіданні приймає рішення
щодо недопущення його до участі в конкурсі. Претендент має право відкликати свою
заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії РВ Фонду по ІваноФранківській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів з дня опублікування цієї інформації о 10.00 в кабінеті 315 у приміщенні РВ Фонду по Івано-Франківській
області за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, телефон для
довідок 55-31-39.
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група знаходяться за
адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, телефон для довідок 55-31-39.

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Київській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Нерухоме майно – під’їзна залізнична колія протяжністю 1 571,2 м, а
саме: колії № б/н – 1 293,4 м, колії № 1 – 201,0 м, колії № 4 – 76,8 м та два стрілочних переводи № 1 та № 3 за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, що перебувають на
балансі ВАТ»Ірпінський Комбінат «Перемога» (код за ЄДРПОУ 00291013). Мета оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Дата оцінки:
31.10.2018. Замовник: РВ Фонду по Київській області. Платник: ПрАТ «Ірпіньмаш». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 4 400 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть
вважатися: споруди, зокрема, аналогічного функціонального призначення.
 2. Гідротехнічні споруди ставу «Парковий», інв. № 202, реєстровий номер
25592421.9.ААЕЖАГ464, за адресою: Київська обл., Ставищенський р-н в межах
земель Ставищенської селищної ради, за межами смт Ставище, що перебувають на
балансі Державного підприємства «Укрриба». Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення терміну дії договору. Дата оцінки: 31.10.2018. Замовник: РВ Фонду по Київській області. Платник: ТОВ «АВТОПАРКСЕРВІС-14». Очікувана
найбільша ціна надання послуг: 12 100 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: споруди, зокрема, аналогічного функціонального призначення.
 3. Нежитлове приміщення № 251 площею 16,9 м2, реєстровий номер
за ЄРОДВ 20572069.1435.НЛТНПД1884, на другому поверсі пасажирського
термінала «D» за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебувають на балансі ДП МА «Бориспіль». Мета оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта з метою продовження договору. Дата оцінки: 31.10.2018.
Замовник: РВ Фонду по Київській області. Платник: ПрАТ «Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 3 080 грн. Подібними
до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель, торговельноадміністративного, торговельного призначення.
 4. Нежитлове приміщення в тимчасовому збірно-розбірному металевому складі загальною площею 50,0 м2 за адресою: Київська обл., смт Коцюбинське, вул. Понамарьова, 2, що перебуває на ДГО Консорціум «Військово-будівельна
індустрія». Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору. Дата оцінки: 31.10.2018. Замовник: РВ Фонду по Київській області. Платник:
ФОП Шувар С. З. Очікувана найбільша ціна надання послуг: 3 080 грн. Подібними до
об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель адміністративного,
виробничо-складського, складського призначення.
 5. Частина нежитлового приміщення загальною площею 8,5 м2 за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Я. Мудрого, 21/2, що перебуває на балансі
Технолого-економічного коледжу Білоцерківського Національного аграрного університету. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору. Дата оцінки: 31.10.2018. Замовник: РВ Фонду по Київській області. Платник:
ФОП Даниленко Д. М. Очікувана найбільша ціна надання послуг: 3 080 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель, торговельноадміністративного, торговельного призначення.
 6. Частина нежитлового приміщення загальною площею 6,4 м2 за адресою:
Київська обл., м. Біла Церква, бульв. Олександрійський, 12, що перебуває на балансі Державної фіскальної служби України та в оперативному управлінні БЦ ОДПІ. Мета
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору. Дата оцінки:
31.10.2018. Замовник: РВ Фонду по Київській області. Платник: ФОП Даниленко Д. М.
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 3 080 грн. Подібними до об’єкта оцінки
будуть вважатися: приміщення, частини будівель, торговельно-адміністративного,
торговельного призначення.
 7. Частина приміщення № 240, розташована на 1-му поверсі пасажирського термінала «D», загальною площею 4,5 м2 (інв. № 47578) за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Гора, вул. Бориспіль-7, щоперебуває на балансі ДП
МА «Бориспіль» Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення
договору оренди. Дата оцінки: 31.10.2018. Замовник: РВ Фонду по Київській області.
Платник: ТОВ «ЮКРЕЙН ФАЙНЕНШИНАЛ ТЕХНОЛОДЖИЗ». Очікувана найбільша ціна
надання послуг: 3 080 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення,
частини будівель, торговельно-адміністративного, торговельного призначення.
 8. Частина холу площею 10,0 м2 на першому поверсі адміністративної
будівлі за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Лесі
Українки, 88, що перебуває на балансі Управління Державної казначейської служби України у Києво-Святошинському районі Київської області. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Дата оцінки:
31.10.2018. Замовник: РВ Фонду по Київській області. Платник: ТОВ «УКРКЕЙС».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 3 080 грн. Подібними до об’єкта оцінки
будуть вважатися: приміщення, частини будівель, торговельно-адміністративного,
торговельного призначення.
 9. Нежитлове приміщення загальною площею 4,0 м2 за адресою: Київська
обл., смт Ставище, вул. Радянська, 42, що перебуває на балансі Київської міської дирекції ПАТ «Укрпошта». Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою
продовження договору. Дата оцінки: 31.10.2018. Замовник: РВ Фонду по Київській
області. Платник: АТ «Райффайзен Банк Аваль». Очікувана найбільша ціна надання
послуг: 3 080 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель адміністративного, торговельно-адміністративного, торговельного
призначення.
 10. Частина підвального приміщення загальною площею 82,5 м2 за адресою: Київська обл., смт Рокитне, вул. Першотравнева, 4, що обліковується на балансі
Управління Державної казначейської служби України у Рокитнянському районі Київської області. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення
договору оренди. Дата оцінки: 31.10.2018. Замовник: РВ Фонду по Київській області. Платник: ФОП Куслива Надія Петрівна. Очікувана найбільша ціна надання послуг:
3 080 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель адміністративного та торговельного призначення.
 11. Приміщення № 12 площею 15,0 м2 на першому поверсі бізнес-центру
вантажного термінала (інв. № 47565) та частина твердого покриття «Майданчик для засобів перонної механізації (інв. № 47573) площею 80,0 м2 за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Гора, вул. Бориспіль-7, що перебуває на
балансі ДП МА «Бориспіль». Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єктів з
метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.10.2018. Замовник: РВ Фонду
по Київській області. Платник: ТОВ «ЛЮКС Країна». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 3 080 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення,
частини будівель адміністративного призначення та споруди, зокрема аналогічного
функціонального призначення.
 12. Частина твердого покриття (зона 10 під віадуком термінала «D» (інв.
№ 47834), біля пасажирського термінала «D» площею 6,0 м2 за адресою: Київська
обл., Бориспільський р-н, с. Гора, вул. Бориспіль-7, що перебуває на балансі ДП МА
«Бориспіль». Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення
договору оренди. Дата оцінки: 31.10.2018. Замовник: РВ Фонду по Київській області.
Платник: Громадська спілка «Київська туристична асоціація». Очікувана найбільша ціна
надання послуг: 3 080 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: споруди,
зокрема аналогічного функціонального призначення.
 13. Майданчик загальною площею 24,0 м2 за адресою: Київська обл.,
смт Немішаєве, вул. Технікумівська, 4, що перебуває на балансі ВП НУБіП «Немішаєвський 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: ФОП Хрущ С. О. Очікувана найбільша ціна надання послуг:
2 800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: майданчики, замощення
аналогічного функціонального призначення.
Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ Фонду по Київській області конкурсну документацію, яка відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, в редакції, затвердженій наказом Фонду від 16.01.2018 за № 47, зареєстрованим в Міністерстві юстиції
України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення), складається із:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання
робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення
конкурсу, 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 22.11.2018 о 14.00 за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, 50, кімн. 606, РВ Фонду по Київській області, тел. для довідок 200-25-29.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Київській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів малої приватизації
 1. Окреме майно – павільйон «Кострома» (літ. Б) загальною площею
111,3 м2 за адресою: Київська обл., м. Обухів, вул. Каштанова, 68, балансоутримува-
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чем якого є Обухівське міжрайонне управління водного господарства (код за ЄДРПОУ
05430774). Орієнтовна дата оцінки – 30.11.2018. Замовник – РВ Фонду по Київській
області. Платник – РВ Фонду по Київській області. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для подальшої приватизації шляхом продажу на
електронному аукціоні. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: окремі будівлі,
зокрема, порівняної площі. Очікувана найбільша ціна: 4 800 грн.
 2. Окреме майно – ремонтна майстерня (літ. Д) загальною площею
766,3 м2 за адресою: Київська обл., м. Обухів, вул. Каштанова, 68, балансоутримувачем якого є Обухівське міжрайонне управління водного господарства (код за ЄДРПОУ
05430774). Орієнтовна дата оцінки – 30.11.2018. Замовник – РВ Фонду по Київській
області. Платник – РВ Фонду по Київській області. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для подальшої приватизації шляхом продажу на
електронному аукціоні. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: окремі будівлі,
зокрема, порівняної площі. Очікувана найбільша ціна: 4 800 грн.
 3. Окреме майно – гаражі (літ. Д) загальною площею 251,5 м2 за адресою:
Київська обл., м. Кагарлик, вул. Фрунзе, 103, балансоутримувачем якого є Обухівське
міжрайонне управління водного господарства (код за ЄДРПОУ 05430774). Орієнтовна
дата оцінки – 30.11.2018. Замовник – РВ Фонду по Київській області. Платник – РВ
Фонду по Київській області. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для подальшої приватизації шляхом продажу на електронному аукціоні.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: окремі будівлі, зокрема, порівняної
площі. Очікувана найбільша ціна: 4 800 грн.
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 ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованим в Міністерстві юстиції
України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення), складається з:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання
робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення
конкурсу, запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного досвіду
виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної
грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну
грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 3 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмова згода керівника суб’єкта оціночної
діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента
(додаток 5 до Положення).
Вимоги до учасників конкурсу: оцінювачі повинні мати кваліфікаційні свідоцтва
(кваліфікаційні документи), які відповідають об’єкту оцінки та загальний стаж професійної діяльності яких з оцінки майна становить не менше 3 років.
Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окремо у запечатаному
конверті з описом підтвердних документів та обов’язковим зазначенням об’єкта, на
який подається конкурсна документація, що містяться в конверті, до відділу управління персоналом та проходження державної служби 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 о 14.00 за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, 50, кімн. 606, РВ Фонду по Київській області, телефон для довідок
200-25-29.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Львівській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 462,5 м2
у підвалі будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Генерала Чупринки,
71. Балансоутримувач: ДП ДІПМ «Містопроект». Мета проведення незалежної оцінки:
визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного
майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної
ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням
пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки:
м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 71. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – Комунальний заклад Львівської
обласної ради «Львівська обласна дитячо-юнацька спортивна школа».
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 52,0 м2
на першому поверсі будівлі гуртожитку. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів,
вул. Зелена, 96. Балансоутримувач: Львівська національна музична академія ім. М. В.
Лисенка. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку
розміру орендної плати для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника
конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині
площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Зелена, 96. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2018 (орієнтовно). Платник робіт
з оцінки – ФОП Марко Галина Миронівна.
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до нього
(лист ФДМУ від 27.07.2018 № 10-59-15138) рекомендована максимальна ціна надання
послуг з оцінки майна, що склалася у I півріччі 2018 року та буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця: для об’єктів № 1, № 2 – 3 000,00 грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47)
(далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ Фонду по Львівській області (79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки відповідно до додатка 2 до Положення є:
для об’єктів № 1, № 2 – приміщення, частини будівель (адміністративна, торговельноадміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського
харчування тощо).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у
розділі ІІ Положення.
Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання
містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (згідно з інформацією про подібні
до об’єкта оцінки об’єкти, ознаки подібності якого наведено в додатку 2 до Положення), інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 5 до
Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення або до відділу документального забезпечення та роботи з
ДСК за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях)
по кожному об’єкту оцінки окремо. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ Фонду по Львівській області о 12.00 через 14
днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ Фонду по Львівській області не пізніше ніж за чотири
робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032) 255-41-71,
261-62-04.

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: нежитлове приміщення їдальні загальною площею
395,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський автомобільнодорожний технікум Одеського національного політехнічного університету. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 14. 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 Приходько Катерина Олександрівна (код за ЄДРПОУ 3002112305);
тел. (095) 920-61-27.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення 2-го поверху (частини
актового залу) загальною площею 100,0 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.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення в окремому від основної
будівлі нежитлової підсобної прибудови загальною площею 43,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
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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 Лазаренко
Юлія Вікторівна (код за ЄДРПОУ 2967702687); тел. (067) 485-67-54.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення будівлі відпочинку, літ. Б,
загальною площею 42,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Південний офіс Держаудитслужби. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., Лиманський р-н, Сичавська сільська рада, автодорога Одеса – Мелітополь – Новоазовськ,
54-й км, буд. 1б. 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 Котович Ольга Володимирівна (код
заЄДРПОУ 3077916600); тел. (093) 992-34-50.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина одноповерхової нежитлової будівлі головного виробничого корпусу, частина нежитлових приміщень другого поверху
триповерхової будівлі НВЦ «Зварювання та відновлення деталей» загальною
площею 230,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП проектноконструкторський інститут морського флоту України (ДП «УкрНДІМФ»). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, пров. Газовий, 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 «АЛАТЕКС»
(код за ЄДРПОУ 40112914); тел. (068) 382-73-97, (067) 216-65-48.
 6. Назва об’єкта оцінки: територія ремонтно-будівельної дільниці загальною площею 13 200,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Ренійська філія ДП «Адміністрація морських портів України». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Рені, вул. Дунайська, 188. 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 «Дунай
пром агро» (код за ЄДРПОУ 34322153); тел. (050) 244-67-30.
 7. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення холу першого поверху навчального корпусу загальною площею 4,7 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: ФОП Антоненко
Дарья Олегівна (код за ЄДРПОУ 3367808103); тел. (097) 127-08-01, Володимир.
 8. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення загальною
площею 6,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Регіональний
сервісний центр МВС В Одеській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Аеропортівська, 27/1. 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: ЗАТ «Український
будівельно-інвестиційний банк» (код за ЄДРПОУ 26547581); тел. (067) 186-80-53.
 9. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення другого поверху будівлі (літ. А) загальною площею 5,0 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Регіональний сервісний центр МВС в Одеській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 5. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс
замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@
spfu.gov.ua. 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: АТ «Комерційний індустріальний банк» (код за ЄДРПОУ 21580639); тел.
(099) 947-66-39, Євгеній.
 10. Назва об’єкта оцінки: частина даху будівлі та бетононого майданчика на
першому поверсі нежитлової будівлі загальною площею 31,0 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 5. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Академіка Корольова,5. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс
замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@
spfu.gov.ua. 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 «Лайфселл» (код за ЄДРПОУ 22859846); тел. 734-12-68.
 11. Назва об’єкта оцінки: частина складської площі в тилу причалу № 28
загальною площею 717,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП
«Одеський морський торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
Митна площа, 1/3. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна
адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – жовтень – листопад,
інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «НОВОТЕХ-ТЕРМІНАЛ» (код за
ЄДРПОУ 331339052); тел. (096) 831-61-61.
 12. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення на 1-му поверсі
5-поверхового навчального корпусу загальною площею 272,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний морський університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Праці,
15. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди Телефон замовника конкурсу
(048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса
замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно
з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – жовтень – листопад, інформація про
особу – платника робіт з оцінки: ПП «Фрегат-2002» (код за ЄДРПОУ 31786604); тел.
(093) 620-45-37; (04868) 5-96-40.
 13. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на другому поверсі
9-поверхової будівлі інституту загальною площею 13,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний регіональний проектно-вишукувальний інститут «Укппівдендіпроводгосп». 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: ТОВ «Громадський завод алюмінієвих
конструкцій» (код за ЄДРПОУ 40842501); тел. 725-06-00; (067) 557-03-02.
 14. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення холу, розташованого на 1-му рівні вхідного павільйону Одеського морвокзалу, загальною
площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «АМПУ». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Приморська, 6. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.
gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – жовтень – листопад, інформація про особу – платника робіт з оцінки:
ФОП Буракова Ю. О. (код за ЄДРПОУ 3007116044); тел. (093) 429-24-29.
 15. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення першого поверху (вестибуль) 9-поверхової будівлі інституту загальною площею 17,33 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДПВІ «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 Гасюк Микола Георгійович (код за ЄДРПОУ
2987210356); тел. 799-57-79.
 16. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення (кабінети № 125, 222)
2-поверхової будівлі учбового корпусу(літ. А) та нежитлові приміщення лабораторії (№ 106, 202, 209) 3-поверхової будівлі учбового корпусу (літ. Б) загальною площею 247,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДВНЗ
«Білгород-Дністровський рибопромисловий технікум». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Калініна, 12. 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 «НОРС МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ» (код за ЄДРПОУ 42347586); тел.
(094) 932-09-26.
 17. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення окремого від основної
будівлі нежитлової підсобної прибудови та приміщення під сходами будівлі
загальною площею 34,87 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДЗ
«Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 34. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку оренд-

ної 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 Уцеховська Оксана Михайлівна (код за ЄДРПОУ
3033014506); тел. (097) 514-19-49; (050) 395-15-56.
 18. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення, кімната № 511, загальною площею 11,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: РВ Фонду по
Одеській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська,
15. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса
замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – жовтень – листопад, інформація
про особу – платника робіт з оцінки: ДП «Одеський нафтопереробний завод» (код за
ЄДРПОУ 41864238); тел. (099) 525-58-37.
 19. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового побутового приміщення на
1-му поверсі 5-поверхового навчального корпусу загальною площею 19,7 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: НУ «Одеська морська академія». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Успенська, 28. 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 Карпенко
Лариса Семенівна (код за ЄДРПОУ 1880919826); тел. (098) 244-21-95.
 20. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення буфету в будівлі адміністративного корпусу «А» загальною площею 87,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська філія ДП «Адміністрація морських портів України».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Андрієвського, 2. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс
замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@
spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – жовтень – листопад, інформація про особу – платника робіт
з оцінки: ТОВ «СЕРВІС СМАКУ» (код за ЄДРПОУ 42067612); тел. (098) 382-92-97.
 21. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого поверху будівлі їдальні № 14 загальною площею 130,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Одеський морський торговельний порт». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, Митна площа, 1/1. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору. 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
«СЕРВІС СМАКУ» (код за ЄДРПОУ 42067612); тел. (098) 382-92-97.
 22. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого поверху будівлі
управління порту № 4 загальною площею 119,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Одеський морський торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Митна площа, 1/3. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу
(048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість
об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
жовтень – листопад, інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «СЕРВІС
СМАКУ» (код за ЄДРПОУ 42067612); тел. (098) 382-92-97.
 23. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення їдальні на першому та
другому поверхах 2-поверхової частини будівлі головної бухгалтерії порту
та їдальні № 2 загальною площею 493,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Одеський морський торговельний порт». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, Митна площа, 1/2. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу
(048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість
об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
жовтень – листопад, інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «СЕРВІС
СМАКУ» (код за ЄДРПОУ 42067612); тел. (098) 382-92-97.
 24. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення буфету на першому поверсі
4-поверхової будівлі управління № 3 загальною площею 78,0 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська філія ДП «Адміністрація морських портів
України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Митна площа, 1/2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з
метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу:
odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – жовтень – листопад, інформація про особу – платника робіт з
оцінки: ТОВ «СЕРВІС СМАКУ» (код за ЄДРПОУ 42067612); тел. (098) 382-92-97.
 25. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого поверху будівлі
заводоуправління загальною площею 72,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП Одеський морський торговельний порт. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. М. Гефта, 3. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу
(048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. 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 «СЕРВІС
СМАКУ» (код за ЄДРПОУ 42067612); тел. (098) 382- 92-97.
 26. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення першого поверху загальною площею 13,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДЗ
«Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 71. 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 Уцеховська Оксана Михайлівна (код за ЄДРПОУ
3033014506); тел. (097) 514-19-49, (050) 395-15-56.
 27. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень 3-го поверху
лабораторно-виробничого корпусу загальною площею 172,9 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Український науково-дослідний протичумний
інститут ім. Мечнікова» МОЗУ. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Ядова, 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
«Відродження М» (код за ЄДРПОУ 24792862); тел. 703-42-92.
 28. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення горища в будівлі
учбового корпусу № 2 загальною площею 10,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: . Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Спиридонівська,
13. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса
замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно
з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – жовтень – листопад, інформація про
особу – платника робіт з оцінки: Приватне акціонерне товариство «ВФ Україна» (ПрАТ
«ВФ Україна») (код за ЄДРПОУ 14333937); тел. (095) 289-55-55.
 29. Назва об’єкта оцінки: відкритий майданчик (інв. № 064521) площею
773,87 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: товариство з обмеженою відповідальністю «НОВОТЕХТЕРМІНАЛ» (код за ЄДРПОУ 33139052); тел. 729-34-01, Інна.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду від 31 грудня 2015 року № 2075 ( у редакції наказу Фонду від 16 січня
2018 року № 47).
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії з конкурсного
відбору, викладені в пункті 6 розділу ІІ Положення.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у
розділі ІІ Положення.
Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки майна по об’єктах
оцінки вище 6 920 гривен комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15 або безпосередньо до відділу документального забезпечення та контролю організаційної роботи
(м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113) до 18.00 20.11.2018.
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 26.11.2018 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.
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РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів
 1. Найменування об’єкта оцінки: частина будинку ВРП площею 44,7 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: м. Рівне,
вул. Курчатова, 11. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна. Телефон
замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80.
Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ
Фонду по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки:
ФОП Дедель Олександр Альбертович. Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним
обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість
основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій,
нематеріальних активів: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього:
інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий
режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня. Наявність об'єктів, що
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.10.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2 500 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина вестибуля другого поверху навчального
корпусу № 7 площею 18,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Мірющенка, 53а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна. Телефон
замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80.
Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ
Фонду по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки:
ФОП Кирилов Кирило Володимирович. Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним
обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість
основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій,
нематеріальних активів: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього:
інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий
режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня. Наявність об’єктів, що
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.10.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2 500 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 3. Назва об'єкта оцінки: бетонна площадка під котельню площею 162,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., м. Сарни, вул. Технічна, 4. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з
метою продовження договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна
адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ Фонду
по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки:
ТзОВ «Енергозбереження Рівне». Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним
обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір статутного капіталу (власного
капіталу) господарського товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова
вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки (ділянок):
інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація
відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня.
Наявність об'єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки
об’єкта оцінки: 2 500 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: споруди.
 4. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення буфету площею
22,5 м2 на першому поверсі 4-поверхової будівлі навчального корпусу. Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: Рівненська обл.,
м. Березне, вул. Чорновола, 23. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362)
26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт
з оцінки: РВ Фонду по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник
робіт з оцінки: ФОП Трохлюк Петро Миколайович. Основні види продукції (послуг), що
виробляються: інформація відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір статутного капіталу (власного
капіталу) господарського товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість
основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій,
нематеріальних активів: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього:
інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий
режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня. Наявність об’єктів, що
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.10.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2 500 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 5. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 54,9 м2 на
першому поверсі гуртожитку № 1. Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: м. Рівне, вул. Дубенська, 35. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження
договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91.
Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ Фонду по Рівненській області
(33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП Степанюк Наталія
Мирославівна. Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів): 1 об’єкт. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація
відсутня. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня. Наявність об’єктів, що
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.10.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2 500
грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015
№ 2075 (у редакції наказу Фонду 16.01.2018 № 47, зареєстрованого у Міністерстві
юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення).
Вимоги до учасників конкурсу та перелік підтвердних документів, які подаються
на розгляд комісії, викладені у розділах ІІ, ІІІ Положення.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору на проведення незалежної оцінки.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті, на якому
слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта
оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028, м. Рівне, вул. 16
Липня, 77.
Конкурс відбудеться в РВ Фонду по Рівненській області о 9.00 через 14
днів після опублікування цієї інформації за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16
Липня, 77.
Конкурсну документацію потрібно подати до структурного підрозділу з діловодства РВ Фонду по Рівненській області за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77
за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу включно до 16.00.
Телефон для довідок 26-79-91.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Харківській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності на об’єкти оренди
№
з/п

Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезнаходження, балансоутримувач

1 Нежитлове приміщення – частина кімн.
№ 32 (згідно з техпаспортом) у підвалі
триповерхової будівлі учбового корпусу, інв.
№ 10310001, літ. А-3, загальною площею
31,4 м2 за адресою: м. Харків, вул. Якіра,
5, що перебуває на балансі Державного
професійно-технічного навчального закладу
«Харківське вище професійне училище
сфери послуг», ідентифікаційний номер
03063113, тел. 732-65-25
2 Нежитлові приміщення – кімн. № 58, 59,
60, 61 на 1-му поверсі 3-поверхової будівлі
навчального корпусу, що є пам’яткою
архітектури, інв. № 103289631, літ. «А-3»,
загальною площею 128,0 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Алчевських, 44, що перебувають на балансі Харківського національного
технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, 00493741,
тел. (057) 700-38-88
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Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезнаходження, балансоутримувач

3 Частина нежитлового приміщення вестибуля на 3-му поверсі 5-поверхової будівлі
учбового корпусу «В» (інв. № 82815) загальною площею 3,0 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Валентинівська, 2, що перебуває на
балансі Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди,
02125585, тел.: 700-35-04, 700-35-14
4 Майданчик покрівлі на даху 9-поверхової
будівлі гуртожитку № 6 загальною площею
15,0 м2 за адресою: м. Харків, пров. Отакара Яроша, 6б, що перебуває на балансі
Харківського національного університету
міського господарства ім. О. М. Бекетова,
2071151, тел. 706-15-37
5 Нежитлові приміщення – кімн. № 1-37 площею 45,2 м2 на першому поверсі та кімн.
№ 2-17 площею 46,0 м2 на другому поверсі
3-поверхової будівлі Палацу студентів, інв.
№ 10131000057, літ. «З-3», загальною
площею 91,2 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Пушкінська, 79, що перебувають на балансі Національного технічного університету
«Харківський політехнічний інститут», код
2071180, тел. 707-66-00
6 Нежитлові приміщення – кімн. № 2, 3, 4,
5 на 2-му поверсі 2-поверхової майстерні
учбового корпусу № 2, інв. № 110310005,
літ. З-2, загальною площею 157,4 м2 за
адресою: м. Харків, вул. Владислава Зубенка, 37, що перебувають на балансі НДПТНЗ
«ЦПТО № 3 м. Харків», 02547910, тел. (057)
264-77-75
7 Нежитлові приміщення – частина холу на
першому поверсі 6-поверхового учбового
корпусу № 1, інв. № 1030031, реєстровий
№ 21, загальною площею 4,0 м2 за адресою: учбове містечко ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, сел. Докучаєвське, Харківський р-н,
Харківська область, що перебуває на балансі Харківського національного аграрного
університету ім. В. В. Докучаєва, 00493764,
тел. 709-03-00
8 Нежитлові приміщення – кімн. № 9 на
першому поверсі 2-поверхової будівлі
учбового корпусу № 1, інв. № 101310001,
літ. за техпаспортом А-3, пам’ятка культурної спадщини національного значення
загальною площею 14,4 м2 за адресою:
м. Харків, просп Московський, 24, що перебувають на балансі Харківського державного
професійно-педагогічного коледжу імені В.
І. Вернадського, 02501137, тел. 732-63-95
9 Нежитлові приміщення – кімн. № 2 на
першому поверсі одноповерхової будівлі
котельні, інв. № 100621, реєстровий
№ КЕРГКЖ023, літ. «Р-1», загальною
площею 15,7 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Катерининська, 40/42, що перебуває на
балансі Державного підприємства Науководослідний технологічний інститут приладобудування, 14310589, тел. 733-11-80
10 Нежитлові приміщення одноповерхової будівлі гаража, інв. № 4, реєстровий
№ 34532280.18.БЕШСНП9749, літ. Б-1,
загальною площею 144,4 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Чернишевська, 76, що перебуває на балансі ДП «Агроспецсервіс»,
34532280, тел. (098) 007-15-55
11 Нежитлові приміщення одноповерхового флігеля, інв. № 3, реєстровий
№ 34532280.18.БЕШСНП9748, літ. В-1 площею 56,4 м2 та гараж металевий площею
45,0 м2, загальною площею 101,4 м2 за
адресою: м. Харків, вул. Гаршина, 9, що перебувають на балансі ДП «Агроспецсервіс»,
34532280, тел. (098) 007-15-55
12 Нежитлові приміщення – частина кімн. № 1
площею 2,5 м2, частина кімн. № 49 площею
2,5 м2 на третьому поверсі 12-поверхової
будівлі навчального корпусу № 3, інв.
№ 10130016 «А-8/12», що є пам’яткою
архітектури, загальною площею 5,0 м2 за
адресою: м. Харків, майдан Свободи, 6, що
перебувають на балансі Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна,
02071205, тел. (057) 705-12-36
13 Нежитлове приміщення – кімн. № 12 на
першому поверсі 16-поверхового будинку
гуртожитку № 1 в корпусі № 1 господарчого
блоку, літ. за техпаспортом «А-16», інв.
№ 10320001, загальною площею 11,6 м2
за адресою: м. Харків, Салтівське шосе,
268, що перебуває на балансі Харківської
медичної академії післядипломної освіти,
01896872, тел. (057) 711-80-35

Дата
оцінки
05.12.18

24.11.18

Очікувана
найбільша
Мета прове- Інформація
ціна надання
дення оцінки про платника
послуг з оцінки/грн
ВизначенФОП Окови2 200
ня вартості
тий Сергій
об’єкта з
Миколайович
метою продовження
договору
оренди

Визначення вартості
об’єкта з
метою продовження
договору
оренди
На дату
Визначенукладення ня вартості
договору об’єкта оренна проди з метою
ведення
передачі в
незалежної оренду
оцінки

Приватне
акціонерне
товариство
«Київстар»

2 200

ТОВ «Територія свободи»

2 200

На дату
укладення
договору
на проведення
незалежної
оцінки

ВизначенТОВ «Бумпак
ня вартості
Україна»
об’єкта оренди з метою
передачі в
оренду

2 700

На дату
укладення
договору
на проведення
незалежної
оцінки

ВизначенФОП Сривкін
ня вартості
І. С.
об’єкта оренди з метою
передачі в
оренду

2 700

На дату
укладення
договору
на проведення
незалежної
оцінки

ВизначенФОП Петриня вартості
щева Л. А.
об’єкта оренди з метою
передачі в
оренду

2 200

На дату
укладення
договору
на проведення
незалежної
оцінки

ВизначенФОП Харчення вартості
ко О. М.
об’єкта оренди з метою
передачі в
оренду

2 200

На дату
укладення
договору
на проведення
незалежної
оцінки
На дату
укладення
договору
на проведення
незалежної
оцінки

ВизначенФОП Готвяння вартості
ський С. І.
об’єкта оренди з метою
передачі в
оренду

2 700

ВизначенФОП Готвяння вартості
ський С. І.
об’єкта оренди з метою
передачі в
оренду

4 500

На дату
укладення
договору
на проведення
незалежної
оцінки

ВизначенТОВ «Бункер»
ня вартості
об’єкта оренди з метою
передачі в
оренду

2 200

На дату
укладення
договору
на проведення
незалежної
оцінки

ВизначенТОВ «МАКня вартості
СНЕТ»
об’єкта оренди з метою
передачі в
оренду

2 200

Замовником по вищеперерахованих об’єктах оренди виступає РВ Фонду по Харківській області.
По кожному об’єкту оцінки окремо претенденти на участь у конкурсах 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, зі змінами,
внесеними наказом Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення); конкурсної пропозиції,
запечатаної в окремому конверті, щодо ціни надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, з урахуванням усіх податків, які сплачує
претендент згідно із законом, а також строку виконання робіт (у календарних днях);
документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою
інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності або оцінювачів, які будуть
залучені: копії договору (копії договорів) про надання послуг з оцінки разом з копією
акта приймання-передавання робіт з оцінки, копією висновку про вартість об’єкта
оцінки, оригіналом або копією рецензії, складеної 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 спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості) 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).
Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як
практичний досвід, буде використовуватись додаток 2 до Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності (пункт 2 розділу II Положення).
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру – календарних днях. Строк виконання робіт повинен становити не більше 5 днів
для об’єктів оренди нерухомого майна (після отримання в повному обсязі необхідної
документації та інформації про об’єкт оцінки).
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).

ХЕРСОНСЬКА ОБЛ., АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду в Херсонській області, АРК та м. Севастополі
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення оцінки державного майна
 1. Об’єкт: частина коридору площею 12,0 м2 на цокольному поверсі будівлі гуртожитку, що перебуває на балансі Херсонської державної морської академії,
за адресою: м. Херсон, просп. Ущакова, 42. Замовник: РВ Фонду в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: Фізична особа – підприємець Манукян Месроп
Дживанович. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.10.2018. Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними до
об’єктів оцінки, відповідно до інформації, наведеної у додатку 2 до Положення: приміщення адміністративного призначення.

 2. Об’єкт: частина даху загальною площею 19,0 м2 будівлі пожежного

депо, що обліковується на балансі 19 державної пожежно-рятувальної частини ГУ
ДСНС України у Херсонській області, за адресою: Херсонська обл., м. Олешки, вул. Куліша, 6. Замовник: РВ Фонду в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник:
Товариство з обмеженою відповідальністю «лайфселл». Мета проведення незалежної
оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні
договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.10.2018. Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними до об’єктів оцінки, відповідно до інформації,
наведеної у додатку 2 до Положення: конструктивні частини будівель для розміщення
передавальних пристроїв.
 3. Об’єкт: вбудоване нежитлове приміщення холу загальною площею
11,14 м2 на першому поверсі навчального корпусу № 5, що перебуває на балансі Херсонського державного університету, за адресою: м. Херсон, пров. Інженера
Корсакова, 47. Замовник: РВ Фонду в Херсонській області, АРК та м. Севастополі.
Платник: Фізична особа – підприємець Лукашенко Сергій Михайлович. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.10.2018.
Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними до об’єктів оцінки,
відповідно до інформації, наведеної у додатку 2 до Положення: приміщення торговельного призначення.
З метою уникнення зловживань та маніпулювання під час проведення конкурсів
для об’єктів нерухомого майна (вбудованих нежитлових приміщень, частин приміщень
тощо), максимальна ціна надання послуг з оцінки, яка може бути запропонована учасником конкурсу у конкурсній пропозиції становить не більше ніж 2,4 тис. грн.
Для участі в конкурсі претенденти подають конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних документів (наказ Фонду від 31.12.2015
№ 2075 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.01.2015 за № 60/28190
(в редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47), а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмову згоду керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною
таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформацію про претендента (додаток 5 до Положення); пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки,
з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент та строку виконання робіт (у
календарних днях), запечатаних в окремому конверті (для об’єкта приватизації – не
більше 10 днів, для об’єктів оренди – не більше 5 днів); документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду
претендента та оцінювачів (загальний стаж професійної діяльності з оцінки майна не
менше ніж 3 роки, наявність кваліфікаційного свідоцтва за напрямом оцінки «Оцінка
об’єктів в матеріальній формі», спеціалізація «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них»), які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних
документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з
відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта, на який подано
заяву про участь у конкурсі, та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Конкурсна документація приймається за чотири робочих дні до оголошеної дати
проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн. 222.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться в РВ Фонду в Херсонській області, АРК та м. Севастополі за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн. 225 о 14.00 через 18 днів
після опублікування цієї інформації, телефон для довідок (0552) 22-44-44.

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Хмельницькій області про проведення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
з метою надання послуг з оцінки майна
 Назва об’єкта оцінки № 1: приміщення площею 36,9 м2 на першому поверсі
Казематної куртини Руської брами з баштами та укріпленнями, що є пам’яткою
архітектури національного значення 16 ст. (охорон. № 734). Балансоутримувач – НІАЗ
«Кам’янець». Місцезнаходження об’єкта: вул. Руська, 93, м. Кам’янець-Подільський,
Хмельницька обл. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди.
Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.
gov.ua. Дата оцінки – 31.10.2018. Замовник робіт з оцінки – РВ Фонду по Хмельницькій
області. Особа-платник робіт з оцінки – ФОП Романова Віта Олександрівна. Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є будівлі та споруди аналогічного
функціонального призначення – пам’ятки архітектури та містобудування національного
значення. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 6,0 тис. грн.
 Назва об’єкта оцінки № 2: частина приміщення площею 2,0 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі. Балансоутримувач – Регіональний сервісний
центр МВСУ в Хмельницькій області. Місцезнаходження об’єкта: вул. Шишукова, 13,
м. Шепетівка, Хмельницька обл. Мета проведення незалежної оцінки – укладення
договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-5616; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 31.10.2018. Строк виконання робіт – не
більше 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ Фонду по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – АТ «Український будівельно-інвестиційний банк».
Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є приміщення, частини
будівель (розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв, інших автоматів). Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2,5 тис. грн.
 Назва об’єкта оцінки № 3: частина приміщення коридору площею 2,0 м2
на першому поверсі будівлі. Балансоутримувач – Регіональний сервісний центр
МВСУ в Хмельницькій області. Місцезнаходження об’єкта: вул. Західно-Окружна, 11/1,
м. Хмельницький. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди.
Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@
spfu.gov.ua. Дата оцінки – 31.10.2018. Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ Фонду по Хмельницькій області. Особа-платник
робіт з оцінки – АТ «Український будівельно-інвестиційний банк». Подібними об’єктами
відповідно до додатка 2 до Положення є приміщення, частини будівель (розміщення
банкоматів, автоматів з розливу напоїв, інших автоматів). Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки – 2,3 тис. грн.
 Назва об’єкта оцінки № 4: група інвентарних об’єктів у складі: будівля
контори загальною площею 157,8 м2, будівля майстерні загальною площею
431,4 м2, будівля телятника загальною площею 970,9 м2, будівля вагової загальною площею 88,2 м2, навіс для збереження сільськогосподарської техніки загальною площею 740,1 м2, навіс для збереження сільськогосподарської
техніки загальною площею 615,0 м2, літня відгодівельна площадка загальною
площею 783,5 м2, насосна (башня Рожновського) площею 7,8 м2, зерносклад
(зерноочисний комплекс) загальною площею 1 880,3 м2, зерносклад площею
286,7 м2, зернотік, силосна траншея, гноєсховище та зерносховище. Балансоутримувач – Державне підприємство «Сільськогосподарське підприємство «Хмельницьке». Місцезнаходження об’єкта: с. Дідова Гора, Славутський р-н, Хмельницька
обл. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон
та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.
ua. Дата оцінки – 31.10.2018. Замовник робіт з оцінки – РВ Фонду по Хмельницькій
області. Особа-платник робіт з оцінки – ТОВ «Подільський край – 2012». Подібними
об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення групи інвентарних об’єктів, до складу
яких входять будівлі та споруди, зокрема порівняні за функціональним призначенням
(нерухомість комплексного використання). Очікувана найбільша ціна надання послуг
з оцінки – 29,0 тис. грн..
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47)
(далі – Положення). До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів СОД, якими передбачено провадження практичної діяльності
з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктiв у матеріальній формі» та спеціалізацією
в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості),
у т. ч. земельних ділянок, та майнових прав на них».
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію, оформлену відповідно до п. 5 Розділу 2 Положення, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою
(додаток 4 до Положення), інформація про претендента (додаток 5 до Положення); 2)
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою
інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення);
3) конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і
має містити пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків,
які сплачує претендент згідно з законом, калькуляцію витрат, пов’язаних з наданням
таких послуг, а також строк виконання робіт.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: каб. № 10, вул. Соборна, 75,
м. Хмельницький, 29013. Тел. для довідок: (0382) 72-09-45 (приймальня), 79-56-16.
Конкурсна документація подається до сектору управління персоналом,
організаційно-документального, інформаційного забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ
Фонду по Хмельницькій області (каб. № 1) за чотири робочих дні до оголошеної дати
проведення конкурсів (включно).
Конкурси відбудуться через 14 днів після опублікування інформації о 10.00
в РВ Фонду по Хмельницькій області за адресою: вул. Соборна, 75, м. Хмельницький, 29013.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Черкаській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки
І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: РВ Фонду по Черкаській області.
 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення будівлі площею
15,65 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління Державної
казначейської служби України у Монастирищенському районі Черкаської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Соборна, 103, м. Монастирище, Черкаська обл.
Платник робіт з оцінки: АТ КБ «ПРИВАТБАНК». Дата оцінки: 31.10.2018.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина будівлі гаража літ. З-1, З-1’ площею
151,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаська філія Концерну «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Шевченка, 137,
м. Золотоноша, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ФОП Коров’яковська Наталія
Володимирівна. Дата оцінки: 31.10.2018.
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ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення будівлі площею
4,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління Державної казначейської служби України у Монастирищенському районі Черкаської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Соборна, 103, м. Монастирище, Черкаська обл.
Платник робіт з оцінки: АТ КБ «ПРИВАТБАНК». Дата оцінки: 31.10.2018.
 2. Назва об’єкта оцінки: приміщення аптеки загальною площею 87,3 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Приладобудівний завод «Райдуга». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Рєпіна, 26в, м. Сміла, Черкаська обл.
Платник робіт з оцінки: Дочірнє підприємство державної акціонерної компанії «Ліки
України» аптека № 13. Дата оцінки: 31.10.2018.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення будівлі ательє
№ 5 площею 14,6 м2 та частина взуттєвої майстерні площею 3,0 м2, загальною
площею 17,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаська філія Концерну «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Шевченка,
137, м. Золотоноша, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ФОП Бабенко Л. М. Дата
оцінки: 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 20.02.2018 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 ФДМУ 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 подачі заяв – 20 листопада 2018 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 26 листопада 2018 року об 11.00 в РВ Фонду по
Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000,
тел. 37-29-71.

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Чернівецькій області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
для надання послуг з оцінки майна
 Найменування об’єкта оцінки № 1: вбудовані приміщення першого поверху будівлі (літ. А) загальною площею 60,3 м2 (у тому числі приміщення (2-3) –
23,4 м2, (2-4) – 17,1 м2, (2-5) – 19,8 м2), що перебуває на балансі Головного
управління статистики у Чернівецькій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки або
підприємства, майно якого оцінюється: 58018, м. Чернівці, вул. Головна, 249а. Мета
проведення незалежної оцінки: передача в оренду. Телефон замовника конкурсу (0372)
55-42-35. Телефакс замовника конкурсу: (0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з
аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 од. Балансова залишкова вартість
основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій,
нематеріальних активів: 2 667,41 грн станом на 30.09.2018. Розмір земельної ділянки, усього: 0,1894 га. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): м. Чернівці,
вул. Головна, 249а. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): для будівництва
та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): право постійного користування. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 30.09.2018.
 Найменування об’єкта оцінки № 2: приміщення (11-26) другого поверху
площею 11,0 м2 будівлі (літ. А), що перебуває на балансі Управління поліції охорони в Чернівецькій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно
якого оцінюється: м. Чернівці, вул. Кармелюка, 9. Мета проведення незалежної оцінки:
передача в оренду. Телефон замовника конкурсу (0372) 55-42-35. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу: chernivtsi@spfu.
gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних
засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 од. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів:
4391,54 грн станом на 30.09.2018. Розмір земельної ділянки, усього: 0,5791 га. Місце
розташування земельної ділянки (ділянок): Чернівецька область, м. Чернівці, вул. Кармелюка, земельна ділянка 9. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): для
будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): право постійного користування. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2018.
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 (в редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47).
Замовником робіт для надання послуг з оцінки вищезазначеного майна виступатиме РВ Фонду по Чернівецькій області.
Платниками робіт для надання послуг з оцінки майна виступатимуть: по об’єкту
оцінки № 1 – фізична особа – підприємець Мартинов Олександр Васильович; по об’єкту
оцінки № 2 – юридична особа – Державне підприємство Міністерства внутрішніх справ
України «Інформ – Ресурси».
Строк виконання робіт для надання послуг з оцінки об’єктів оренди не може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договорів про надання послуг з
оцінки майна, очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єктів, яка буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможців, – 2,0 тис. грн.
До участі в конкурсі для проведення незалежної оцінки допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими
передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1. «Оцінка об’єктів в матеріальній формі» та спеціалізаціями 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у т. ч. земельних ділянок та майнових
прав на них».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсах є наявність відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єктів оцінки, що мають підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі
оцінювачів, виданими відповідно до Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів
та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 10.06.2013 № 796,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.08.2013 за № 637/23469.
Претендентам на участь у конкурсах потрібно подавати конкурсну документацію, оформлену відповідно до п. 5 Розділу 2 Положення, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою
(додаток 4 до Положення), інформація про претендента (додаток 5 до Положення);
2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки (відповідно до Розділу 1 Положення) разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та

оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна (додаток 3 до Положення); 3) конкурсна пропозиція претендента
подається в окремому запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни
надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно
з законом; калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг; а також строку
виконання робіт.
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки № 1 та № 2 є нерухоме майно (земельні
поліпшення) – приміщення, частини будівель, що за своїм функціональним призначенням належать до адміністративної нерухомості.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а або безпосередньо до
каб. № 5 РВ Фонду по Чернівецькій області за чотири робочих дні до оголошеної дати
проведення конкурсів. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору
суб‘єкта оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта
оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурси відбудуться через 14 календарних днів з дня публікації інформації
про оголошення конкурсів о 10.00 у РВ Фонду по Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а. Тел. для довідок (0372) 55-44-84.

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: частина нежитлового приміщення площею 3,0 м2
будівлі адміністративно-учбового корпусу. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Ніжинський агротехнічний інститут». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Шевченка, 10. Платник робіт з оцінки:
філія «Чернігівське регіональне управління акціонерного товариства Комерційного банку
«Приватбанк». 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.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 107,81 м2 на першому поверсі триповерхової будівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
ДПТНЗ «Чернігівський професійний ліцей залізничного транспорту». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 4а. Платник робіт з оцінки: ФОП Кислиця Р. А.
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 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).
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, передбачених 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.

Управління орендних відносин,
т. 200-34-39

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

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Харківській області про проведення конкурсів
на право оренди державного майна
 І. Назва об’єкта оренди: нежитлові приміщення – кімн. № 124, 126, 141,
142, 143, 145, 146, 147, 149, 150, 166, 168 на 1-му поверсі 4-поверхової будівлі
адміністративно-лабораторного корпусу № 2, інв. № 81973, літ. А-4, загальною
площею 292,10 м2 за адресою: м. Харків, вул. Астрономічна, 33, що перебуває на
балансі ДП «Державний науковий центр лікарських засобів і медичної продукції».
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку, на
23.07.2018 становить 1 270 970,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Державна служба України з лікарських засобів та контролю
за наркотиками.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Учасник конкурсу має сплатити гарантійний внесок у розмірі шести стартових
орендних плат – 96453,96 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 16 075,66 грн, при орендній
ставці 15 %, виходячи з ринкової вартості згідно зі звітом про незалежну оцінку. У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
3. Цільове використання об’єкта оренди: проведення науково-виробничої діяльності.
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 ураховуючи наказ Фонду «Про затвердження Переліку документів, які подаються
орендодавцеві для укладення 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 2 % від початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
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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.
 ІІ. Назва об’єкта оренди: нежитлові приміщення – кімн. № 53, 54, 55 ( за
техпаспортом) на першому поверсі 3-поверхового головного учбового корпусу № 2 (клуб), інв. № 0004535, реєстровий № 00493758.1.БЕШСНП7581, літ.
«А – 3», загальною площею 109,10 м2 за адресою: Харківська обл., Дергачівський
р-н, смт Мала Данилівка, головний учбовий корпус № 2, що перебуває на балансі
Харківської державної зооветеринарної академії.
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку, на
13.08.2018 становить 427 700,00 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 – 26 149,56 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 перераховано 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 4 358,26 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’єкта 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. Продовження договору оренди здійснюється після погодження з органом
управління
13. 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.
14. 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.
15. 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 5 % 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.

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:
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
(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 оголошенні 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 ФДМУ 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
нерухомого державного майна
 І. Назва об’єкта: вбудоване нежитлове приміщення загальною площею
10,0 м2 у підвалі навчального корпусу № 1 (під сходовим маршем) за адресою:
м. Херсон, просп. Ушакова, 20, 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 752,53 грн без ПДВ за базовий місяць оренди – вересень 2018 року, виходячи із вартості майна – 72 639,00
гривень, без урахування ПДВ, визначеної у звіті про незалежну оцінку майна станом
на 31.07.2018.
2. Мета оренди: надання копіювально-тиражувальних послуг на площі 6,0 м2;
продаж спеціалізованої літератури на площі 2,0 м2; продаж канцтоварів, що призначаються для навчальних закладів, на площі 2,0 м2.
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 4 515,18 грн без урахування ПДВ. Реквізити рахунка на призначення платежу (для сплати гарантійного внеску): одержувач –
Регіональне відділення Фонду в Херсонській області АР Крим 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 – вбудованого нежитлового приміщення
загальною площею 10,0 м2 в підвалі навчального корпусу № 1 (під сходовим маршем)
за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, 20, 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, утримання майна в порядку, передбаченому санітарними нормами
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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 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 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: вбудоване нежитлове приміщення загальною площею
11,4 м2 у підвалі навчального корпусу № 1 (під сходовим маршем) за адресою:
м. Херсон, просп. Ушакова, 20, 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 928,82 грн без ПДВ за
базовий місяць оренди – вересень 2018 року, виходячи із вартості майна –
72 920,00 гривень, без урахування ПДВ, визначеної у звіті про незалежну оцінку майна станом на 31.07.2018.
2. Мета оренди: розміщення пункту по обслуговуванню та ремонту оргтехніки
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 5 572,92 грн без урахування ПДВ. Реквізити рахунка на 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 – вбудованого нежитлового приміщення
загальною площею 11,4 м2 в будівлі складу за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова,
20, 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, наступаючого 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: вбудоване нежитлове приміщення загальною площею
16,1 м2 на третьому поверсі навчального корпусу № 4 за адресою: м. Херсон,
вул. Небесної сотні, 25, що перебуває на балансі Херсонської державної академії.
Орган управління: Міністерство освіти і науки України.
Основні умови проведення конкурсу:
1. Початковий розмір орендної плати становить 889,34 грн без ПДВ за
базовий місяць оренди – вересень 2018 року, виходячи із вартості майна –
78 978,00 гривень, без урахування ПДВ, визначеної у звіті про незалежну оцінку майна станом на 31.07.2018.

2. Мета оренди: надання копіювально-тиражувальних послуг на площі 12,1 м2;
продаж спеціалізованої літератури на площі 2,0 м2; продаж канцтоварів, що призначаються для навчальних закладів, на площі 2,0 м2.
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 5 336,04 грн без урахування ПДВ.
Реквізити рахунка на 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 – вбудованого нежитлового приміщення загальною площею 16,1 м2 на третьому поверсі навчального корпусу № 4 за
адресою: м. Херсон, вул. Небесної сотні, 25, 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, 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 врахуванням 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 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-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 – ІІІ):
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 РВ
Фонду в Херсонській області, АРК та м. Севастополі (каб. 246) або за тел. (0552)
26-22-18.

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про проведення конкурсу з використанням
відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом
аукціону на право оренди нерухомого державного майна
 Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно – нежитлове приміщення загальною площею 109,1 м2 (на 1-му та 2-му поверхах будівлі пам’ятки архітектури та містобудування національного значення «Будинок
намісника», літера Н), що розміщене за адресою: м.Київ, вул. Лаврська, 9, корпус
1 та перебуває на балансі Національного Києво-Печерського історико-культурного
заповідника.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на 31 липня
2018 року становить 3 305 725,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство культури
України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди (вересень 2018 року) становить 16
842,67 грн без урахування ПДВ; мета використання: розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи (орендна ставка 6 %); сплата гарантійного внеску (розмір гарантійного внеску становить шість стартових орендних плат – 101 056,02
грн без ПДВ). Гарантійний внесок повинен бути здійснений шляхом перерахування
коштів на визначений в інформації про конкурс рахунок або шляхом надання банківської
гарантії згідно з постановою КМУ від 31.08.2011 № 906 «Про затвердження Порядку
проведення конкурсу на право оренди державного майна» (далі – Порядок); реквізити
рахунка та призначення платежу (для сплати гарантійного внеску): одержувач – Регіональне відділення Фонду по м. Києву; рахунок одержувача – 37313080214093; код
одержувача – 19030825; банк одержувача – ДКСУ, м. Київ; код банку одержувача –
820172; призначення платежу – «Гарантійний внесок від (назва учасника конкурсу)
для участі в конкурсі на право оренди нерухомого майна – нежитлового приміщення
площею 109,1 м2 (на 1-му та 2-му поверхах будівлі пам’ятки архітектури та містобудування національного значення «Будинок намісника», літера Н), що розміщене за

адресою: м. Київ, вул. Лаврська, 9, корпус 1 та перебуває на балансі Національного
Києво-Печерського історико-культурного заповідника, без ПДВ»; найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди
порівняно зі встановленою на торгах є початковою орендною платою; ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його цільового призначення та умов договору
оренди; строк оренди – 2 роки 11 місяців; заборона приватизації, суборенди та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб; забезпечувати збереження
орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно в
порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі
його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки; використовувати майно з урахування вимог норм Закону України
«Про охорону культурної спадщини» від 08.06.2000 № 1805-ІІІ, постанови Ради Міністрів
УРСР від 24.08.1963 № 970 та відповідно до вимог охоронного договору від 28.03.2016
№ 146/10/61-16/2; компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту
підписання договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди платнику за оцінку (за наявності підтвердних документів); на підтвердження зобов’язання
і на забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен сплатити завдаток в
розмірі запропонованої ним суми місячної орендної плати на розрахунковий рахунок
відділу Державного казначейства за місцем розташування об’єкта оренди протягом
місяця з моменту підписання договору оренди. Внесений завдаток підлягає зарахуванню в рахунок плати за останній місяць платежів за використання майна; укладення
з балансоутримувачем орендованого майна договору про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг
орендарю; протягом 10 робочих днів після укладення договору оренди застрахувати
орендоване майно на суму, не меншу ніж на його вартість (франшиза безумовна –
0 %) за звітом про оцінку, на користь балансоутримувача і подати орендодавцю копії
страхового поліса і платіжного доручення про сплату страхового платежу; на момент
укладення договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний надати узгоджений
висновок балансоутримувача та орендаря щодо стану майна; переможець конкурсу
після отримання від орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів
повертає йому підписаний зі свого боку проект договору оренди; сплачений гарантійний внесок не повертається, якщо матеріали відкликані претендентом після останнього
дня строку для їх подання; у разі порушення переможцем конкурсу строку, зазначеного у пункті 30 Порядку, сплачений ним гарантійний внесок не повертається; у разі
укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу зараховується
в рахунок майбутніх платежів з орендної плати та перераховується до державного
бюджету і балансоутримувачу у співвідношенні 50 % до державного бюджету та 50 %
балансоутримувачу; гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення
договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та
осіб, яким гарантійний внесок не повертається згідно з вимогами Порядку; у разі коли
претендента не допущено до участі в конкурсі, гарантійний внесок, який визначений
абзацом п’ятим пунктом 4 Порядку, підлягає поверненню протягом 10 календарних
днів з дня затвердження списку учасників; у разі скасування конкурсу гарантійні внески повертаються всім учасникам конкурсу.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної
плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами
конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 1 % від початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії матеріали:
заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день
проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним; інформацію про відсутність
застосування до заявника санкцій відповідно чинного законодавства; документи, які
підтверджують гарантійний внесок;
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника
юридичної особи; засвідчені в установленому порядку копії установчих документів;
завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік із підтвердженням
подання до органів Державної фіскальної служби України; довідку від претендента про
те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином
оформлену довіреність; завірену належним чином копію декларації про доходи або
звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку із
підтвердженням подання до органів Державної фіскальної служби України;
додаткові пропозиції до договору оренди.
Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають відповідати
умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та чинному законодавству
України.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 2 робочих дні до дати
проведення конкурсу до 17.00 останнього дня (кімната № 107) за адресою: 01032,
м. Київ, бульвар Шевченка, 50г, РВ Фонду по м. Києву, в конверті з написом «На конкурс», із зазначенням назви учасника конкурсу та об’єкта оренди (адреса, площа,
балансоутримувач).
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноважені особи учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за базовий
місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація учасників конкурсу завершується
за 10 хвилин до початку проведення конкурсу (кімната № 102).
Конкурс буде проведено о 10.30 на 10-й календарний день після дати
опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульвар Шевченка, 50г, РВ
Фонду по м. Києву (кімната № 102).
Ознайомитись з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладання договорів оренди державного майна РВ Фонду по м. Києву або за тел.(044) 281-00-21.

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ РВ Фонду по Харківській області про підсумки конкурсів
з використання відкритості пропонування розміру орендної плати
за принципом аукціону на право укладення договорів оренди нерухомого
державного майна, що відбулися 01.11.2018
1. За результатами засідання конкурсної комісії прийнято рішення щодо укладення
РВ Фонду по Харківській області договору оренди державного майна: нежитлові приміщення – кімн. № 1, 2, 6, 8, 10 на 1-му поверсі 2-поверхового навчально-виробничого
корпусу, інв. № 10310003, літ. Б-2, загальною площею 203,6 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Камишева Івана, 16/12, що перебуває на балансі Державного навчального закладу
«Регіональний центр професійної освіти будівельних технологій Харківської області»,
з єдиним претендентом, що прийняв участь у конкурсі та пропозиції якого відповідають оголошеним умовам його проведення, – ФОП Босюк О. О.
2. За результатами засідання конкурсної комісії прийнято рішення щодо укладення РВ Фонду по Харківській області договору оренди державного майна: частина нежитлового приміщення на 3-му поверсі 6-поверхового головного навчального
корпусу, інв. 10300001001, літ. А-6, пам’ятка архітектури, загальною площею 4,0 м2
за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 40, що перебуває на балансі Харківського національного університету будівництва та архітектури, з єдиним претендентом, що
прийняв участь у конкурсі та пропозиції якого відповідають оголошеним умовам його
проведення, – ФОП Чубуковою В. В.
3. За результатами засідання конкурсної комісії, з метою формування списку
учасників конкурсу на право оренди державного майна вважати конкурс на право
оренди державного майна: нежитлові приміщення – кімн. №7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 на 1-му поверсі 2-поверхової будівлі корпусу № 18,
інв. № 99017, реєстровий № МПВАДО022, загальною площею 372,88 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Рудика, 8, що перебуває на балансі Державного науково-виробничого
підприємства «Об’єднання Комунар» таким, що не відбувся.

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

Iнформацiя КЕВ м. МукачевЕ
про підсумки конкурсів на право оренди нерухомого військового майна
По об’єкту – технологічний майданчик площею 1000 м2 за адресою: Закарпатська
обл., м. Мукачеве, вул. І. Зріні, 153, військове містечко № 12 (дата проведення конкурсу: 01.10.2018) – переможець конкурсу – ПП «УКРСПЕЦЗАХІД».
По об’єкту – нежитлові приміщення в будівлі № 2 (котельня) загальною площею
220,0 м2 та технічний майданчик з асфальтовим покриттям площею 200,0 м2 у військовому містечку № 35 за адресою: с. Тисовець, вул. Акентєва,13, Сколівський р-н,
Львівська обл. (дата проведення конкурсу: 22.10.2018) – переможець конкурсу – ТзОВ
«ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ЛЬВІВ».

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
1

Назва органу
управління
Державна екологічна
інспекція України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
37979894, Державна екологічна інспекція у Вінницькій області,
м. Вінниця, вул. 600-річчя, 19, тел. (0432) 46-67-58

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
Нерухоме майно – нежитлові вбудовані приміщення: на 2-му поверсі
–
м. Вінниця, вул. 60054,2;
780 685,00
2 роки 11 місяців Проведення дитячо-юнацькою спортивною школою навчальноскладу (літ.В); на 2-му поверсі спорткомплексу-складу (літ. Г)
річчя, 19
129,7
тренувальних занять з боротьби самбо та дзюдо
найменування

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

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФОНДУ ПО ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п
1
2
3
4

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
Міністерство юстиції України
08562950, Державна установа «Жовтоводська виправна колонія (№ 26)», Дніпро- Нежитлове вбудоване
08562950.1.ЖСЮКЦМ459 Дніпропетровська обл., м. Жовті
24,0
112 147,00
2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, непетровська обл., м. Жовті Води, пров. Дальній, 11, тел. (05652) 5-67-66
приміщення
Води, пров. Дальній, 11
продовольчих товарів
Міністерство енергетики та ву- 05410777, Державне підприємство «Дніпродіпрошахт», Дніпропетровська обл., Нежитлове вбудоване
05410777.1.ПШИЖЦК005 м. Дніпро, вул. Європейська, 15
28,82
269 352,00
2 роки 11 місяців Інше використання нерухомого майна (надання освітніх послуг – репегільної промисловості України м. Дніпропетровськ, вул. Європейська, 15, тел. (056) 756-82-09
приміщення
титорство)
Державне космічне агентство 14308368, ДП «ВО ПМЗ ім. О. М. Макарова», м. Дніпро, вул. Криворізька, 1,
Частина нежитлового
РМЙЙМК1421
м. Дніпро, вул. Робоча, 166
4,71
46 394,00
1 рік
Розміщення торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів
України
тел. 34-39-04
вбудованого приміщення
(квиткова каса)
Державне космічне агентство 14308368, ДП «ВО ПМЗ ім. О. М. Макарова», м. Дніпро, вул. Криворізька, 1,
Нежитлові вбудовані
РМЙЙМК1300
м. Дніпро, вул. Тітова, 25
40,1
320 840,00
1 рік
Розміщення суб’єкта господарювання, що діє на основі приватної власУкраїни
тел. 34-39-04
приміщення
ності і провадить господарську діяльність з медичної практики
Назва органу
управління

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження
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№
з/п

відомості

№ 90 (1214), 7 листопада 2018 року

Назва органу
управління

приватизації

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

5 Міністерство юстиції України

Продовження таблиці
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за не- максимально можлиреєстровий номер майна
місцезнаходження
мета використання
площа, м2 залежною оцінкою, грн
вий строк оренди
08679787.1.ААААЖГ124 м. Дніпро, вул. Бехтерева, 5
226,02;
407 812,00
2 роки 11 місяців Інше використання нерухомого майна (виробництво білкових концентра32,58
тів) інше використання нерухомого майна (підсобні приміщення)

найменування

08679787, Державне підприємство «Підприємство державної кримінальновиконавчої служби України (№ 133)», м. Дніпро, вул. Бехтерева, 5

Нежитлові вбудовані
приміщення

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, РВ Фонду по Дніпропетровській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява
про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України
«Про оренду державного та комунального майна».

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

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

Назва органу управління

найменування

реєстровий номер майна

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за незалежплоща, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн
м. Житомир, вул. Велика Бер273,9
411 817,00
дичівська, 37а
місцезнаходження

максимально можлимета використання
вий строк оренди
До 3 років
Розміщення офіса

1 Міністерство оборони України

35212338, Житомирська філія Концерну «Військторгсервіс», м. Жито- Нежитлова будівля (літ. А)
мир, просп. Миру, буд. 22, 10014, тел. (0412) 41-69-61

33689922.31.ААААЕВ327

2 Міністерство освіти і науки України

02543408, Державний навчальний заклад «Центр сфери обслуговування м. Житомир», вул. Корольова,132, м. Житомир, 10025

Нежитлові приміщення (кімнати № 1-6,
1-7, 1-8, 1-9, 1-10) в будівлі клубу

02543408.1.АААБИВ201

м. Житомир, вул. Львівська, 10

161,4

496 305,00

До 3 років

3 Міністерство регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального
господарства України
4 Міністерство енергетики та вугільної
промисловості України

13568274, Житомирська філія державного підприємства «Державний
науково-дослідний та проектн-вишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція», м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20, тел./факс 34-14-21
24698873, Філія державного підприємства «Житомирторф» «Озерянський торфозовод», 11310, Житомирська обл., Лугинський р-н, смт
Миролюбів, вул. Заводська, 5

Нежитлове приміщення на 1-му поверсі
адмінкорпусу (літ. А)

94653199.9.АААДЕБ670

м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20

15,2

66 120,00

2 роки 364 дні

Розміщення громадської організації, діяльність якої
спрямована на розвиток освіти, культури та спорту
(без провадження підприємницької діяльності)
Розміщення офіса

Нежитлові приміщення в будівлі складу
торфобрикету; нежитлові приміщення в
будівлі головного корпусу заводу

02968154.2.ИШЦЧЮШ040; Житомирська обл., Лугинський
02968154.2.ИШЦЧЮШ038 р-н, смт Миролюбів, вул. Заводська, 5

1 448,11;
640,12

736 621,00

2 роки 364 дні

Виготовлення та зберігання торф’яних брикетів

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 10008, м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 20, РВ Фонду по Житомирській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9
Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

Назва органу
управління

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

найменування

1 Міністерство освіти 00193588, Запорізький металургійний коледж Запорізької державної інженер- Частина даху учбового корпусу
і науки України
ної академії, 69091, м. Запоріжжя, вул. Немировича-Данченка, 71,
№ 1 (Літ. А-4)
тел. (061) 707-80-81, 707-80-82

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимета використання
площа, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
33,0
241 650,00
2 роки 364 дні
Розміщення технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які надають послуги
рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають
послуги доступу до Інтернету

реєстровий
місцезнаходження
номер майна
_
м. Запоріжжя, вул. НемировичаДанченка/ Гастелло, 71/46

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

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФОНДУ ПО ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
Балансоутримувач
Назва органу управління
з/п
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
1
Автостоянка
Міністерство екології
05509323, Карпатський національний природничий парк, 78500, Івано-Франківська
та природних ресурсів
обл., м. Яремче, вул. В. Стуса, 6, тел. (03434) 2-27-31
2 України
Автостоянка

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн
05509323.101.УСГСБИ025 Івано-Франківська обл., м. Яремче,
899,45
392 801,00
вул. Грушевського
станом на 31.08.2018
05509323.108.ЦЖЮЮЖУ007 Івано-Франківська обл., м. Яремче,
870,0
229 932,00
смт Ворохта, урочище Заросляк
станом на 31.08.2018

максимально можливий строк оренди
2 роки 11 місяців
2 роки 11 місяців

мета використання
Стоянка автомобільного
транспорту
Стоянка автомобільного
транспорту

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, РВ Фонду по Івано-Франківській області, відділ оренди, тел./факс (0342) 55-25-97.
У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право 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

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

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

Назва органу управління

реєстровий номер
майна

найменування

1 Державне агентство водних 21630745, Київська гідрогеолого-меліоративна експедиція, 02088, м. Київ, Частина приміщення матеріального складу
ресурсів України
вул. Коцюбинського, 18, тел. (044) 576-12-13
2 Міністерство оборони України 22996218, ДП «Київський військовий деревообробний завод», 08298, Київ- Приміщення № 1 та приміщення № 7 в будівлі цеху оздоблення корпусних
ська обл., смт Коцюбинське, вул. Пономарьова, 17, тел. (044) 502-26-11 меблів (інв. № 67) згідно з поверховим планом на будівлю літер «Р-Р1»

місцезнаходження

21630745.6.АААБЖВ534 Київська обл., Вишгородський
р-н, с. Демидів, вул. Морська, 6
—
Київська обл., смт Коцюбинське,
вул. Пономарьова, 17

загальна
площа, м2
77,5
180,0;
200,0

вартість майна за максимально
незалежною оцінко- можливий
мета використання
юбез ПДВ, грн
строк оренди
208 900,00
2 роки
Розміщення складу
11 місяців
1 520 600,00
2 роки
Розміщення лінії по переробці ПЕТ
11 місяців пляшки б/у та виробництва на цій лінії

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

реєстровий номер майна

Нежитлове приміщення на 3-му поверсі нежитлової будівлі під
літерою «Б-3»– новий аеровокзал ДП «Міжнародний аеропорт
«Львів» імені Данила Галицького»
Будівля виставкового центру

Інформація відсутня

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за незамісцезнаходження
площа, м2 лежною оцінкою, грн
м. Львів, вул. Любінська,168
64,0
1 883 240,00
станом на 31.08.2018

1 Міністерство інфраструктури України

33073442, ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» ім. Данила Галицького», 79000, м. Львів, аеропорт ЦА, тел.(032) 229-83-32

2 Міністерство юстиції
України
3 Міністерство інфраструктури України
4 Міністерство аграрної
політики та продовольства України

08563978, Державна установа «Львівська установа виконання покарань (№ 19)», м. Львів, вул. Городоцька, 20, тел. (032) 261-33-92
33073442, ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» ім. Данила Галицького», м. Львів, Аеропорт ЦА, тел. (032) 229-82-16
37199618, Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної
промисловості «Укрспирт», Київська обл., м. Бровари, вул. Гагаріна,
16, тел. (044) 284-04-90

5

Міністерство оборони
України

07361304, ДП «Львівський військовий лісокомбінат», 79034, м. Львів, Склад ГСМ літер «І-1»
вул. Луганька, 3, тел. (032) 270-75-38

Інформація відсутня

м. Львів, вул.Луганська, 3

6

Міністерство охорони
здоров’я України

02010793, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, вул. Пекарська, 69, тел. (032) 260-30-66

Частина нежитлового приміщення в підвальному приміщенні
корпусу патологічної анатомії

Інформація відсутня

7

Міністерство оборони
України

07361304, ДП «Львівський військовий лісокомбінат», м. Львів, вул.
Луганська, 3, тел. (067) 775-50-40

Нежитлові приміщення № 10,11 на 1-му поверсі будівлі,
літер «№10»

Інформація відсутня

08563978.1.ФБТДБЯ070

м. Львів, вул. Городоцька, 20

69,7

Державне нерухоме майно на 3-му поверсі будівлі під літерою
Інформація відсутня
м. Львів, вул. Любінська, 168
«Б-3» – новий аеровокзал ДП «Міжнародний аеропорт «Львів»
Частина даху будівлі ДП «Укрспирт»
37199618.40.РБИЮКО1485 Львівська обл., смт Лопатин,
вул.Заводська,11

170,0

максимально можмета використання
ливий строк оренди
2 роки 11 місяців Розміщення кафе, що здійснює продаж товарів підакцизної групи

1 438 957,00
станом на 31.07.2018
4 737 333,00
станом на 31.05.2018
20 887,00
станом на 30.06.2018

2 роки 11 місяців

36,4

151 920,00
станом на 31.07.2018

2 роки 364 дні

м. Львів, вул.Пекарська, 52

7,67

74950,00
станом на 31.08.2018

2 роки 364 дні

Розміщення суб’єктів господарювання, що надають
ритуальні послуги

Львівська обл., Яворівський
р-н, смт Івано-Франкове,
вул.Яворівська, 29

68,2

137 926,00
станом на 31.07.2018

2 роки 364 дні

Виробництво меблів (інше використання нерухомого
майна)

5,0

2 роки 11 місяців
2 роки 11 місяців

Розміщення кафе, що здійснює продаж товарів підакцизної групи
120,0 м2 – розміщення магазину безмитної торгівлі;
50,0 м2 – розміщення складу
Розміщення технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету
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 РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
Назва органу управління
з/п
1 Державне агентство лісових
ресурсів України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
Державне підприємство «Клесівське лісове господарство»,
34550, Рівненська обл., смт Клесів, вул. Залізнична, 61, тел. 5-06-00

найменування
Склад склотари

реєстровий номер майна
00992771.13.ШТЧХЧЦ141

місцезнаходження
Рівненська обл., Сарненський р-н,
смт Клесів, вул. Залізнична, 61

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн
558,3
415 024,00

максимально можливий строк оренди
2 роки 11 місяців

мета використання
Виготовлення виробів з деревини (інше використання)

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 33028, м. Рівне, вул.16 Липня, 77, РВ Фонду по Рівненській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про
оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. За додатковою інформацією слід звертатися за тел. (0362) 26-66-75. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Оголошення орендодавця – РВ ФОНДУ по ХАРКІВСЬКІЙ області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
Назва органу управління
з/п
1 Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
14072049, ДП «Харківський науково-дослідний інститут комплексної ав- Частина дворового покриття, 14072049.2.ЛДТЛЦИ017 м. Харків, пров. Кузнечтоматизації», 61003, м. Харків, пров. Кузнечний, 2, тел. (057) 731-61-17 інв. № 103/01/3/003
ний, 4/6

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн
400,0
224 600,00

максимально можливий строк оренди
2 роки 11 місяців

мета використання
Розміщення стоянки для
автомобілів

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

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

Назва органу управління

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

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

3 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України
4 Міністерство культури України 02404380, ДП «Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка», 03057, м. Київ, просп. Перемоги, 44, тел. (044)
456-92-31
5 Міністерство екології та природних ресурсів України
6 Міністерство освіти і науки
України

найменування

02070944, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Нерухоме майно – частина нежитвул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, тел. (044) 239-32-94
лового приміщення на 1-му поверсі
гуртожитку № 2
02070944, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Нерухоме майно – частина нежитвул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, тел. (044) 239-32-94
лового приміщення на 2-му поверсі
гуртожитку № 4
00294349, ДП «НДІБМВ», 03150, м. Київ, вул. Костянтинівська, 68, тел. Нерухоме майно – нежитлове примі(044) 425-56-32
щення на 1-му поверсі будівлі

37552996, Міністерство екології та природних ресурсів України, 03035,
м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, тел. (044) 206-31-00,
206-31-64, факс (044) 206-31-07
00193602, ДНВЗ «Київський механіко-технологічний коледж», 02090,
м. Київ, вул. Харківське шосе, 15, тел.: (044) 296-70-59; факс (044)
559-37-00

реєстровий номер майна
–
–

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
вартість майна за
максимально
загальна
незалежною оцінможливий строк
місцезнаходження
мета використання
площа, м2
кою, грн
оренди
м. Київ, вул. Ломоносова, 37
2,2
40 000,00
2 роки
Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслуговустаном на 31.08.2018
11 місяців
вання населення
м. Київ, вул. Ломоносова, 47

4,0

68 100,00
станом на 31.08.2018

2 роки
11 місяців

Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслуговування населення

00294349.1АААДДЛ116.

м. Київ, вул. Костянтинівська, 68

34,4

735 000,00
станом на 31.08.2018

2 роки
11 місяців

Нерухоме майно – нежилові приміщення на 1-му поверсі будівлі

02404380.1.АААДДЛ550.

м. Київ, вул. О. Довженка, 16

171,26

3 368 510,00
станом на 31.08.2018

2 роки
11 місяців

Нерухоме майно – нежитлове приміщення (цокольний поверх)

37552996.1.АКПЕР001

м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, літ «А»

262,4

64 795 200,00
станом на 31.09.2018

2 роки
11 місяців

Надання побутових послуг населенню (виготовлення швейних виробів
за індивідуальним замовленням, виготовлення текстильних виробів та
текстильної галантереї за індивідуальним замовленням, виготовлення
головних уборів за індивідуальним замовленням)
Розміщення: кафе, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи
(82,96 м2); торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім
товарів підакцизної групи (62,5 м2); об’єкта, що здійснюють побутове обслуговування населення (25,8 м2)
Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи

Нерухоме майно – нежитлове приміщення

00193602.101 ХХУЖНЕ022

м. Київ, вул. Харківське
шосе, 15

35,0

587 000,00
станом на 31.08.2018

1 рік

Організація процесу перевірки навичок та підвищення кваліфікації працівників виробничих професій

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».
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