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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’єкта державної власності

 Назва об’єкта оцінки: комплекс будівель та споруд: адміністративний корпус з підвалом (літ.
А, п/А) загальною площею 972,6 м2; гараж з прибудовою (літ. В, В’) на 4 бокси; склад (літ. Д); огорожі
№ 1, № 2 (з ворітьми і хвірткою), що перебувають на балансі РВ Фонду по Вінницькій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Вінниця, вул. Гоголя, буд. 10. Мета проведення оцінки: відображення
результатів оцінки у бухгалтерському обліку. Замовник-платник робіт з оцінки – РВ Фонду по Вінницькій
області (67-26-08, vinnytsia@spfu.gov.ua). Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним
обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): –. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 01.01.2018: адміністративний
корпус з підвалом (літ. А, п/А) залишкова вартість – 11 103,69 грн; гараж з прибудовою (літ. В, В’), залишкова вартість – 816,73 грн; склад (літ. Д) залишкова вартість – 424,80 грн; огорожі № 1, № 2 (з ворітьми
і хвірткою) залишкова вартість – 358,31 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема,
порівняної площі та за функціональним призначенням. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки
об’єкта оцінки: 5,0 тис. грн. Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2018.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075
(у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 лютого
2018 р. за № 198/31650 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення.
Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також строк виконання робіт
(у календарних днях). Пропозиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків,
які сплачує претендент згідно із законом; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення);
підтвердних документів (заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 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 10 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 22.11.2018 (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 28.11.2018 о 10.00 у РВ Фонду по Вінницькій області за адресою:
21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для довідок 67-26-08.

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

 1. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 465,5 м2 (у т. ч. 42,3 м2 – площа
загального користування). Балансоутримувач: ДП «ВО ПМЗ ім. О. М. Макарова». Адреса: м. Дніпро,
вул. Криворізька, 1. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Замовник – РВ Фонду по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Виробнича компанія фасадні
технології». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3,12 тис. грн. Подібні до
об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 2. Назва об’єкта: бетонований майданчик загальною площею 7,3 м2 та частина металевої
вежі площею 16,8 м2. Балансоутримувач: Синельниківський міський відділ (з обслуговування м. Синельниково та Синельниковського району) ГУМС України в Дніпропетровській області. Адреса: Дніпропетровська обл., м. Синельникове, вул. Виконкомівська, 36. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ Фонду по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «лайфселл». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3,12 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: майданчики та замощення, частина металевої вежі (щогли).
 3. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 22,7 м2 (в т. ч. 3,0 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач: ДЗ «Спеціалізована медико-санітарна частина
№ 8 Міністерства охорони здоров’я України». Адреса: Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, просп.
Аношкіна, 67. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ Фонду по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Дніпрофармація». Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
приміщення та частини будівель.
 4. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 27,3 м2 (в т. ч. 3,0 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач: ДЗ «Спеціалізована медико-санітарна частина
№ 8 Міністерства охорони здоров’я України». Адреса: Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, просп.
Аношкіна, 67. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ Фонду по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Дніпрофармація». Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
приміщення та частини будівель.
 5. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 203,8 м2 (в т. ч.
18,5 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач: ДП «Дніпродіпрошахт». Адреса:
м. Дніпро, вул. Європейська, 15. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ Фонду по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Шаповал
Р. Л. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта
оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 6. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 155,3 м2 (в т. ч. 14,1 – м2 площа
загального користування). Балансоутримувач: ДП «Дніпродіпрошахт». Адреса: м. Дніпро, вул. Європейська, 15. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ Фонду по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Видавництво СІЛЛ». Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
приміщення та частини будівель.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію, а
саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну пропозицію; документи щодо
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду за встановленою формою; інформацію про претендента за встановленою формою.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, повинні бути завірені підписом керівника СОД.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, зі змінами, внесеними наказом Фонду від 16.01.2018
№ 47 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має містити пропозиції
щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, та терміну виконання робіт (у календарних днях).

додаток до офіційного видання фонду

Департамент оцінки майна, майнових
прав та професійної оціночної діяльності,
т. 200-36-36
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом документів, що в ньому містяться, та відміткою на конверті «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» до відділу документального забезпечення та архівної роботи за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн.
10 до 21 листопада 2018 р.
Конкурс відбудеться 27.11.2018 об 11.00 у регіональному відділенні, телефон для довідок
(056) 744-11-51.

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

 1. Назва об’єкта оцінки: частина вестибуля площею 2,0 м2 на першому поверсі учбового корпусу № 4 за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Шевченка, 1,
що перебуває на балансі Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка. Найменування балансоутримувача: Центральноукраїнський державний педагогічний університет
ім. В. Винниченка. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Шевченка, 1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
з метою продовження дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс
замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.gov.
ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій, тис. грн – дані уточнюються. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2018.
Площа земельної ділянки, м2: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Шевченка, 1. Замовник робіт з оцінки – РВ Фонду по Кіровоградській області
(25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: – ФОП Максимов Андрій Валерійович
(тел. (095) 417-71-77). Подібними об’єктами є: нежитлові приміщення для встановлення банкоматів чи
кавових автоматів. Очікувана ціна надання послуг з оцінки майна, що буде розглядатися конкурсною
комісією під час обрання переможця для оцінки об’єкта нерухомого майна, становить 2,00 тис. грн.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина вестибуля площею 2,0 м2 на першому поверсі учбового
корпусу № 2 за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Велика Пермська, 3,
що перебуває на балансі Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка. Найменування балансоутримувача: Центральноукраїнський державний педагогічний університет
ім. В. Винниченка. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград),
вул. Велика Пермська, 3. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою продовження дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій,
довгострокових фінансових інвестицій, тис. грн – дані уточнюються. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2018. Площа
земельної ділянки, м2: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: м. Кропивницький
(Кіровоград), вул. Велика Пермська, 3. Замовник робіт з оцінки – РВ Фонду по Кіровоградській області
(25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: – ФОП Максимов Андрій Валерійович
(тел. (095) 417-71-77). Подібними об’єктами є: нежитлові приміщення для встановлення банкоматів чи
кавових автоматів. Очікувана ціна надання послуг з оцінки майна, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця для оцінки об’єкта нерухомого майна, становить 2,00 тис. грн.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 50,92 м2 на першому поверсі будівлі поліклінічного відділення за адресою: Кіровоградська обл., Маловисківський
р-н, смт Смоліне, вул. Казакова, 70, що перебувають на балансі державного закладу «Спеціалізована
медико-санітарна частина № 17 МОЗ України». Найменування балансоутримувача: державний заклад
«Спеціалізована медико-санітарна частина № 17 МОЗ України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, смт Смоліне, вул. Казакова, 70. Мета проведення незалежної оцінки: продовження дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс
замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.gov.
ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.10.2018, тис. грн – 5,8. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2018. Площа земельної ділянки: 50,92 м2. Місце розташування земельної ділянки: Маловисківський р-н, смт Смоліне, вул. Казакова, 70. Замовник робіт з оцінки – РВ Фонду по Кіровоградській
області (25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: ПП «Канкор-Фарм» Сергій
Валерійович (тел. (099) 314-63-50). Подібними об’єктами є об’єкти торгівлі. Очікувана ціна надання послуг з оцінки майна, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця для оцінки
об’єкта нерухомого майна, становить 2,0 тис. грн.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 30,8 м2 на першому поверсі будівлі поліклінічного відділення за адресою: Кіровоградська обл., Маловисківський
р-н, смт Смоліне, вул. Казакова, 70, що перебувають на балансі державного закладу «Спеціалізована
медико-санітарна частина № 17 МОЗ України». Найменування балансоутримувача: державний заклад
«Спеціалізована медико-санітарна частина № 17 МОЗ України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, смт Смоліне, вул. Казакова, 70. Мета проведення незалежної оцінки: продовження дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс
замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.gov.
ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.10.2018, тис. грн – дані уточнюються. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2018. Площа земельної ділянки: інформація відсутня. Місце розташування
земельної ділянки: Маловисківський р-н, смт Смоліне, вул. Казакова, 70. Замовник робіт з оцінки – РВ
Фонду по Кіровоградській області (25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: ДП
ДАК «Ліки України» Аптека № 15» Ніна Леонідівна (тел. (066) 337-79-12). Подібними об’єктами є об’єкти
торгівлі. Очікувана ціна надання послуг з оцінки майна, що буде розглядатися конкурсною комісією під
час обрання переможця для оцінки об’єкта нерухомого майна, становить 2,0 тис. грн.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 31,1 м2 в адміністративній будівлі
за адресою: Кіровоградська обл., смт Олександрівка, вул. Незалежності України, 63, що перебуває на
балансі Державної фіскальної служби України і в оперативному управлінні (користуванні) Олександрівської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Кіровоградській області.
Найменування балансоутримувача: Державна фіскальна служба України. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Кіровоградська обл., смт Олександрівка, вул. Незалежності України, 63. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса
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замовника конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій, тис. грн – дані уточнюються.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2018. Площа земельної ділянки, м2: дані
уточнюються. Місце розташування земельної ділянки: смт Олександрівка, вул. Незалежності України, 63. Замовник робіт з оцінки – РВ Фонду по Кіровоградській області
(25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: – Кіровоградська
територіальна організація партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» (тел. (052)
227-37-46). Подібними об’єктами є: об’єкти адміністративного призначення. Очікувана
ціна надання послуг з оцінки майна, що буде розглядатися конкурсною комісією під час
обрання переможця для оцінки об’єкта нерухомого майна, становить 2,0 тис. грн.
 6. Назва об’єкта оцінки: будівля блоку насосно-повітрядувочної станції
площею 120,02 м2 зі збірниками, що у процесі приватизації не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Добровеличківський цукровий завод», що перебуває на балансі ПП
«Лана-18», за адресою: Кіровоградська обл., Добровеличківський район, с. Липняжка,
Цукровий завод. Найменування балансоутримувача: ПП «Лана-18». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н, с. Липняжка, Цукровий
завод. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-38.
Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 3 об’єкта. Балансова залишкова вартість
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій, тис. грн – дані уточнюються. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна) – 31.10.2018. Площа земельної ділянки, м2: 158,76. Місце розташування земельної ділянки: Добровеличківський р-н, с. Липняжка, Цукровий завод. Замовник робіт з оцінки – РВ Фонду по Кіровоградській області (25009,
м. Кропивницький, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: – ПП «Лана-18» (тел. (095)
599-23-72). Подібними об’єктами є: будівлі насосних станцій. Очікувана ціна надання
послуг з оцінки майна, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання
переможця для оцінки об’єкта нерухомого майна, становить 2,5 тис. грн.
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення пожежного депо загальною
площею 347,7 м2, підвальні приміщення загальною площею 71,0 м2 та приміщення складу-гаража загальною площею 65,9 м2 за адресою: Кіровоградська обл.,
Олександрійський р-н, смт Нова Прага, пров. Торговий, 8, що перебувають на балансі
2 державного пожежно-рятувального загону Управління державної служби України з
надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області. Найменування балансоутримувача:
2 державний пожежно-рятувальний загін Управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, смт Нова Прага, пров. Торговий, 8. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс замовника
конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.
gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно
з обліком, шт.: 2 об’єкта. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій, тис. грн – дані уточнюються. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2018.
Площа земельної ділянки, м2: дані уточнюються. Місце розташування земельної ділянки:
Олександрійський р-н, смт Нова Прага, пров. Торговий, 8. Замовник робіт з оцінки – РВ
Фонду по Кіровоградській області (25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2). Платник
робіт з оцінки: Новопразька селищна рада (тел. (052) 356-11-33). Подібними об’єктами
є: об’єкти виробничого призначення. Очікувана ціна надання послуг з оцінки майна, що
буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця для оцінки об’єкта
нерухомого майна, становить 2,5 тис. грн.
Звіт про оцінку майна має бути прошитий (прошнурований), пронумерований,
скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650), застосовується Фондом, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки
менша, встановленої в абзаці другому частини першої статті 2 Закону України «Про
публічні закупівлі».
До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на підставі чинних
сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них» та 1.2
«Оцінка машин і обладнання».
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні
свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності не менше 3 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсів) викладені
у пунктах 5 – 10 розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її
складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та
додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Регіональним відділенням будуть розглядатися пропозиції, де строк виконання
робіт не перевищує 5 календарних днів після отримання у повному обсязі необхідної
документації та інформації про об’єкт оцінки
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті у кімнату 801 РВ
Фонду по Кіровоградській області за адресою: м. Кропивницький, вул. Глинки, 2 до
26.11.2018 включно у робочий час до 17.15. На конверті потрібно зробити відмітку
«На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта
оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної
діяльності, який подає заяву.
Телефони для довідок: (0522) 33-32-38, 33-24-00.
Конкурси відбудуться 30 листопада 2018 року о 9.00 у РВ Фонду по Кіровоградській області за адресою: 25009, м. Кропивницький (Кіровоград),
вул. Глинки, 2, кімн. 708.

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

 1. Назва об’єкта оцінки: частина димохідної труби котельні площею 8,0 м2 та
площадка під обладнання біля димової труби котельні площею 12,0 м2 (загальною
площею 20,0 м2). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Городоцький р-н,
смт Великий Любінь, вул. Львівська, 176. Балансоутримувач: ДП «Укрспирт». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04
(відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., Городоцький р-н, смт Великий Любінь, вул. Львівська, 176. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.10.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПрАТ «ВФ Україна».
 2. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 120,0 м2 на першому поверсі адміністративного будинку. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Борислав, вул. Грушевського, 7. Балансоутримувач:
Головне управління Держгеокадастру у Львівській області. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди
державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір
земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з
урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Борислав, вул. Грушевського, 7. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки –
Виконавчий комітет Бориславської міської ради.
 3. Назва об’єкта оцінки: частини даху будівлі гуртожитку загальною площею
50,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Кривоноса, 18а. Балансо
утримувач: ДНЗ «Львівське вище професійне училище технологій та сервісу». Мета
проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032)
261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу:
lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Кривоноса, 18а. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2018 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки – ТОВ «лайфселл».
Відповідно до листа Фонду від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до нього (лист Фонду від 27.07.2018 № 10-59-15138) рекомендована максимальна ціна
надання послуг з оцінки майна, що склалася у I півріччі 2018 року та буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця: для об’єктів № 1, № 2 та
№ 3 – 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 Фонду від 16.01.2018 № 47)
(далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ Фонду по Львівській області (79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки відповідно до додатка 2 до Положення є:
для об’єктів № 1, № 3 – споруди, передавальні пристрої, конструктивні частини будівель, призначені для їх розміщення; для об’єкта № 2 – приміщення, частини будівель
(адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість
для закладів громадського харчування тощо).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
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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: частина нежитлового приміщення загальною площею 6,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державна податкова
інспекція у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, Французький бульвар, 7. 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 Черноусова
Олена Володимирівна (код за ЄДРПОУ 2124722447); тел. (095) 002-76-97.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого поверху загальною площею 52,44 м2 у двоповерховому будинку учбового корпусу (інв.
№ 10300012) загальною площею 52,44 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: ДПТНЗ «Одеський професійний ліцей морського транспорту». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Ольгіївська, 3/5. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника
конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – жовтень – листопад, інформація про особу – платника робіт з оцінки: Приватне
підприємство «ПЕГАС 2011» (код за ЄДРПОУ 37477521); тел. 787-77-62.
 3. Назва об’єкта оцінки: приміщення на 1-му поверсі учбового корпусу № 1
ОДАУ загальною площею 90,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Одеський державний аграрний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Канатна, 99. 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
«Автошкола № 1» (код за ЄДРПОУ 36673179); тел. 799-69-30.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення службової будівлі з лабораторією наливу загальною площею 6,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: ДП «Іллічівський морський торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Одеська обл., м. Іллічівськ, вул. Транспортна, 2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника
конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.
ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – жовтень – листопад, інформація про особу – платника робіт з оцінки:
Чорноморське підприємство одеської регіональної торгово-промислової палати (код
за ЄДРПОУ 4636961); тел. (048) 684-07-99.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на 1-му поверсі будівлі
адміністративно-побутового корпусу загальною площею 17,0 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Морський торговельний
порт «Южний». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Южне, ДП «Морський торговельний порт Южний». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна
адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів
згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – жовтень – листопад, інформація про особу – платника робіт з оцінки: Публічне акціонерне товариство «Українська
залізниця» (код за ЄДРПОУ 40081200); тел. 727-17-08.
 6. Назва об’єкта оцінки: частина вестибуля учбового корпусу ОНУ
ім. І. І. Мечникова загальною площею 17,4 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Одеський національний університет ім. Мечникова. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, Французський б-р, 24/26. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника
конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.
ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – жовтень – листопад, інформація про особу – платника робіт з оцінки:
Суб’єкт підприємницької діяльності – фізична особа Гильов Володимир Анатолійович
(код за ЄДРПОУ 2218100290); тел. 735-27-50.
 7. Назва об’єкта оцінки: частина торцевої стіни учбового корпусу № 3 (інв.
№ 101074) загальною площею 180,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Одеський національний економічний університет. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Одеса, пров. Привокзальний, 2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048)
731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів
необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – жовтень –
листопад, інформація про особу – платника робіт з оцінки: Товариство з обмеженою
відповідальністю «Оплати – 24» (код за ЄДРПОУ 37281288); тел. 731-00-90.
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення частини кімнати № 109 учбового корпусу № 1 загальною площею 4,0 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Одеський національний політехнічний університет. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, просп. Шевченка, 1. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника
конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.
ua. 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 «Науковий парк Одеського політехнічного
університету» (код за ЄДРПОУ 39570137); тел. 705-83-76.
 9. Назва об’єкта оцінки: підсобне приміщення (майстерня столярна) літ. Л
перший поверх (інв. № 170) загальною площею 197,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Концерн «ВІЙСЬКТОРГСЕРВІС». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Одеса, вул. Амурська, 5. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29,
електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – жовтень – листопад,
інформація про особу – платника робіт з оцінки: Фізична особа – підприємець Димитров
Олег Степанович (код за ЄДРПОУ 2868421956); тел. (067) 488-18-38.
 10. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення частини одноповерхової
будівлі банно-прального комплексу загальною площею 190,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Комунальне підприємство «Титан». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Кодима, вул. Садова, 3. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс
замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@
spfu.gov.ua. 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: Громадська організація «Центр соціальної та трудової реабілітації інвалідів «Віра в майбутнє» (код за ЄДРПОУ 36683171); тел. (098) 244-69-63.
 11. Назва об’єкта оцінки: частина технічного поверху інженерного корпусу
ІВЦ площею 6,0 м2 та частина даху інженерного корпусу ІВЦ площею 2,25 м2, загальною площею 8,25 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Іллічівська
філія ДП «Адміністрація морських портів». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська
обл., м. Іллічівськ, вул. Праці, 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: Фізична особа – підприємець Соколова
Світлана Сергіївна (код за ЄДРПОУ 3007119286); тел. (063) 931-42-96.
 12. Назва об’єкта оцінки: частина виробничої площадки (інв. № 4641) загальною площею 56,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Іллічівський морський торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська
обл., м. Іллічівськ, с. Бурлача Балка, вул. Північна, 4. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника
конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.
ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться

оцінка майна) – жовтень – листопад, інформація про особу – платника робіт з оцінки:
ФІРМА «АРКТУР» у вигляді ТОВ (код за ЄДРПОУ 25024800).
 13. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 106 на першому поверсі Корпусу гінекології та другого хірургічного відділення Багатопрофільного
медичного центру (Університетської клініки № 1) (інв. № 10310002) загальною
площею 23,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний медичний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Пастера, 9. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою пролонгації договору оренди Телефон замовника конкурсу
(048) 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 «Аптека
№ 1 Трансфарм» (код за ЄДРПОУ 32799279); тел. (044) 500-87-40.
 14. Назва об’єкта оцінки: частина площі коридору учбово-лабораторного
корпусу № 2 (інв. № 1031007712) загальною площею 4,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський державний екологічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Львівська, 15. 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 підприємство «ЧАЙКОФФ» (код за ЄДРПОУ 37947793); тел. (063) 395- 44-34 Денис.
 15. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 1-24 в одноповерховій
будівлі магазину «М’ясо-овочі», інв. № 80 (літ. А-А1), загальною площею 310,2 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Концерн «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., Комінтернівський р-н, смт Чорноморське,
вул. Гвардійська, буд. 40/49. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29,
електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – жовтень – листопад,
інформація про особу – платника робіт з оцінки: Фізична особа – підприємець Сальський
Євген Вадимович (код за ЄДРПОУ 2123621570); тел. (096) 531-74-60.
 16. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення холу на 2-му
поверсі учбового корпусу «А», інв. № 01010063, загальною площею 7,5 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська національна академія
харчових технологій. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Канатна,
112. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою пролонгації договору оренди Телефон замовника конкурсу
(048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса
замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – жовтень – листопад, інформація
про особу – платника робіт з оцінки: Фізична особа – підприємець Щербич Катерина
Валентинівна (код за ЄДРПОУ 3173417742); тел. (067) 488-84-80.
 17. Назва об’єкта оцінки: частина асфальтованого покриття, інв.
№ 10332180, загальною площею 30,0 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Державна фіскальна служба України Одеська митниця ДФС. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Міжнародний автомобільний пункт пропуску «Стороказаче». 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 «ІНТРАНСЛОГІСТІК» (код за ЄДРПОУ 36558211); тел. (063) 588-52-52, (050) 418-41-92.
 18. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 1-21, № 1-25 в одноповерховій будівлі магазину «Промтоварний» (інв. № 81) загальною площею
61,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Концерн «Військторгсервіс» філія «Одеське управління військової торгівлі». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Одеська обл., Комінтернівський р-н, смт Чорноморське, вул. Гвардійська, буд.
36/50. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса
замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – жовтень – листопад, інформація
про особу – платника робіт з оцінки: Фізична особа – підприємець Расулова Лариса
Дмитрівна (код за ЄДРПОУ 2183811083); тел. (068) 252-08-88.
 19. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення в будинку АПК (інв.
№ 060145) загальною площею 9,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: 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 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 «Транс Фаворит» (код за ЄДРПОУ 36674979); тел. (048) 235-60-54.
 20. Назва об’єкта оцінки: відокремлена частина нежитлового приміщення
надбудови на даху та частина надбудови будівлі екіпажу № 5 загальною площею
12,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська національна морська академія. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Маловського, 10. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати
з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28,
телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу:
odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – жовтень – листопад, інформація про особу – платника робіт з
оцінки: ПрАТ «Київстар» (код за ЄДРПОУ 21673832); тел. (067) 483-90-59.
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 26.11.2018.
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 30.11.2018 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, 731-50-28, 731-50-29.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Одеській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єкта державної власності

 1. Назва об’єкта оцінки: необоротні активи структурного підрозділу цілісного майнового комплексу ДП «Саратський виноробний завод». Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: ТОВ «Дорінвест», код 30766723 Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., Саратський р-н, с. Миколаївка – Новоросійська,
вул. Комсомольська, 45. Мета проведення оцінки – визначення ринкової вартості
необоротних активів з метою продовження договору оренди від 18.06.2002 СП ЦМК
ДП «Саратський виноробний завод». Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28,
731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: Infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання
1

Код КВЕД ДК 009:2010
1
.
0

2

Види діяльності
Виробництво виноградних вин (основний)

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами)
Основні засоби (група)
3
4
9
усього

Кількість
68
181
2
251

Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства:
136 709,00 грн (сто тридцять шість тисяч сімсот дев’ять гривень). Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за
групами) станом на 01.01.2018
Основні засоби (група)
3
4
9
усього

Залишкова балансова вартість, грн
58 947,85
5,93
0,00
58 953,78

Кількість земельних ділянок: одна М.-Новоросійська сільська рада Саратського
району. Розмір земельної ділянки – 1,57 га. Місце розташування земельної ділянки:
с. Миколаївка-Новоросійська, вул. Комсомольська, 45. Цільове призначення земельної ділянки: промисловість. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок):
616 476,59 грн. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2018. Інформація про особу – платника
робіт з оцінки: ТОВ «Дорінвест», директор Гиляка С. В., тел. (098) 070-65-43.
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Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду від 31 грудня 2015 року № 2075 ( у редакції наказу Фонду від 16 січня
2018 року № 47).
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії з конкурсного
відбору, викладені в пункті 6 розділу ІІ Положення.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у
розділі ІІ Положення.
Інформація про подібні до об’єкта оцінки об’єкти: ознаки подібності по всіх об’єктах
наведені у № за порядком 4 строки додатка 2 до Положення.
Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки майна по об’єкту
оцінки вище 85 000 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 26.11.2018. 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 30.11.2018 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, 731-50-28, 731-50-29.

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

 1. Найменування об’єкта оцінки: частина приміщення будівлі контори площею 40,8 м2, приміщення будівлі Ангару площею 541,5 м2, Артскважина, Башта
Рожновського та трансформаторна підстанція КТП 250 кВа. Місцезнаходження
об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: Рівненська обл., Дубенський
р-н, с. Верба. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80.
Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки:
РВ Фонду по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з
оцінки: ТзОВ «Агропереробка 08». 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: 10 000 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухомість комплексного використання (об’єкти, які
поєднують два та більше видів функціонального призначення).
 2. Найменування об’єкта оцінки: частина будівлі навчального корпусу № 3
площею 30,8 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого
оцінюється: Рівненська обл., м. Сарни, вул. Технічна, 4. 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 Власюк Тетяна Миколаївна. 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. Найменування об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівля складу загальною площею 231,1 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки
або підприємства, майно якого оцінюється: 35422, Рівненська обл., Гощанський р-н,
с. Бугрин, вул. Перемоги, 2а. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продажу шляхом викупу. Телефон замовника конкурсу
(0362) 26-25-56. 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: РВ Фонду по
Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). 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 (один). Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня. Балансова
залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 31.10.2018: 0,00 грн. 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: 4 900 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за функціональним призначенням.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015
№ 2075 (у редакції наказу Фонду 16.01.2018 № 47 та зареєстрованого у Міністерстві
юстиції України від 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення).
Вимоги до учасників конкурсу та перелік підтвердних документів, які подаються
на розгляд комісії, викладені у розділі ІІ, ІІІ Положення.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору на проведення незалежної оцінки.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті, на якому
слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта
оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Конкурс відбудеться в РВ Фонду по Рівненській області о 9.00 через 14 днів
після публікування цієї інформації за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Конкурсну документацію потрібно подавати 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.

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Сумській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності

 1. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
455,55 м2 (балансоутримувач – Шосткинський інститут Сумського державного університету). Об’єкт розташований на 1-му поверсі 5-поверхової будівлі. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Сумська обл., м. Шостка, вул. Гагаріна, 1. Мета проведення незалежної
оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
31.10.2018. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ Фонду по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – Виконавчий комітет Шосткинської міської ради. Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1,26 тис. грн. Подібними до
об’єкта оцінки відповідно до додатка 2 до Положення є приміщення, частини будівель
(адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість).
 2. Найменування об’єкта оцінки: ділянка даху площею 15,0 м2 (балансоутримувач – Конотопська районна державна адміністрація). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Сумська обл., м. Конотоп, вул. Соборна, 23. Мета проведення незалежної
оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
31.10.2018. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ Фонду по Сумській області. Платник
робіт з оцінки об’єкта – ПрАТ «ВФ Україна». Очікувана найбільша ціна надання послуг
з оцінки об’єкта оцінки – 1,26 тис. грн. Подібними до об’єкта оцінки відповідно до додатка 2 до Положення є частини будівель, споруди (спеціалізоване майно – розташування обладнання мобільного зв’язку).
 3. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення гаража площею
68,0 м2 (балансоутримувач – Територіальне управління Державної судової адміністрації в Сумській області). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл., м. Лебедин, вул. Петропавлівська, 2. Мета проведення незалежної оцінки – продовження дії
договору оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2018.
Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ Фонду по Сумській області. Платник робіт з
оцінки об’єкта – ФОП Дігтярь П. О. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки
об’єкта оцінки – 1,26 тис. грн. Подібними до об’єкта оцінки відповідно до додатка 2 до
Положення є – приміщення, частини будівель (гаражна нерухомість).
 4. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
140,6 м2 (балансоутримувач – Регіональний офіс водних ресурсів у Сумській області).
Об’єкт розташований на 1-му поверсі 9-поверхової адміністративної будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 27. Мета проведення
незалежної оцінки – продовження дії договору оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2018. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ Фонду по
Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ФОП Ганницька М. М. Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1,26 тис. грн. Подібними до
об’єкта оцінки відповідно до додатка 2 до Положення є – приміщення, частини будівель (адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування).

№ 91 (1215)

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).
До участі в конкурсі з оцінки об’єктів 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». Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні
свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної
діяльності: не менше 3 років за напрямом 1. «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та
спеціалізаціями в межах цього напряму 1.1. «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
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 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 подається до відділу управління персоналом та організаційного забезпечення в запечатаному конверті і складається з конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, підтвердних документів та документів щодо
практичного досвіду виконання робіт.
У конкурсній пропозиції має бути зазначено пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у
календарних днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта, на який подано заяву на участь у конкурсі,
та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Суми, вул. Харківська, 30/1. Телефон для довідок (0542) 36-23-87.
Конкурс відбудеться 28 листопада 2018 року о 9.00 за адресою: м. Суми,
вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 2.
Кінцевий термін подання конкурсної документації – 22 листопада 2018 року
(включно).

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Харківській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності на об’єкти оренди
№ Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезнахоз/п
дження, балансоутримувач

Дата
оцінки

Мета проведення
оцінки

Очікувана
Інформація найбільша
про плат- ціна надання
послуг з оцінника
ки/грн

1 Частина нежитлового приміщення кабелевідмоточного цеху на 1-му поверсі одноповерхової
виробничої будівлі загальною площею 28,0 м2
за адресою: м. Харків, вул. Цементна, 3, що обліковується на балансі ДП МОУ «Харківська контора
матеріально-технічного забезпечення», 8162096,
тел. (057) 370-40-61

30.09.18 Визначення
вартості
об’єкта з
метою продовження
договору
оренди

ТОВ «Нау
ково-вироб
ниче підприємство
«Лаурит»

2 200

2 Нежитлові приміщення-к. № 1, 2, 3, 5 (частково)
на 2-му поверсі 2-поверхової адміністративної будівлі господарського призначення (літ. за
техпаспортом К-2) загальною площею 159,18 м2
за адресою: м. Харків, узвіз Бурсацький, 4, що
обліковуються на балансі Харківської державної
академії культури, ідентифікаційний 30036001,
тел. (057) 731-51-05, 731-13-85

14.01.19 Визначення ФОП Громивартості
ко Т. І.
об’єкта з
метою продовження
договору
оренди

2 700

3 Нежитлові приміщення на 1-му поверсі вироб26.10.18 Визначення ФОП Гладничої будівлі № 28, 29, 30; літ. «Л-3» загальною
вартості
ков В. А.
площею 48,5 м2 за адресою: м. Харків, вул. Рооб’єкта з
метою промашкіна, 5, що обліковуються на балансі Харківдовження
ського державного авіаційного виробничого піддоговору
приємства завод по технічному обслуговуванню та
оренди
ремонту авіаційної техніки «ТОРА», 01128506

2 200

4 Нерухоме майно – частина внутрішньої стіни нежитлового приміщення на 2-му поверсі
14-поверхової будівлі учбового корпусу, інв.
№ 10300002, літ. за техпаспортом «А-14» площею
2,16 м2; частина внутрішньої стіни нежитлового приміщення на 3-му поверсі 5-поверхової
будівлі учбового корпусу, інв. № 10300003, літ. за
техпаспортом «А-5» площею 2,16 м2; частина внутрішньої стіни нежитлового приміщення на сходах
між третім та четвертим поверхами 5-поверхової
будівлі учбового корпусу, інв. № 10300003, літ.
за техпаспортом «А-5» площею 2,16 м2, зальною
площею 6,48 м2 за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 333, що перебуває на балансі Харківського державного університету харчування та
торгівлі, 01566330, тел. 337-85-35

2 200

На дату
укладення
договору
на проведення незалежної
оцінки

Визначення ТОВ «ІНТЕР
вартості
АУТДОР»
об’єкта
оренди
з метою
передачі в
оренду

5 Нежитлове приміщення (кімн. № 2) на другому
28.11.18 Визначення
поверсі двоповерхової нежитлової будівлі (інв.
вартості
№ 35776, літ. «А-2») площею 10,1 м2 за адресою:
об’єкта з
метою пром. Харків, вул. Каразіна, 16, що обліковується на
довження
балансі Харківського національного автомобільнодоговору
дорожнього університету, 02071168,
оренди
тел. 700-38-66

ТОВ
«Наукововиробниче
підприємство «Автоагрегат»

6 Частина нежитлового приміщення (згідно із
техпаспортом приміщення № 109) загальною
площею 67,6 м2, інвентарний № 101310048, реєстровий № 40108599.2.АААДИБ137, літ. за техпаспортом «Ж», на першому поверсі одноповерхової
будівлі гаражів за адресою: Харківська обл.,
м. Ізюм, пров. Георгіївський, 2, що перебуває на
балансі Головного управління Національної поліції
в Харківській області, 40108599, тел.: 700-29-16,
700-29-32

Управління поліції
охорони в
Харківській
області

На дату
укладення
договору
на проведення незалежної
оцінки

Визначення
вартості
об’єкта
оренди
з метою
передачі в
оренду

Продовження таблиці
№ Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезнахоз/п
дження, балансоутримувач

Дата
оцінки

14 Нежитлові приміщення – кімн. № 12, 13, 14 (згідно з техпаспортом склад ЛВЖ, завантажувальна,
кімната чергового) одноповерхового гаража, літ.
Ж-1, інв. № 81973, загальною площею 102,2 м2
за адресою: м. Харків, вул. Астрономічна, 33,
що перебувають на балансі ДП «Державний науковий центр лікарських засобів і медичної продукції», 00482329, тел. 720-63-01
15 Нежитлові приміщення – кімн. № 45, 40 (коридор)
на першому поверсі 13-поверхового лабораторноконструкторського корпусу, інв. № 10002, літ.
«А-13», загальною площею 20,6 м2 за адресою:
м. Харків, просп. Гагаріна, 168, що перебувають
на балансі Державного підприємства «Науководослідний і проектний інститут «Союз», 14309830,
тел. (097) 554-91-48
16 Нежитлові приміщення – кімн. № 2-10.1 у підвалі; кімн. № 12 – 14а, 20 на 1-му поверсі;
кімн. № 15 – 19а, 22 – 25 на 2-му поверсі, кімн.
№ 26 – 34 у мансарді загальною площею 798,6 м2
двоповерхової будівлі (інв. № 33382), пам’ятка архітектури, за адресою: м. Харків, вул. Полтавський
Шлях, 57, що перебуває на балансі Департаменту
містобудування та архітектури Харківської обласної державної адміністрації, 2498530, тел. (057)
700-36-48, 700-36-50
17 Нежитлові приміщення – кімн. № 87-1, частина
кімн. 87-2, кімн. 87-3, кімн. 87-5 у підвалі одинадцятиповерхового житлового будинку, інв.
№ 10131000011, загальною площею 30,4 м2
за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 74, що перебувають на балансі Національного технічного
університету «Харківський політехнічний інститут»,
02071180, тел. 707-66-00

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

Очікувана
Інформація найбільша
про плат- ціна надання
послуг з оцінника
ки/грн
Визначення ФОП Котінов
2 700
вартості
О. А.
об’єкта
оренди
з метою
передачі в
оренду
Мета проведення
оцінки

Визначення ФОП Шершвартості
ньов О. М.
об’єкта
оренди
з метою
передачі в
оренду

2 200

Визначення ТОВ «АЛЬвартості
КАД» ЛТД
об’єкта
з метою
перерахунку орендної
плати

3 200

30.11.18 Визначення
вартості
об’єкта з
метою продовження
договору
оренди

Фізична
особа – підприємець
Єганов Юрій
Володимирович

2 200

Замовником оцінки 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). Зокрема подібними об’єктами до об’єктів оцінки: ділянка (майданчик) покрівлі будівлі – ділянка
(майданчик) покрівлі будівлі, частина стіни – частина стіни.
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).

2 200

ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Харківській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності на об’єкти оренди

2 700

7 Нежитлове приміщення – кімн. № 34 на першоНа дату Визначення ФОП Кубиця
му поверсі 5-поверхової адміністративно-учбової укладення вартості
Н. Г.
будівлі, інв. № 10310317, літ. за техпаспортом
договору об’єкта
2
«А-5», загальною площею 19,0 м за адресою:
на прове- оренди
м. Харків, вул. Кооперативна, 7, що перебуває на дення не- з метою
балансі Харківського коледжу Державного універ- залежної передачі в
оцінки оренду
ситету телекомунікацій, 00482329, тел. 720-63-01

2 200

8 Частина коридору (кімн. № 7) на першому поверсі 5-поверхової будівлі гуртожитку № 5,
реєстровий номер майна 02071205.РБНМЛП099
(інв. № 103000118, літ. «А-5») загальною площею
2,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Цілиноградська, 46, що перебуває на балансі Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна,
02071205, тел. 705-12-36

29.12.18 Визначення ФОП Пазювартості
ра С. О.
об’єкта з
метою продовження
договору
оренди

2 200

9 Частина коридору (кімн. № ХХІІІ) на першому
29.12.18 Визначення ФОП Пазюповерсі 5-поверхової будівлі гуртожитку № 2,
вартості
ра С. О.
реєстровий номер майна 02071205.РБНМЛП039
об’єкта з
(інв. № 103000061, літ. «А-5») загальною площею
метою про2,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Отакара Яроша,
довження
договору
11, що перебуває на балансі Харківського наоренди
ціонального університету імені В. Н. Каразіна,
02071205, тел. 705-12-36

2 200

10 Частина коридору (кімн. № 19) на першому поверсі 9-поверхової будівлі гуртожитку № 11,
реєстровий номер майна 02071205.РБНМЛП096
(інв. № 103000118, літ. «А-9»), загальною площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Отакара
Яроша, 10, що перебуває на балансі Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна,
02071205, тел. 705-12-36

29.12.18 Визначення ФОП Пазювартості
ра С. О.
об’єкта з
метою продовження
договору
оренди

2 200

11 Частина коридору (кімн. № 35) на першому
29.12.18 Визначення ФОП Пазюповерсі 5-поверхової будівлі гуртожитку № 4,
вартості
ра С. О.
реєстровий номер майна 02071205.РБНМЛП098
об’єкта з
(інв. № 103000117, літ. «А-5») загальною площею
метою про2,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Отакара Яроша,
довження
договору
13, що перебуває на балансі Харківського наоренди
ціонального університету імені В. Н. Каразіна,
02071205, тел. 705-12-36

2 200

12 Нежитлове приміщення – кімн. № 21 на першо23.10.18 Визначення ФОП АБУму поверсі 9-поверхової будівлі гуртожитку,
вартості
ШІНДІ ОСАреєстровий номер майна 02071197.1.ЯГЛКУС025
об’єкта з
МА АХМАД
(інв. № 85701, літ. «А-9») загальною площею
метою про73,4 м2 за адресою: м. Харків, пл. Л. Свободи,
довження
договору
51б, що перебуває на балансі Харківського націооренди
нального університету радіоелектроніки, 2071197,
тел.: 702-10-14, 702-10-16

2 200

13 Частина приміщення технічного поверху та ді20.11.18 Визначення ПрАТ «ВФ
лянка покрівлі будівлі учбового корпусу (інв.
вартості
Україна»
№ 10131000040) загальною площею 22,83 м2
об’єкта з
метою проза адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 85, що педовження
ребувають на балансі Національного технічного
договору
університету «Харківський політехнічний інститут»,
оренди
2071180, тел. 707-66-00

2 200

№ Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезназ/п
ходження, балансоутримувач

Дата
оцінки

1 Нежитлові приміщення – частина приміщення
одноповерхової котельні, інв. № 1013101187,
реєстровий № 40108599.2.АААДИА605, літ.
«Л», загальною площею 22,6 м2 за адресою:
Харківська обл., м. Богодухів, вул. Міліцейська,
9, що перебувають на балансі Головного управління Національної поліції в Харківській області,
40108599, тел. (057) 705-93-65
2 Нежитлові приміщення одноповерхової
котельні, інв. № 101310217, реєстровий
№ 40108599.2.АААДИА615, літ. «В», загальною
площею 19,1 м2 за адресою: Харківська обл.,
Великобурлуцький р-н, смт Великий Бурлук,
вул. Центральна, 55, що перебуває на балансі
Головного управління Національної поліції в Харківській області, код 40108599, тел. 0577059365
3 Нежитлові приміщення – кімн. № 14
(згідно з технічним паспортом) на 1-му
поверсі 2-поверхової адміністративної
будівлі, інв. № 101310367, реєстровий
№ 40108599.2.АААДИБ127, літ. «А-2», загальною
площею 7,1 м2 за адресою: Харківська обл., Зачепилівський р-н, смт Зачепилівка, вул. Паркова
(Свердлова), 5, що перебуває на балансі Головного управління Національної поліції в Харківській області, 40108599, тел. (057) 705-93-65
4 Нежитлові приміщення одноповерхової котельні, інв. № 101310250, реєстровий
№ 40108599.2.СКСКАЖ153, літ. «В», загальною площею 52,2 м2 за адресою: Харківська обл., м. Зміїв,
вул. Донецька, 26, що перебувають на балансі
Головного управління Національної поліції в Харківській області, 40108599, тел. (057) 705-93-65
5 Частина нежитлових приміщень одноповерхового гаража, інв. № 101310315, реєстровий
№ 40108599.2.СКСКАЖ.1293, літ. «Б», загальною
площею 16,3 м2 за адресою: Харківська обл.,
Дворічанський р-н, смт Дворічна, вул. Слобожанська, 33, що перебуває на балансі Головного
управління Національної поліції в Харківській області, 40108599, тел. (057) 705-93-65
6 Нежитлові приміщення 2-поверхового виробничого будинку, інв. № 424, реєстровий № 3585,
літ. за техпаспортом «П-2» загальною площею
258,3 м2, а саме: на першому поверсі: кімн.
№ 33 (склад) площею 69,9 м2, частина кімн.
№ 32 (склад, межі якого проходять згідно стіни
кімн. № 33 до основної стіни складу) площею
69,9 м2, загальною площею 139,8 м2; на другому поверсі: кімн. № 54 (роздягальня) площею
34,6 м2, кімн. № 55 (сушка) площею 6,5 м2,
кімн. № 56 (коридор) площею 2,5 м2, кімн. № 57
(санвузол) площею 2,3 м2, кімн. № 58 (санвузол) площею 2,2 м2, кімн. № 61 (роздягальня)
площею 39,1 м2, кімн. № 61а (коридор) площею
14,3 м2, кімн. № 62 (кабінет) площею 11,8 м2,
кімн. № 63 (сушка) площею 5,2 м2, загальною
площею 118,5 м2 за адресою: м. Харків, вул. Тарасівська, 6, що перебувають на балансі ДП
«Харківське промислово-торгівельне підприємство», 38494092, тел. (057) 719-11-10

На дату
укладення
договору
на проведення незалежної
оцінки

Очікувана
найбільша
Мета прове- Інформація
ціна надандення оцінки про платника
ня послуг з
оцінки/грн
ВизначенТОВ «Ко2 700
ня вартості
тельні
об’єкта орен- лікарняного
ди з метою
комплексу»
передачі в
оренду

На дату
укладення
договору
на проведення незалежної
оцінки

Визначення вартості
об’єкта оренди з метою
передачі в
оренду

ТОВ «Котельні
лікарняного
комплексу»

2 700

На дату
укладення
договору
на проведення незалежної
оцінки

Визначення вартості
об’єкта оренди з метою
передачі в
оренду

ТОВ «ДП
Котельні
лікарняного
комплексу»

2 700

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

Визначення вартості
об’єкта оренди з метою
передачі в
оренду

ТОВ «ДП
Котельні
лікарняного
комплексу»

2 700

ВизначенТОВ «Диня вартості
вайс»
об’єкта оренди з метою
передачі в
оренду

2 700

На дату
укладення
договору
на проведення незалежної
оцінки

ВизначенФОП Налапня вартості
ко Р. М.
об’єкта оренди з метою
передачі в
оренду

2 700
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відомості
приватизації

Продовження таблиці
№ Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезназ/п
ходження, балансоутримувач
7 Нежитлові приміщення двоповерхової адміністративної будівлі, інв. № 1031100854, загальною площею 694,1 м2 за адресою: Харківська
обл., Дворічанський р-н, смт Дворічна, вул. Садова, 2, що перебуває на балансі Головного
управління ДФС у Харківській області

Дата
оцінки

На дату
укладення
договору
на проведення незалежної
оцінки
8 Нежитлові приміщення – коридор № 8-1 плоНа дату
2
2
щею 3,1 м , кабінет № 8-9 площею 13,7 м ,
укладення
кабінет № 8-10 площею 10,9 м2 на 4-му поверсі договору
4-поверхової прибудови триповерхового будин- на провеку з триповерховою надбудовою у центральній дення незалежної
частині та двома 4-поверховими прибудовами
оцінки
Науково-дослідного інституту гігієни праці та
професійних захворювань ХНМУ, літ. за техпаспортом «А-3-6», інв. № 10310001, реєстровий
№ 01896866.2.НЧИЮЦЛ2871, пам’ятка архітектури, загальною площею 27,7 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Трінклера, 6, що перебуває на
балансі Харківського національного медичного
університету, 01896866, тел. (057) 707-73-80
9 Нежитлове приміщення – частина коридору
На дату
(к. № 1-54) на 1-му поверсі 4-поверхової
укладення
адміністративної будівлі, літ. за техпаспордоговору
том «А-4», інв. № 101310104, реєстровий
на прове№ 08571096.1.АААДИА919, загальною площею дення не1,0 м2 за адресою: м. Харків, просп. Льва Ланзалежної
оцінки
дау, 27, що перебуває на балансі Харківського
національного університету внутрішніх справ,
08571096, тел. (057) 739-81-81

Очікувана
найбільша
Мета прове- Інформація
ціна надандення оцінки про платника
ня послуг з
оцінки/грн
ВизначенФОП Скиба
3 700
ня вартості
Б. В.
об’єкта оренди з метою
передачі в
оренду
ВизначенПП Медична
ня вартості
лабораторія
об’єкта орен- «Аналітіка»
ди з метою
передачі в
оренду

2 200

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).

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про оголошення конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди

 1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
№ Назва об’єкта
з/п
оцінки
Визначення вартості
об’єкта оренди з метою
передачі в
оренду

ПАТ «Державний
ощадний
банк України», в особі
Філії – ХОУ
АТ «ОЩАДБАНК»

2 200

Замовником оцінки 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 із:
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 № 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

Площа, м2

Адреса об’єкта
оцінки
м. Київ,
вул. Мельникова, 83б

Орієнтовна дата
оцінки
Платник робіт з
Балансоутримувач
оцінки об’єкта Очікувана найбільша
ціна надання послуг
з оцінки/грн

1 Нежитлове приміщення

60,1

ДП «Українські
спеціальні системи»

ДП «Державний центр
інформаційної
безпеки»

31.10.18

2 Нежитлові приміщення

136,9 м. Київ, просп.
Перемоги, 14

ДП «Укрсервіс Мін- ДП «ГЦЦК»
трансу»

31.10.18

3 Нежитлові приміщення

38,82 м. Київ, вул. Б.
Хмельницького,
8/16

УНІА «Укрінформ»

ТОВ
«Фаетон-С»

31.10.18

м. Київ, просп.
Перемоги, 54/1,
корпус № 1

ДВНЗ «Київський
національний
економічний
університет ім. В.
Гетьмана»

ПАТ «Державний ощадний
банк України»

31.10.18

м. Київ, вул. Інститутська, 9,
корпус № 1 (літ.
«А»)

Національний банк ТОВ «ПерУкраїни
ша чарівна
скриня»

31.10.18

4 000

4 500
4 000

4 Частина нежитлового приміщення – об’єкт
культурної
спадщини

2,0

5 Частина нежитлового приміщення – об’єкт
культурної
спадщини

2,0

6 Частина нежитлового приміщення

13,5

м. Київ, просп.
К.Комарова, 1,
корпус № 8а

Національний авіа- ФОП Славінційний університет ська Т. В.

31.10.18

7 Нежитлове приміщення

52,8

м. Київ, Стратегічне шосе, 35

ДП «НАШ ДІМ»

ТОВ
«АСТАРТА-V»

31.10.18

8 Нежитлове приміщення

86,5

м. Київ, вул. Волинська, 64

Консорціум
«Військовобудівельна індустрія»

ФОП Зінов’єв
О. С.

31.10.18

9 Нежитлове приміщення

17,6

м. Київ, просп.
Перемоги, 57

ДП «ДержавтотрансНДІпроект»

ТОВ «Видавничий центр
«Афродіта»

31.10.18

10 Частина нежитлового приміщення

2,0

м. Київ, вул. А.
Цедіка, 16

ДНВП «Геоінформ АТ «РайфУкраїни»
файзен Банк
Аваль»

31.10.18

4 500

4 500

3 500

4 500
4 500

3 500

3 500

 2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для

розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
№
з/п

Назва
об’єкта
оцінки

Площа, м2

Адреса об’єкта
оцінки

Балансоутримувач

1 Нежитлове
приміщення

107,7 м. Київ, вул. І. Фе- ДП «ГДІП»
дорова, 12 (літ. «А»)

2 Частина нежитлового
приміщення
3 Нежитлове
приміщення

10,0 м. Київ,
вул. Еспланадна,
8/10
17,5 м. Київ, вул. Оленівська, 25

4 Нежитлове
приміщення
5 Частина
даху
6 Нежитлове
приміщення

Міністерство соціальної політики
України
Державний університет інфраструктури та технологій
82,5 м. Київ, просп. Ю. Книжкова палата
Гагаріна, 27
України ім. І. Федорова
12,16 м. Київ, вул. По- ДП «Укргеоінформ»
пудренка, 54
27,9

м. Київ, просп.
Перемоги, 14

Орієнтовна дата
оцінки
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки/грн
ДП «Інтернешнл
30.09.18
Пейпер Україна»
5 000
ФОП Чемерис К. С.
30.09.18
3 500
Платник робіт з
оцінки об’єкта

Інспекція з питань
підготовки та дипломування моряків
ФОП Будна Н. О.

30.09.18
3 500

ПрАТ «Телесистеми
України»

30.09.18
4 500
31.05.18
3 500

ДП «Укрсервіс Мін- ДП «Маріупольтрансу»
ський морський
торговельний порт»

30.09.18
4 500

Конкурси відбудуться 26 листопада 2018 року о 15.00 в РВ Фонду
по м. Києву за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г.
Документи приймаються до 12.30 19 листопада 2018 року за адресою: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108.
Строк виконання робіт – до 5 календарних днів.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті, на кожний об’єкт оцінки окремо.
Претенденти, які подали документи на конкурсний відбір СОД в одному конверті на
всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі допущені не будуть.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, який відбудеться 26 листопада 2018 року», а також зазначити назву об’єкта
оцінки та найменування суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018
№ 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650
(далі – Положення).
До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною спеціалізацією в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсу) передбачені
пунктом 12 розділу ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у пунктах 5, 6 розділу
ІІ та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про
претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Замовник робіт з оцінки – РВ Фонду по м. Києву.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлові приміщення, частини приміщень є: нерухоме майно, ознаки подібності якого наведені у пункті 4 додатка 2 до
Положення.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – частина нежитлового приміщення –
об’єкт культурної спадщини є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель, які становлять культурну цінність.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – частина даху є: нерухоме майно для
встановлення антенно-фідерних пристроїв мобільних операторів.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, телефон для довідок 281-00-32.

підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду в Херсонській області, АРК та м. Севастополі про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення оцінки державного майна, що відбувся 17.09.2018

По об’єкту: об’єкт малої приватизації державної власності – «Гараж у гаражному
кооперативі «Жигулі», що перебуває на балансі Головного управління статистики у
Херсонській області, за адресою: Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Французька,
переможець конкурсу – ФОП Бронін А. О. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами
(наказ РВ Фонду в Херсонській області, АРК та м. Севастополі від 06.08.2018 № 386).
Вартість робіт – 3 000 грн. Строк виконання робіт – 10 днів.
По об’єкту: частина холу площею 13,03 м2 на третьому поверсі учбового корпусу
№ 2, що перебуває на балансі Херсонського державного університету, за адресою:
м. Херсон, вул. Університетська, 27, переможець конкурсу – ПП «Радикал». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати при продовженні договору оренди. Вартість робіт – 2 160 грн. Строк виконання робіт – 3 дні.
По об’єкту: частина ліфтового холу площею 9,1 м2 на другому поверсі учбового
корпусу № 1, що перебуває на балансі Херсонського державного університету, за
адресою: м. Херсон, вул. Університетська, 27, переможець конкурсу – ПП «Радикал».
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати при продовженні договору оренди. Вартість робіт – 2 160 грн. Строк
виконання робіт – 3 дні.
По об’єкту: частина ліфтового холу площею 24,5 м2 на п’ятому поверсі учбового корпусу № 1, що перебуває на балансі Херсонського державного університету,
за адресою: м. Херсон, вул. Університетська, 27, переможець конкурсу – ПФ «Експрес – Оцінка». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Вартість робіт –
2 150 грн. Строк виконання робіт – 3 дні.
По об’єкту: вбудоване нежитлове приміщення площею 15,3 м2 на шостому поверсі
та частина даху площею 30,0 м2 будівлі, що перебуває на балансі ХД ПАТ «Укрпошта»,
за адресою: м. Херсон, Привокзальна площа, 1, переможець конкурсу – ПП «Експерт – Центр». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Вартість робіт –
2 100 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.
По об’єкту: частина нежитлового приміщення загальною площею 2,0 м2 навчального корпусу № 2, що перебуває на балансі Херсонської державної морської академії,
за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 14/1, переможець конкурсу – ФОП Бронін А.
О. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Вартість робіт – 2 000 грн.
Строк виконання робіт – 3 дні.
По об’єкту: частина холу площею 2,0 м2 на першому поверсі навчального корпусу
№ 1, що перебуває на балансі Херсонського державного університету, за адресою:
м. Херсон, вул. Університетська, 27, переможець конкурсу – ПП «Радикал». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати при продовженні договору оренди. Вартість робіт – 2 160 грн. Строк виконання робіт – 3 дні.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Хмельницькій області про підсумки конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів державної власності, проведених 18.09.2018

1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта з метою продовження договору оренди – приміщення загальною площею 96,2 м2 на першому та другому поверсі будівлі контори, що обліковується на балансі Шепетівського міжрайонного управління водного господарства,
за адресою: вул. Базарна, 29, с. Плужне, Ізяславський р-н, Хмельницька обл. визнано
ФОП Бойчука Руслана Дмитровича. Вартість надання послуг з оцінки – 2 500,00 грн
(без урахування ПДВ), строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів.
2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта з метою продовження договору оренди – частина приміщення площею 4,0 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі, що обліковується на балансі Головного управління статистики у Хмельницькій області, за адресою:
вул. Л. Українки, 154, м. Полонне, Хмельницька обл. визнано ПП «Консалтінг сервіс».
Вартість надання послуг з оцінки – 2 400,00 грн (без урахування ПДВ), строк надання
послуг з оцінки – 5 календарних днів.
3. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта з метою укладення договору оренди – приміщення загальною площею 66,3 м2 (у т. ч. площа загального користування – 9,0 м2) на другому поверсі адмінбудинку, що обліковується на балансі Головного управління статистики у
Хмельницькій області, за адресою: вул. Героїв Майдану, 36, м. Хмельницький, визнано
ТОВ «Експерт». Вартість надання послуг з оцінки – 1 900,00 грн (без урахування ПДВ),
строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні.
4. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта з метою укладення договору оренди –приміщення загальною
площею 81,3 м2 на першому поверсі адмінбудівлі, що обліковується на балансі Віньковецького районного центру зайнятості, за адресою: вул. Л. Українки, 1а, смт Віньківці,
Хмельницька обл. визнано ПП «Консалтінг сервіс». Вартість надання послуг з оцінки –
2400,00 грн (без урахування ПДВ), строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Житомирській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 25.09.2018

Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення
незалежної оцінки майна визнано:
Приватна фірма «ЮрЕкс «Юридична консультація та майнова експертиза» по
об’єкту: нежитлові приміщення площею 216,9 м2 на 1-му поверсі в будівлі майстерні,
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що перебувають на балансі Житомирського професійного політехнічного ліцею, за
адресою: м. Житомир, вул. Корольова, 132 (вартість виконання – 1 595,00 грн, строк
виконання – 3 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди;
Житомирська товарна агропромислова біржа по об’єкту: нежитлові приміщення
площею 35,8 м2, що перебувають на балансі Житомирського професійного політехнічного ліцею, за адресою: м. Житомир, вул. Небесної Сотні, 11 (вартість виконання – 1
500,00 грн, строк виконання – 3 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди;
Фізичну особу – підприємця Селюка Михайла Олексійовича по об’єкту: нежитлові
приміщення їдальні площею 173,9 м2 у будівлі побутового корпусу, що перебуває на
балансі Овруцького професійного ліцею, за адресою: Житомирська обл., м. Овруч,
вул. Т. Шевченка, 11 (вартість виконання – 1 750,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по м. Києву про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди, що відбулися 17.09.2018
№
з/п

Назва об’єкту
оцінки

1 Частина даху

Площа, м2

Адреса об’єкта оцінки

СОД – переможець

41,5

м. Київ, вул. Павлівська, 29
м. Київ, просп. Академіка
Глушкова, 2
м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1,
корпус № 1
м. Київ, вул. Костянтинівська, 68
м. Київ, вул. Костянтинівська, 68
м. Київ, вул. Генерала
Алмазова, 18/7

ПП «ГарантЕксперт»
ТОВ Експертна
фірма «ГудВілл»
ТОВ «Українські
інноваційні консультанти»
ПП «ГарантЕксперт»
ТОВ Експертна
фірма «ГудВілл»
ТОВ «Українські
інноваційні консультанти»
ТОВ «Фінансова
будівельна компанія «Фіско»
ТОВ «Українські
інноваційні консультанти»
ТОВ Експертна
фірма «ГудВілл»
ФОП Острик Т. В.

2 Нежитлові приміщення
3 Частина нежитлового приміщення

329,24

4 Нежитлові приміщення
5 Нежитлове приміщення
6 Нежитлове приміщення

111,1

7 Нежитлові приміщення

1684,06

м. Київ, просп. Перемоги, 44

2,0

м. Київ, вул. Дегтярівська, 49г

2,0

м. Київ, вул. Мельникова, 81, літер «Д»
м. Київ, вул. Еспланадна, 4-6
м. Київ, вул. Є. Харченка
(Леніна), 34
м. Київ, вул. Мельникова, 81б
м. Київ, вул. Болсуновська, 31/37
м. Київ, вул. Академіка
Янгеля, 7, гуртожиток № 4
м. Київ, вул. Металістів,
8, гуртожиток № 13
м. Київ, вул. Еспланадна, 42
м. Київ, просп.
Ю.Гагаріна, 27
м. Київ, вул. Васильківська, 20
м. Київ, просп. Науки,
23, гуртожиток № 3
м. Київ, вул. Дегтярівська, 51
м. Київ, вул. Дегтярівська, 51
м. Київ, вул. Леонтовича, 11
м. Київ, вул. Бердичівська, 1

8 Частина нежитлового приміщення
9 Частина нежитлового приміщення
10 Нежитлове приміщення
11 Асфальтований
майданчик
12 Частина нежитлового приміщення
13 Частина даху

10,5

34,4
30,3

44,6
30,0
2,0
6,0

14 Частина нежитлового приміщення

5,0

15 Частина нежитлового приміщення
16 Нежитлове приміщення
17 Нежитлове приміщення
18 Частина нежитлового приміщення
19 Частина нежитлового приміщення
20 нежитлове приміщення
21 Нежитлове приміщення
22 Нежитлове приміщення
23 Нежитлові приміщення

5,0

24 Частина нежитлового приміщення
–об’єкт культурної спадщини

22,1
93,5
6,85
10,0
15,84
24,3
63,7
460,6
2,0

м. Київ, просп. Перемоги, 54/1, корпус № 1

Термін виВартість
конання,
виконання
календарробіт, грн
них днів
2
4 350
2

4 160

2

3 450

2

3 700

2

2 990

2

3 500

2

5 450

2

2 900

2

2 700

2

3 500

ПП «ЕкспертАналітик»
ТОВ Експертна
фірма «ГудВілл»
ФОП Рябченко
О. М.
ТОВ Експертна
фірма «ГудВілл»

2

4 000

2

2 380

2

4 180

2

2 380

ФОП Острик Т. В.

2

2 350

ПП «ГарантЕксперт»
ТОВ Експертна
фірма «ГудВілл»
ТОВ Експертна
фірма «ГудВілл»
ТОВ Експертна
фірма «ГудВілл»
ТОВ Експертна
фірма «ГудВілл»
ТОВ Експертна
фірма «ГудВілл»
ПП «ГарантЕксперт»
ТОВ «Українські
інноваційні консультанти»
ТОВ «Українські
інноваційні консультанти»

2

2 900

2

2 990

2

2 370

2

2 590

2

2 590

2

2 485

2

3 000
3 900

2

3 000

ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Закарпатській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 02.10.2018

Для проведення незалежної оцінки:
частини покрівлі площею 31,19 м2 та вбудованого горищного приміщення площею 26,04 м2 (5,6х4,65 м) будівлі літ. А навчально-лабораторного корпусу літ. АА´,
місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Університетська, 14
з метою продовження договору оренди, переможцем визнано суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Експерт – Центр» на таких умовах: вартість послуг з оцінки – 2 200 грн,
термін виконання – 5 днів.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Запорізькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 18.09.2018

За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності переможцем
визнано:
1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Еліт-Експерт» на виконання робіт
з оцінки об’єктів приватизації:
об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – малоповерхової житлової забудови у м. Енергодар. БД-15/1 (1 черга)
. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 71504, Запорізька обл., м. Енергодар, пров. Таврійський, буд. 10. Балансоутримувач майна: ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», код за ЄДРПОУ 24584661 в особі ВП «Запорізька атомна електрична станція»,
код ЄДРПОУ 19355964. Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом
продажу на аукціоні, у тому числі: аукціоні з умовами; аукціоні із зниженням стартової
ціни; аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій. Вартість виконання робіт з оцінки – 6 000 грн, строк виконання
робіт з оцінки – 20 календарних днів від дати підписання договору;
об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – складу тари.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 71504, Запорізька обл., м. Енергодар, вул. Комунальна. Балансоутримувач майна: ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія
«Енергоатом», код за ЄДРПОУ 24584661 в особі ВП «Запорізька атомна електрична
станція», код за ЄДРПОУ 19355964. Мета проведення незалежної оцінки: приватизація
шляхом продажу на аукціоні, у тому числі: аукціоні з умовами; аукціоні із зниженням
стартової ціни; аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій. Вартість виконання робіт з оцінки – 6 000 грн, строк
виконання робіт з оцінки – 20 календарних днів від дати підписання договору;
2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Всеукраїнська експертна група» на
виконання робіт з оцінки об’єкта приватизації, а саме: об’єкта малої приватизації –
об’єкта незавершеного будівництва – малоповерхової житлової забудови у м. Енергодар. БД-14/1 (1 черга). Місцезнаходження об’єкта оцінки: 71504, Запорізька обл.,
м. Енергодар, пров. Таврійський, буд. 8. Балансоутримувач майна: ДП «Національна
атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», код за ЄДРПОУ 24584661 в особі ВП
«Запорізька атомна електрична станція», код за ЄДРПОУ 19355964. Мета проведення
незалежної оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні, у тому числі: аукціоні з
умовами; аукціоні із зниженням стартової ціни; аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій. Вартість виконання
робіт з оцінки – 5 900 грн, строк виконання робіт з оцінки – 15 календарних днів від
дати підписання договору.
3. Товариство з обмеженою відповідальністю «Національна експертно-правова
група» на виконання робіт з оцінки об’єкта приватизації, а саме: об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – малоповерхової житлової забудови у
м. Енергодар. БД-13/1 (1 черга), БД-13/2 (1 черга). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
71504, Запорізька обл., м. Енергодар, пров. Таврійський, буд. 6, кв. 1, кв. 2. Балансоутримувач майна: ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом»,
код за ЄДРПОУ 24584661 в особі ВП «Запорізька атомна електрична станція», код за
ЄДРПОУ 19355964. Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні, у тому числі: аукціоні з умовами; аукціоні із зниженням стартової ціни;
аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій. Вартість виконання робіт з оцінки – 5 900 грн, строк виконання
робіт з оцінки – 15 календарних днів від дати підписання договору.
4.Фізична особа – підприємець Перевай Володимир Сергійович на виконання
робіт з оцінки об’єкта приватизації: об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – гаража спілки ветеранів Афганістану. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: 71504, Запорізька обл., м. Енергодар, вул. Комунальна, буд. 4. Балансоутримувач майна: ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», код
за ЄДРПОУ 24584661 в особі ВП «Запорізька атомна електрична станція», код за ЄДРПОУ 19355964. Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні, у тому числі: аукціоні з умовами; аукціоні із зниженням стартової ціни;
аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій. Вартість виконання робіт з оцінки – 5 900 грн, строк виконання
робіт з оцінки – 14 календарних днів від дати підписання договору.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Запорізькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 27.09.2018

За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності переможцями визнано:
1. ТОВ Центр «Бізнесінформ» на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди, а саме:
нежитлових приміщень № 320 та № 322 загальною площею 99,4 м2 третього поверху
корпусу А (літ. А-6). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Патріотична,
74а. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: ДП «Український науково-дослідний інститут спеціальних сталей, сплавів
та феросплавів». Вартість виконання робіт з оцінки – 2 770 грн, строк виконання робіт
з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору.
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2. Фізична особа – підприємець Литвиненко Георгій Георгійович на виконання
робіт з оцінки об’єкта оренди: гідротехнічних споруд: греблі (літ. А), паводкового водовипуску І, донного водовипуску ІІ, водонапуску ІІІ. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Якимівський р-н, в межах земель Атманайської сільської ради,
за межами с. Атманай. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки ля розрахунку орендної плати з метою укладання договору
оренди. Балансоутримувач майна: Державне підприємство «УКРРИБА». Вартість виконання робіт з оцінки – 5 900 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних
днів від дати підписання договору.
3. Приватне підприємство «Данко» на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди:
частини приміщення № 114 загальною площею 7,28 м2 на першому поверсі учбоволабораторного корпусу (літ. А-3). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя,
просп. Соборний, 194.	Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати метою продовження терміну
дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізький національний технічний
університет. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 250 грн, строк виконання робіт з
оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору.
4. Фізична особа – підприємець Башірова Лариса Олексіївна на виконання робіт з
оцінки об’єкта оренди: частини нежитлового приміщення 3 площею 106,2 м2 (у складі
приміщень № 24, 25, 26, 27, 28), які переведені Розпорядженням Голови обласної
державної адміністрації від 26.07.2004 № 311 у нежилі, на першому поверсі будівлі
гуртожитку № 4 (літ. А-9). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Жуковського/вул. Троїцька, 46/39. 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. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 770 грн, строк виконання
робіт з оцінки – 4 календарні дні від дати підписання договору.
5. Товариство з обмеженою відповідальністю «Національна експертно-правова
група» нежитлових приміщень з № 9 до № 13 включно загальною площею 63,6 м2
першого поверху двоповерхової будівлі (літ. А). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Запорізька обл., Більмацький р-н, смт Більмак, вул. Запорізька, 27а. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: ДП
«Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції». Вартість виконання робіт з оцінки – 3 700 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарні дні від дати підписання договору.
6. Фізична особа – підприємець Перевай Володимир Сергійович на виконання
робіт з оцінки об’єкта оренди: нежитлового приміщення № 1-11 загальною площею
38,2 м2 першого поверху адміністративної будівлі (літ. А), інв. № 10310697. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Новомиколаївський р-н, смт Новомиколаївка, вул. Космічна, 5. 	Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. Балансоутримувач майна: Головне управління статистики у Запорізькій області Вартість виконання робіт з оцінки – 2 750 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4
календарних дні від дати підписання договору.

IНФОРМАЦIЯ
РВ Фонду по Кiровоградськiй області про підсумки конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки
майна, що відбулися 28.09.2018

Переможцями конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано:
ТОВ «Кіровоградський аукціонний центр» для проведення незалежної оцінки
об’єктів оренди:
приміщення площею 12,5 м2 на цокольному поверсі учбово-виробничого корпусу
за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Шатила, 4, що
перебуває на балансі державного навчального закладу «Вище професійне училище
№ 9 м. Кіровоград», з метою продовження дії договору оренди, вартість робіт –
1 950,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 3 дні;
нежитлові приміщення продбази загальною площею 457,4 м2 за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), пров. Експериментальний, 4, що
перебувають на балансі Кіровоградської філії Державного регіонального проектновишукувального інституту «Дніпродіпроводгосп», з метою укладення договору оренди,
вартість робіт – 1 990,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 3 дні;
приватне підприємство «Міжрегіональний консалтинговий центр «Паритет» для
проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – приміщення площею 16,0 м2 на
першому поверсі чотириповерхової будівлі навчально-виробничих майстерень за
адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Шатила, 4, що
перебуває на балансі державного навчального закладу «Вище професійне училище № 9 м. Кіровоград», з метою продовження дії договору оренди, вартість робіт –
1 990,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 днів.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Луганській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єкта оренди, що відбувся 03.10.2018

Частина нежитлового вбудованого приміщення площею 18,2 м2 на першому поверсі двоповерхової будівлі музичної школи (інв. № 7232), що перебуває на балансі
ДП «Первомайсквугілля», за адресою: Луганська обл., Попаснянський р-н, м. Гірське,
вул. Центральна, 1. Переможець конкурсу – ФОП Сорокін С. В., на таких умовах: вартість послуги – 1 900 грн, термін виконання роботи – 3 дні.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Львівській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 01.10.2018

Нежитлове приміщення загальною площею 64,0 м2 на 3-му поверсі будівлі (літ.
«Б-3») – новий аеровокзал. м. Львів, вул. Любінська, 168. Мета оцінки – укладення
договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Смокорівська Р. П. Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 290 грн.
Нежитлові приміщення загальною площею 167,0 м2 на четвертому поверсі будівлі.
Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Сагайдачного, 22. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «Левковичі».
Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 880 грн.
Нежитлові приміщення на другому поверсі та мезоніні площею 146,7 м2. м. Львів,
вул. Копистинського, 10. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець
конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «ЕкспертЦентр». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 700 грн.
Частина приміщення фойє другого поверху будівлі цирку загальною площею
10,0 м2. м. Львів, вул. Городоцька, 83. Мета оцінки – продовження договору оренди.
Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Войтенко Н. Б. Термін
виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 499 грн.
Нежитлове приміщення загальною площею 21,1 м2 на першому поверсі будівлі.
м. Львів, вул. Володимира Великого, 54. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ». Термін
виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2 650 грн.
Гідротехнічні споруди ставу Міжгори 1, а саме: водовипуск (бетонний з бетонною
трубою) інв. № 128, рибоуловлювач (бетонний та кам’яний) інв. № 129, водовипуск
(металічний з металічною трубою), дамба (земельний насип 2146 пог. м), водонапуск (металева труба). Львівська обл., Бродівський р-н, в межах земель Батьківської
с/р за межами с. Межигори. Мета оцінки –укладення договору оренди. Переможець
конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Західна українська консалтингова
компанія». Термін виконання робіт – 5 к/д. Вартість робіт – 3 100 грн.
Частина нежитлового приміщення будівлі стадіону (кімната № 1013) площею
5,0 м2. м. Львів, вул. Стрийська, 199. Мета оцінки – укладення договору оренди.
Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «Леда». Термін виконання
робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 200 грн.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Рівненській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 01.10.2018

Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання послуг з оцінки об’єктів:
склад склотари площею 558,3 м2 за адресою: Рівненська обл., Сарненський р-н,
смт. Клесів, вул. Залізнична, 61 з метою укладення договору оренди державного майна визнано ТОВ «ЦТБ Рівне-Експо» . Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних
днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 200 грн;
частина цеху нестандартного обладнання (частина будівлі В-1) площею 317,5 м2 за
адресою: Рівненська обл., м. Рівне, вул. Київська, 106 з метою продовження договору
оренди державного майна визнано Рівненську товарну біржу. Строк виконання робіт
з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 480 грн.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Тернопільській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 02.10.2018

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: частина приміщень ремонтної майстерні під літ.
Б, поз. 1-14, площею 67,0 м2, інвентарний номер 101310003, реєстровий номер
03562307.1.ААБЕЕ53, за адресою: вул. Володимира Великого, 12, м. Чортків, Тернопільська область, що перебуває на балансі Чортківського міжрайонного управління
водного господарства визнано ТОВ «Експертно-консультаційна фірма «ОрієнтирОцінка». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку
орендної плати з метою продовження договору оренди. Вартість виконання робіт з
оцінки – 2 080 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Хмельницькій області про підсумки конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів державної власності, проведених
02.10.2018

1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами – об’єкта незавершеного будівництва «Корпус № 1 разом із огорожею, автомобільними дорогами та благоустроєм», за адресою: Олешинська сільська рада, Хмельницький р-н, Хмельницька обл., комплекс будівель та споруд № 6, визнано Товарну
біржу «Подільська». Вартість надання послуг з оцінки – 7500,00 грн (без урахування
ПДВ), строк надання послуг з оцінки – 20 календарних днів.
2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта з метою укладення договору оренди – частина під’їзної залізничної колії довжиною 863,0 пог. м, що обліковується на балансі ДП «Славутський
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комбінат «Будфарфор», за адресою: вул. Козацька, 122, м. Славута, Хмельницька обл.
визнано ПП «АНМ «Гудвіл». Вартість надання послуг з оцінки – 2 400,00 грн (без урахування ПДВ), строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Вінницькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів державної власності, що відбувся 03.10.2018

За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ ЦЕБ «Капітал-Інвест» щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень (№ 3 – № 5, № 20 – № 28)
загальною площею 86,2 м2 на 1-му поверсі у приміщені № 78 9-поверхового житлового
будинку (літ. А), що перебувають на балансі Державного підприємства «Вінницький
завод «Кристал», за адресою: 21037, м. Вінниця, вул. Пирогова, 112, з метою продовження строку дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних
днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 950,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Подільський центр судових експертиз» щодо
визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень (№ 1-9
(16,9 м2), № 1 – 10 (8,9 м2) загальною площею 25,8 м2 на 1-му поверсі одноповерхової
будівлі контори (літ. Ю), що перебувають на балансі Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт», за адресою: 23134, Вінницька
обл., Жмеринський р-н, с. Мартинівка, вул. М. Яжука, 20, з метою продовження строку дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість
надання послуг з оцінки – 2 300,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця Шуткевича Володимира Євгеновича щодо визначення вартості об’єкта оренди – частини нежитлового
вбудованого приміщення площею 4,5 м2 одноповерхової будівлі прохідної (літ. У), що
перебуває на балансі Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт», за адресою: Вінницька обл., Бершадський р-н, м. Бершадь,
вул. Іполита Зборовського (колишня Чкалова), 1, з метою продовження строку дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання
послуг з оцінки – 2 480,00 грн.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Дніпропетровській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до
проведення незалежної оцінки об’єктів, що відбувся 04.10.2018

1. Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів – водовипускні споруди (2 од.); насосна станція 50х80; головна насосна станція; контурна дамба № 1; контурна дамба №
2; контурна дамба № 3; напірний трубопровід; причали на ВП (14 од.); водовипускні
споруди (8 од.); водовипускні ставки (28 од.); перепуски із ВП в ВП (2 од.). Балансоутримувач: ДП «Укрриба». Адреса: Дніпропетровська обл., Царичанський р-н, в межах земель Могилівської сільської об’єднаної територіальної громади, за межами с.
Могилів. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – РВ Фонду по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ
ВТФ «Елегія». Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О. Вартість послуг – 20 000,00 грн,
строк надання послуг (у календарних днях) – 5.
2. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 24,0 м2 (в т. ч. 6,3 м2 –
площа загального користування). Балансоутримувач: ДУ «Жовтоводська виправна
колонія (№ 26)». Адреса: Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, пров. Дальній, 11.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Замовник – РВ Фонду по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Школа К.
В. Переможець – ФОП Філічкіна І. М. Вартість послуг – 3 000,00 грн, строк надання
послуг (у календарних днях) – 4.
3. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 248,75 м2.
Балансоутримувач: Криворізьке міське управління МВС України в Дніпропетровській
області. Адреса: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Аляб’єва, 15а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ Фонду по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Долівенко». Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е. Вартість послуг – 2 400,00 грн, строк надання послуг
(у календарних днях) – 3.
4. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 14,4 м2. Балансоутримувач: Головне управлння статистики у Дніпропетровській області. Адреса: м. Кривий
Ріг, просп. Героїв-підпільників, 1а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ Фонду по Дніпропетровській
області. Платник – ПП «Статсервіс». Переможець – ФОП Щур С. Ф. Вартість послуг –
2 300,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
5. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 22,6 м2. Балансоутримувач: Відокремлений підрозділ «Дніпровська електроенергетична система» ДП
НЕК «Укренерго». Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Нарвська, 1. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ Фонду
по Дніпропетровській області. Платник – АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі». Дата
оцінки 29.09.2018. Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е. Вартість послуг – 2 300,00 грн,
строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
6. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 61,3 м2. Балансоутримувач: ДП «ВО ПМЗ ім. О. М. Макарова». Адреса: м. Дніпро, вул. Криворізька, 1. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ Фонду по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Косенко М. М.
Переможець – ТОВ «Авто Маркет». Вартість послуг – 2 000,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
7. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 40,1 м2 (у т. ч. 5,5 м2 –
площа загального користування). Балансоутримувач: ДП «ВО ПМЗ ім. О. М. Макарова». Адреса: м. Дніпро, вул. Тітова, 25. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ Фонду по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Ярцева О.В. Переможець – ТОВ «Національна
експертно-правова група». Вартість послуг – 2100,00 грн., строк надання послуг (у
календарних днях) – 4.
8. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 64,03 м2
(у т. ч. 5,82 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач: ДП «Дніпродіпрошахт». Адреса: м. Дніпро, вул. Малиновського, 76. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ
Фонду по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «ТРАК ПАРТС ГРУП 2013». Переможець – ПП «КФ «Експоком». Вартість послуг – 2 167,00 грн, строк надання послуг
(у календарних днях) – 3.
9. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 4,71 м2 (у т. ч.
1,09 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач: ДП «ВО ПМЗ ім. О.
М. Макарова». Адреса: м. Дніпро, вул. Робоча, 166. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ Фонду по
Дніпропетровській області. Платник – ФОП Заславський А. В. Переможець – ДВНЗ
«Придніпровська державна академія будівництва та архітектури». Вартість послуг –
2 100,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 5.
10. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 28,82 м2 (у т. ч.
2,62 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач: ДП «Дніпродіпрошахт».
Адреса: м. Дніпро, вул. Європейська, 15. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ Фонду по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Медведовська А. Ф. Переможець – ТОВ «Експерт – Сервіс». Вартість послуг – 1700,00 грн., строк надання послуг (у календарних днях) – 4.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Хмельницькій області про підсумки конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів державної власності, проведених 04.10.2018

1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об'єкта з метою укладення договору оренди – гідротехнічні споруди рибогосподарської технологічної водойми зимувальних ставків № 1 та № 2 «Зозуленці Нижній» (інв. № 03-015, реєстровий № 25592421.93.ПВПВВИ003); гідротехнічні
споруди рибогосподарської технологічної водойми літньо-маточного ставка (інв. №
03-018, реєстровий №25592421.93.ПВПВВИ007); гідротехнічні споруди рибогосподарської технологічної водойми нагульного руслового ставка «Зозуленці Верхній» (інв.
№ 03-019, реєстровий № 25592421.93.ПВПВВИ006), що обліковуються на балансі ДП
«Укрриба» та розташовані за межами с. Великі Зозулинці, в межах земель Великозозулинецької с/р, Красилівський р-н, Хмельницька обл., визнано ФОП Аврамчука Ігоря
Віталійовича. Вартість надання послуг з оцінки – 14 400,00 грн (без урахування ПДВ),
строк надання послуг з оцінки – 16 календарних днів.
2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою укладення договору оренди – майданчик для
розміщення обладнання площею 12,0 м2 та одне антено-місце на димовій трубі печі
№ 8, що обліковуються на балансі ДП «Славутський комбінат «Будфарфор» та розташовані за адресою: вул. Козацька, 122, м. Славута, Хмельницька обл., визнано ПП
«АНМ «Гудвіл». Вартість надання послуг з оцінки – 2 400,00 грн (без урахування ПДВ),
строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів.
3. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта з метою укладення договору оренди –майданчик для розміщення обладнання площею 12,0 м2 та одне антено-місце на димовій трубі печі №
8, що обліковуються на балансі ДП «Славутський комбінат «Будфарфор» та розташовані за адресою: вул. Козацька, 122, м. Славута, Хмельницька обл., визнано ПП «АНМ
«Гудвіл». Вартість надання послуг з оцінки – 2 400,00 грн (без урахування ПДВ), строк
надання послуг з оцінки – 5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Черкаській області про підсумки конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів, які відбулися 01.10.2018

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: приміщення першого поверху чотириповерхової адмінбудівлі площею 28,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Черкаський державний науково-дослідний інститут технікоекономічної інформації в хімічній промисловості». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Василенко А. В. Дата
оцінки: 31.08.2018. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
визнано ФОП Драник Г. В. Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість
послуг – 790,00 грн.
2. Назва об’єкта оцінки: гараж площею 36,7 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Управління Державної казначейської служби України у Кам’янському
районі Черкаської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: пров. Галі Кудрі, 10,
м. Кам’янка, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Лука-Крим». Дата оцінки:
31.08.2018. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано

ФОП Гребченко М. П. Термін виконання роботи – 2 календарних днів, вартість послуг –1 740,00 грн.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: РВ Фонду по Черкаській області.
1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень на першому поверсі №
122, 123, 124, 125 площею 66,6 м2, площі спільного користування – 25,0 м2, загальною площею 91,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний
історико-архітектурний заповідник «Стара Умань». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Небесної сотні, 31, м. Умань, Черкаська область. Платник робіт з оцінки: ТОВ
«Сила закону». Дата оцінки: 30.09.2018. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності визнано ПП «Дисконт». Термін виконання роботи – 2 календарних
дні, вартість послуг – 1 800,00 грн.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Чернівецькій області про підсумки конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання послуг
з оцінки майна, що відбулися 04.10.2018

Конкурсною комісією РВ Фонду по Чернівецькій області визнано переможцем
конкурсів:
ФОП Читайло Валентина Василівна на частину горища площею 42,0 м2 будівлі (літ.
А) за адресою: м. Чернівці, вул. П. Орлика (А. Гайдара), 3, що перебуває на балансі
ДПТНЗ «Чернівецький професійний ліцей автомобільного сервісу». Мета проведення
оцінки: передача в оренду. Вартість та строк виконання робіт: 2 000 (дві тисячі) гривень та 5 (п’ять) календарних днів.
ТОВ «Оцінка – Інформ» на частина приміщень: (1-19) площею 2,0 м2 та (1-20)
площею 2,0 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі (літ. А), за адресою: м.
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 200а, що перебуває на балансі Державної фіскальної
служби України в оперативному управлінні (користуванні) Головного управління ДФС
у Чернівецькій області. Мета проведення оцінки: передача в оренду. Вартість та строк
виконання робіт: 2 000 (дві тисячі) гривень та 5 (п’ять) календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Чернігівській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбулися 03.10.2018

Переможцями конкурсів визнано (мета проведення оцінки – визначення відновної
вартості для цілей оренди):
ФОП Волченкову О. С. по об’єкту – нежитлове приміщення одноповерхової будівлі
зерносолодовні (зерносклад) (Ж-1) площею 618,0 м2, що перебуває на балансі Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт», за
адресою: Чернігівська обл., Сновський р-н, с. Нові Боровичі, вул. Заводська, 1 (вартість
робіт з оцінки – 2 050 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору
про надання послуг з оцінки майна);
ПП «КБ – Експерт» по об’єктах:
ангар № 1 (М-1) площею 400,3 м2, що перебуває на балансі Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт», за адресою:
Чернігівська обл., Городнянський р-н, с. Тупичів, вул. Миру, 92 (вартість робіт з оцінки – 4 950 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання
послуг з оцінки майна);
нежитлові приміщення загальною площею 80,0 м2 першого поверху двоповерхової адміністративної будівлі, що перебувають на балансі Управління Державної казначейської служби України в Ічнянському районі Чернігівської області, та знаходяться
за адресою: Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Героїв Майдану, 8 (вартість робіт з оцінки – 2 130 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання
послуг з оцінки майна);
ТОВ «Центр нерухомості» по об’єкту: нежитлові приміщення загальною площею
31,5 м2 на першому поверсі чотириповерхової будівлі гуртожитку, що перебувають на
балансі ДПТНЗ «Ічнянський професійний аграрний ліцей», за адресою: Чернігівська
обл., м. Ічня, вул. Воскресінська, 23 (вартість робіт з оцінки – 2 050 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
ПП «ЕФ «Експерт-плюс» по об’єкту: нежитлові приміщення загальною площею
45,7 м2 на першому поверсі в двоповерховій адміністративній будівлі, що перебувають
на балансі Управління Державної казначейської служби України у Куликівському районі
Чернігівської області, за адресою: Чернігівська обл., смт Куликівка, вул. Партизанська,
2а (вартість виконання робіт з оцінки – 1 900 грн, строк – 5 календарних днів від дати
підписання договору про надання послуг з оцінки майна).

ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по м. Києву про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди, що відбулися 01.10.2018
№
з/п

Назва об’єкта
оцінки

Площа, м2

Адреса об’єкта
оцінки
м. Київ, просп.
Космонавта Комарова, 1, корпус
№ 16
м. Київ, вул. Ломоносова, 36
м. Київ, вул. Митрополита Василя
Липківського, 35
літ. «А»
м. Київ, вул. Еспланадна, 4-6

1

Нежитлові приміщення

85,2

2

Частина даху

10,0

3

Нежитлові приміщення

262,4

4

Нежитлове приміщення

106,5

5

Нежитлові приміщення

204,4

6

Частина нежитлового приміщення
7 Частина нежитлового приміщення
8 Нежитлові приміщення
9 Частина нежитлового приміщення
10 Майданчик

4,0

м. Київ, вул. Гарматна, 38а літера
«Ф»
м. Київ, вул. Виборзька, 1

Термін вико- Вартість
СОД – переможець нання, кален- виконання
дарних днів робіт, грн
ТОВ «Фінансова
2
3 180
будівельна компанія
«Фіско»
ФОП Рябченко
О. М.
ФОП Рябченко
О. М.

2

3 750

2

4 720

ТОВ «Фінансова
будівельна компанія
«Фіско»
ФОП Рябченко
О. М.

2

3 150

2

4 930

ФОП Рябченко
О. М.

2

2 700

615,8

м. Київ, вул. Жмеринська, 2а

ФОП Рябченко
О. М.

2

5 350

251,3

м. Київ, пров. Лабораторний, 7а
м. Київ, вул. Фізкультури, 1, корпус
№1
м. Київ, Столичне
шосе, 215
м. Київ, вул. Гарматна, 2

ТОВ «РЕНОМЕ
ГРУП»
ТОВ «Фінансова
будівельна компанія
«Фіско»
ФОП Рябченко
О. М.
ТОВ «Фінансова
будівельна компанія
«Фіско»
ТОВ «Фінансова
будівельна компанія
«Фіско»
ФОП Рябченко
О. М.

2

5 100

2

2 750

2

5 290

2

5 200

2

2 700

2

2 700

ТОВ «Фінансова
будівельна компанія
«Фіско»
ФОП Рябченко О.М.

2

3 300

2

3 250

ТОВ «Фінансова
будівельна компанія
«Фіско»

2

3 300

1,5
267,5

11 Нежитлові приміщення

354,0

12 Частина нежитлового приміщення
13 Частина нежитлового приміщення
14 Частина нежитлового приміщення
15 Частина нежитлового приміщення
16 Нежитлове приміщення

1,0

м. Київ, вул. Бердичівська, 1

1,0

м. Київ, вул. М.
Бойчука (Кіквідзе), 42
м. Київ, вул. Ділова
(Димитрова), 8-10,
корпус № 8
м. Київ, вул. Фізкультури, 1

21,88
10,44
32,0

м. Київ, вул. Бердичівська, 1

ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Вінницькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів державної власності, що відбувся 10.10.2018

За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця Новікову Ларису Григоріївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень
(№ 30 – № 35) загальною площею 112,0 м2 на 1-му поверсі навчального корпусу № 3
(літ. А), що перебувають на балансі Вінницького національного технічного університету, за адресою: м. Вінниця, вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 7, з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання
послуг з оцінки – 1 995 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця Рабець Олену Миколаївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень: на 2-му поверсі складу (літ. В) № 1, № 10 площею 54,2 м2; на 2-му поверсі
спорткомплексу-складу (літ. Г) № 1, № 2, № 3 площею 129,7 м2, що перебувають на
балансі Державної екологічної інспекції у Вінницькій області, за адресою: 21000, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 19, з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг
з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1 900 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця Шумську Оксану Іванівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень
(№ 19 – № 21) загальною площею 79,0 м2 на 1-му поверсі навчального корпусу № 1
(літ. Б), що перебувають на балансі Вінницького національного технічного університету, за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95, з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання
послуг з оцінки – 2 000 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця Шевчук Ольгу Анатоліївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень
(№ 5 – № 8) загальною площею 91,4 м2 на 1-му поверсі навчального корпусу № 2 (літ.
А), що перебувають на балансі Вінницького національного технічного університету,
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за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95, з метою укладення договору
оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг
з оцінки – 1 950 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця Петричко Людмилу
Віталіївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень (№ 1 – № 33) загальною площею 1475,3 м2 на 2-му поверсі їдальні (літ. А),
що перебувають на балансі Вінницького національного технічного університету, за
адресою: м. Вінниця, вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 5а, з метою укладення договору
оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг
з оцінки – 1 950 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця Нікіфоренко Галину
Арсентіївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень (№ 1, № 2, № 91 – № 99) загальною площею 461,5 м2 на 1-му поверсі їдальні
(літ. А), що перебувають на балансі Вінницького національного технічного університету, за адресою: м. Вінниця, вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 5а, з метою укладення
оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг
з оцінки – 1 970 грн.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Київській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів приватизації, що відбувся 04.10.2018
Переможець –
Строк викосуб’єкт оціночної
Вартість
нання робіт
діяльності
(день)
Визначення вартості об’єкта для подальшої приватизації шляхом викупу
1 Об’єкт соціально-культурного призначення – база
ПП «Зорі України»
4 730
3
відпочинку «Дружба» з обладнанням у кількості 24
од. за адресою: Київська область, Броварський р-н,
с. Пухівка, вул. Набережна, 13, який під час приватизації не увійшов до статутного капіталу відкритого
акціонерного товариства «Броварський завод будівельних конструкцій» (правонаступник – ПрАТ «Броварський завод залізобетонних конструкцій» (код за
ЄДРПОУ 01273711)
Визначення вартості об’єкта для подальшої приватизації шляхом продажу на аукціоні
2 Об’єкт незавершеного будівництва – Дослідний за- ПП «САНТ-2000»
9 100
5
вод Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М.
Францевича Національної академії наук України (літ.
«А», «А'», «Б») за адресою: Київська обл., Київська
обл., м. Бровари, Промвузол
№
з/п

Регіонального офісу водних ресурсів у Тернопільській області визнано ТзОВ фірма
«Гудвіл». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки –
1 900,00 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Харківській області підсумки конкурсів з відбору суб’єктів
оціночної діяльності на об’єкти оренди, що відбулися 04.10.2018
№
з/п
1

2

Назва об’єктів

ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Полтавській області про підсумки конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для проведення
незалежної оцінки майна об’єктів оренди, що відбулися 27.09.2018

Переможцями конкурсів визнано:
юридичну особу – Приватне підприємство «Науково-консультаційний Експоцентр»
на проведення оцінки державного майна:
нежитлового приміщення їдальні площею 113,7 м2 за адресою: вул. Г. Сковороди, 18, м. Полтава, що обліковується на балансі Аграрно-економічного коледжу
Полтавської державної аграрної академії. Мета оцінки – укладення договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 346,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5
календарних днів;
нежитлового приміщення площею 110, 0 м2 за адресою: вул. Я. Усика, 15, м. Миргород, Полтавська область, що обліковується на балансі УДКСУ у Миргородському
районі. Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 2
113,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
фізичну особу – підприємця Старікова О. В. на проведення оцінки державного
майна:
громадського будинку (будівля КПО) загальною площею 1 999,4 м2 за адресою:
вул. 1100-річчя Полтави, 14а/22, м. Полтава, що обліковується на балансі «Східна філія
Концерну «Військторгсервіс». Мета оцінки – укладення договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 360,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
юридичну особу – Товарну біржу «Полтавська регіональна біржа нерухомості» на
проведення оцінки державного майна:
частини нежитлового приміщення площею 4,8 м2 за адресою: вул. В. Козака, 1, м.
Полтава, що обліковується на балансі Полтавського філіалу ДП «Державний науководослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція». Мета
оцінки – укладення договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1330,00 грн, строк
виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
юридичну особу – Приватне підприємство «Нерухомість» на проведення оцінки
державного майна:
нежитлового приміщення (кімната № 33) площею 16,4 км2 за адресою: вул.
Юр’ївська, 1а, м. Кобеляки, Полтавська обл., що обліковується на балансі Відділу агропромислового розвитку Кобеляцької райдержадміністрації. Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 500,00 грн, строк виконання
робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
юридичну особу – Товариство з обмеженою відповідальністю «Консалтінгова
компанія «Форекс» на проведення оцінки державного майна:
частини нежитлового приміщення кімнати № 107 та кімнати № 216 площею 34,9 м2
за адресою: вул. Р. Кириченко, 14, м. Полтава, що обліковується на балансі Управління з питань цивільного захисту Полтавської обласної державної адміністрації. Мета
оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 500,00 грн,
строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
юридичну особу – Приватне підприємство «Центр незалежної оцінки та експертизи» на проведення оцінки державного майна:
вбудовані нежитлові приміщення будівлі площею 29,2 м2 за адресою: вул. Степового Фронту, 46, м. Полтава, що обліковується на балансі Професійно-технічного училища № 31 м. Полтави. Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 500,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Сумській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 10.10.2018

Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлові приміщення загальною площею 342,9 м2 за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 38 (балансоутримувач – Полтавське казенне експериментальне протезно-ортопедичне
підприємство) з метою продовження дії договору оренду визнано суб’єкта оціночної
діяльності – ФОП Даниленко О. І. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні.
Вартість надання послуг з оцінки – 1 150,00 грн.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Тернопільській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 09.10.2018

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: частина площадки з асфальтним покриттям № 4 площею
726,0 м2 за адресою: вул. Текстильна, 30а, м. Тернопіль, що перебуває на балансі

3

4

5

6

7

8

Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезнаходження, балансоутримувач, код за ЄДРПОУ,
телефон
Нежитлові приміщення надбудови даху та ділянки
покрівлі 9-поверхової будівлі гуртожитку (інв. №
103289635) загальною площею 20,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Цілиноградська, 52, що перебувають на балансі Харківського національного
технічного університету сільського господарства
імені Петра Василенка
Нежитлові приміщення № 14-16, 18, 19, 19а,
19б, 19в, 19г, 19д, 19е, 20 на цокольному поверсі
загальною площею 323,7 м2 за адресою: м. Харків,
просп. Науки, 9, що перебуває на балансі Державного підприємства «Український науково-технічний
центр металургійної промисловості «Енергосталь»
Нежитловий окремо розташований одноповерховий будинок кафедри анатомії, інв. № 0004540, літ.
«А-1», загальною площею 421,7 м2 за адресою:
Харківська обл., Дергачівський р-н, смт Мала
Данилівка, вул. Академічна, 1, що перебуває на
балансі Харківської державної зооветеринарної
академії, 00493758, тел. (057) 635-74-73
Частина приміщення холу (частково № VI) на 1-му
поверсі триповерхового навчального корпусу (інв.
№ 10310006, літ. А-3, Б-2, В-2, Г) загальна площа
3,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Полтавський
шлях, 5, що перебуває на балансі Харківської державної академії культури, 30036001, тел. 712-73-85
Нежитлова окремо розташована одноповерхова
будівля загальною площею 958,7 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Достоєвського, 16а, що перебуває
на балансі ПрАТ «Завод «Трансзв’язок», 01056735

Мета проведення оцінки
Визначення вартості
об’єкта з
метою продовження договору оренди
Визначення вартості
об’єкта з
метою продовження договору оренди
Визначення вартості
об’єкта оренди
з метою передачі в оренду

Визначення вартості
об’єкта з
метою продовження договору оренди
Визначення вартості
об’єкта оренди
з метою передачі в оренду
Частина нежитлового приміщення (к. № 1) на 1-му Визначенповерсі 2-поверхового навчального корпусу №
ня вартості
3 (літ. за техпаспортом Б-2) загальною площею
об’єкта з
3,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Конторська
метою продо(Червоножовтнева), 1, що перебуває на балансі
вження договоХарківської державної академії культури, 30036001, ру оренди
тел. 712-73-85
Нежитлове приміщення – частина кімн. № 21
Визначен(холу) в підвалі 4-поверхової будівлі адміністраня вартості
тивного корпусу, літ. за техпаспортом «А-4», інв.
об’єкта оренди
№ 00101015, пам’ятка архітектури, загальною
з метою пере2
площею 4,0 м за адресою: м. Харків, вул. Пушкін- дачі в оренду
ська, 53, що перебуває на балансі Національного фармацевтичного університету, 02010936,
тел. (057) 706-15-03
Нежитлове приміщення – кімн. № 0-4 у підВизначенвалі 4-поверхової частини будівлі навчальноня вартості
адміністративного корпусу, пам’ятка архітектури, об’єкта оренди
літ. «А-4», інв. № 10131000042, загальною площею з метою пере38,7 м2 за адресою: м. Харків, вул. Багалія, 13, що дачі в оренду
перебуває на балансі Національного технічного
університету «Харківський політехнічний інститут»,
02071180, тел.: (057) 707-66-00, 707-66-90

Вартість робіт, грн/ строк
Переможець
виконання,
конкурсу
календарних
днів
2 200/5
ПФ Агентство
«Схід»

2 400/4

ТОВ «БізнесГрупа Співдружність»

3 145/3

ФОП
Сорокіна І. М.

1 800/5

ПФ Агентство
«Схід»

3 145/3

ФОП
Сорокіна І. М.

2 087/4

ТОВ «Константа»

2 087/4

ТОВ «Константа»

ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Донецькій області про результати конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбулись 09.10.2018

2 130/3

ФОП
Сорокіна І. М.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по м. Києву про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди, що відбулися 08.10.2018
№
Назва об’єкта оцінки Площа, м2 Адреса об’єкта оцінки
з/п
1

Частина даху

35,0

2

Частина нежитлового
приміщення
Нежитлове приміщення

2,0

3
4
5
6
7
8
9

Нежитлове приміщення
Нежитлове приміщення – об’єкт культурної спадщини
Частина нежитлового
приміщення
Нежитлове приміщення
Частина нежитлового
приміщення
Нежитлові приміщення

14,8
15,5
395,41
2,0
38,4
5,0
282,4

м. Київ, вул. Космічна, 8в
м. Київ, вул. Дегтярівська, 49
м. Київ, вул. Політехнічна, 33, корпус № 2

СОД – переможець
ПП «Фірма «Конкрет»
ТОВ «Сарос»

ТОВ «Українські
інноваційні консультанти»
м. Київ, вул. Костянти- ТОВ «Сарос»
нівська, 68
м. Київ, пл. ПереТОВ «Українські
моги, 2
інноваційні консультанти»
м. Київ, вул. Інститут- ПП «Фірма «Конська, 4
крет»
м. Київ, вул. Ділова
ТОВ «Українські
(Димитрова), 24
інноваційні консультанти»
м. Київ, просп. Науки, ТОВ «Сарос»
26, гуртожиток № 5
м. Київ, вул. Є. Коно- ТОВ «Сарос»
вальця (Щорса), 26

Термін ви- Вартість
конання, виконанкалендар- ня робіт,
них днів
грн
2
4 100
2

2 800

2

3 900

2

3 410

2

2 970

2

2 740

2

3 000

2

2 370

2

3 400

ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Волинській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єкта оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки державного майна, що відбувся 11.10.2018

Переможцем конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки:
частина лікарні з поліклінікою (літер А-5) площею 21,0 м2 за адресою: 43001, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Чернишевського, 114б, що обліковується на балансі ДУ
«Територіальне медичне об’єднання МВС України по Волинській області». визнано

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівля, цех механічного обезвожування осаду (літер І-2) загальною площею 693,1 м2 за адресою: 43000, Волинська
обл., м. Луцьк, вул. Карбишева, 3. Покупець об’єкта малої приватизації: Дейнюк Петро Станіславович. Ціна, за якою придбано об’єкт малої приватизації: 1 000 000,00
(один мільйон) гривень без ПДВ.

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу на електронному аукціоні об’єкта
державної власності малої приватизації – окремого майна

Група інвентарних об’єктів у складі: блок складу літ. В площею 100,4 м2; корпус
майстерні літ. Г- Г’ площею 1119, 5 м2; мийка машин літ. Д площею 4,8 м2; склад запчастин літ. И площею 96,8 м2; прохідна літ. К площею 12,3 м2; адреса об’єкта: 89620,
Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Ракошино, вул. Бенедиківська, 11; балансоутримувач об’єкта: Мукачівське міжрайонне управління водного господарства, код
ЄДРПОУ 01033875. Приватизовано юридичною особою – Товариством з обмеженою
відповідальністю «РІД-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 37637257), яка визнана переможцем
електронного аукціону, за 1 348 200,00 грн, у т. ч. ПДВ – 224 700,00 грн.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Наказом Регіонального відділення Фонду по Тернопільській області від
30.10.2018 № 00635 (зі змінами) прийнято рішення про затвердження результатів
продажу об’єкта малої приватизації – окремого майна – будинку банку загальною
площею 388,7 м2 (літера А), убиральні загальною площею 2,6 м2 (літера У) за адресою: вул. Чортківська (Галана), 10, м. Копичинці, Гусятинський р-н, Тернопільська
область, 48201. Покупець – ТОВ «Фонд відновлення активів України» (код ЄДРПОУ

12 листопада 2018 року

Назва об’єкта оцінки: частина майданчика (фундаменту) площею 10,0 м2, частина зовнішньої поверхні стіни будівлі загальною площею 35,0 м2 та частина даху загальною площею 10,0 м2 будівлі 38 ДПРЧ за адресою: Донецька обл., м. Слов’янськ,
вул. Ясна, б. 44, що перебуває на балансі 6 ДПРЗ ГУ ДСНС у Донецькій області. Мета
проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди.
Переможець конкурсу – ТОВ «Майнекс», вартість послуг з оцінки – 3 140,00 грн, строк
виконання – 2 календарних дня.
Назва об’єкта оцінки: частина приміщення площею 8,4 м2 п’ятого поверху, частини зовнішньої поверхні стіни площею 9,0 м2 та частини даху площею 28,0 м2 будівлі
бетонно-змішувального вузла за адресою: Донецька обл., м. Авдіївка, вул. Соборна,
б. 66, що перебуває на балансі ПАТ «Укрзалізниця» (код за ЄДРПОУ 40075815), філія
«Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» (код за ЄДРПОУ 41149437), ВП «Маріупольське територіальне управління». Мета проведення
оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Переможець
конкурсу – ФОП Сорокіна І. М., вартість послуг з оцінки – 3 000 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення № 2-6 площею 10,0 м2 на другому поверсі адміністративної будівлі (літ. А-2) та частина бетонного
майданчика площею 3,0 м2 за адресою: Донецька обл., Слов’янський р-н, смт Черкаське, вул. Шкільна, б. 15, що перебувають на балансі Слов’янського міжрайонного
управління водного господарства, код за ЄДРПОУ 05430780. Мета проведення оцінки:
визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою
продовження договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП Гапотченко А. М., вартість послуг з оцінки – 2 100 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення площею 103,7 м2 першого
поверху адміністративної будівлі за адресою: Донецька обл., м. Вугледар, вул. Шахтарська, б.16а, що перебуває на балансі державного підприємства «Шахтоуправління
«Південнодонбаське № 1», код ЄДРПОУ 34032208. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП Гапотченко А. М., вартість
послуг з оцінки – 2 100 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
2,0 м2 першого поверху будівлі залізничного вокзалу станції Покровськ за адресою: Донецька обл., м. Покровськ, пл. Привокзальна, що перебуває на балансі ВП
«Лиманське територіальне управління» філії «Центр будівельно-монтажних робіт та
експлуатації будівель і споруд» ПАТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 41149437). Мета
проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди.
Переможець конкурсу – ФОП Гундарева А. О., вартість послуг з оцінки – 2 200 грн,
строк виконання – 2 календарних дні.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Закарпатській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки
майна, що відбувся 09.10.2018

Для проведення незалежної оцінки:
частини їдальні (поз. 41 за планом) площею 47,31 м2 першого поверху побутового корпусу (літ. Г, Г'), місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород,
вул. Сергія Мартина, 3, з метою продовження договору оренди, переможцем визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Мицьо І. В., на таких умовах: вартість послуг
з оцінки – 2 200 грн, термін виконання – 5 днів;
частини приміщення фойє (поз. 1 за планом) площею 2,0 м2 (2,0 х 1,0 м) на першому поверсі навчального корпусу «літ. Г» Вищого професійного училища № 34 м.
Виноградів, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Виноградів, вул. Івана
Франка, 116, з метою продовження договору оренди, переможцем визнано суб’єкта
оціночної діяльності – ФОП Шастун С. Г., на таких умовах: вартість послуг з оцінки –
1 910 грн, термін виконання – 5 днів.

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

мала приватизація
результати продажу
об’єктів малої приватизації

ФОП Малащицьку О. Г., мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди, ціна виконання робіт
з оцінки – 1 840,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;
цех переробки деревини загальною площею 132,9 м2 за адресою: 44632, Волинська обл., Маневицький р-н, с. Цміни, вул. Лісова,7б, що обліковується на балансі
Державного підприємства «Маневицьке лісове господарство», визнано ТОВ «Волиньексперт», мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру
орендної плати для укладення договору оренди, ціна виконання робіт з оцінки – 3
003,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 3 календарних дні;
частина приміщення келій колишнього монастиря бернардинів (літер А-3) площею 606,3 м2 за адресою: 43025, Волинська обл., м. Луцьк, просп. Волі, 2, що обліковується на балансі Управління Волинської єпархії Української Православної Церкви
Київського Патріархату, визнано ФОП Рака А. А., мета оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження дії договору оренди, ціна виконання робіт з оцінки – 2 717,0 грн, строк виконання робіт з
оцінки – 5 календарних днів;
частина нежитлового приміщення гуртожитку площею 3,12 м2 за адресою: 44200,
Волинська обл., смт Любешів, вул. Брестська, 5, що обліковується на балансі Любешівського технічного коледжу Луцького національного технічного університету, визнано
ТОВ «Волинь-експерт», мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження дії договору оренди, ціна виконання
робіт з оцінки – 2 002,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних дні;
частина приміщення котельні площею 240,0 м2 та теплотраса протяжністю 350 м
за адресою: 44200, Волинська обл., смт Любешів, вул. Брестська,7, що обліковуються на балансі Любешівського технічного коледжу Луцького національного технічного університету, визнано ТОВ «Волинь-експерт», мета оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору
оренди, ціна виконання робіт з оцінки – 2 145,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних дні;
частина приміщень службово-виробничої будівлі площею 10,8 м2 за адресою:
44332, Волинська обл., Любомльський р-н, с. Старовойтове, вул. Прикордонників,
41, що обліковується на балансі Державної фіскальної служби України, визнано ТОВ
«Волинь-експерт», мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
розміру орендної плати для продовження дії договору оренди, ціна виконання робіт з
оцінки – 1 716,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних дні;
частина адміністративної будівлі (літер А-9) площею 14,4 м2 за адресою: 43025,
м. Луцьк, вул. Шопена, 12, що обліковується на балансі Головного управління статистики у Волинській області, визнано ТзОВ «Атлант» ЛТД, мета оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди, ціна виконання робіт з оцінки – 2 080,00 грн, строк виконання робіт з
оцінки – 5 календарних днів;
частина Будинку офіцерів (літер А-2) площею 88,7 м2 за адресою: 43021, Волинська
обл., м. Луцьк, вул. Винниченка, 8, що обліковується на балансі Луцького національного технічного університету, визнано ТзОВ «Атлант» ЛТД, мета оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди, ціна виконання робіт з оцінки – 2 080,00 грн, строк виконання робіт з
оцінки – 5 календарних днів;
частина учбового корпусу № 5 (модуль) площею 200,0 м2 за адресою: 43018,
м. Луцьк, вул. Львівська, 75, що обліковується на балансі Луцького національного
технічного університету, визнано ФОП Малащицьку О. Г., мета оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди, ціна виконання робіт з оцінки – 1 920,00 грн, строк виконання робіт з
оцінки – 5 календарних днів.

42408893). Ціна, за якою придбано цей об’єкт, становить 324 900,00 (триста двадцять чотири тисячі дев’ятсот) грн, у т. ч. ПДВ – 54 150,00 (п’ятдесят чотири тисячі
сто п’ятдесят) грн.

ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Наказом Регіонального відділення Фонду по Тернопільській області від 02.11.2018
№ 00643 прийнято рішення про затвердження результатів продажу об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі (гараж) загальною площею забудови
117,6 м2. (літера «Д») за адресою: вул. Наливайка, 4д, м. Теребовля, Тернопільська
область, 48100. Покупець вищевказаного об’єкта – Бельзецький Борис Андрійович.
Ціна, за якою придбано цей об’єкт, становить 180 000,00 (сто вісімдесят тисяч) грн,
у т. ч. ПДВ – 30 000,00 (тридцять тисяч) грн.

ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Наказом Регіонального відділення Фонду по Тернопільській області від 02.11.2018
№ 00642 прийнято рішення про затвердження результатів продажу об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі адмінбудинку загальною площею
145,4 м2 за адресою: вул. Грушевського, 39, смт Микулинці, Теребовлянський р-н,
Тернопільська обл., 48120. Покупець вищевказаного об’єкта – Бельзецький Борис Андрійович. Ціна, за якою придбано цей об’єкт, становить 303 001,20 (триста три тисячі
одна) грн 20 коп., у т. ч. ПДВ – 50 500,20 (п’ятдесят тисяч п’ятсот) грн 20 коп.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ,
АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу на аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових
пропозицій об’єкта малої приватизації державної власності
Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області,
Автономній Республіці Крим та м. Севастополі від 05 листопада 2018 р. № 573 затверджено протокол про результати електронного аукціону № UA-PS-2018-09-26-000014-3
з продажу об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва «Дитячий
центр відпочинку», розташованого за адресою: вул. 40 років Перемоги, 88, с. Нижній
Рогачик, Верхньорогачицький район, Херсонська область. Покупець: фізична особа
Люкшева Оксана Миколаївна.

ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу на аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання
цінових пропозицій об’єкта малої приватизації
державної власності

Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі від 07 листопада 2018 року
№ 581 затверджено протокол про результати електронного аукціону № UA-PS2018-09-26-000018-3 з продажу об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва «Склад силосного типу», розташованого за адресою: Херсонська
область, Каховський район, с. Заозерне. Покупець: приватне підприємство «Капюл» (код ЄДРПОУ 21385010). Ціна, за якою придбано об’єкт малої приватизації, –
121940,00 грн, у т. ч. ПДВ – 24388,00 грн.

ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу на аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання
цінових пропозицій об’єкта малої приватизації
державної власності

Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі від 07 листопада 2018 року
№ 580 затверджено протокол про результати електронного аукціону від 26.10.2018
№ UA-PS-2018-09-26-000017-3 з продажу об’єкта малої приватизації: пакета акцій у
розмірі 17,9973 %, що належить державі у статутному капіталі приватного акціонерного товариства «Херсон-Діпромісто» (код ЄДРПОУ 02498091). Покупець: фізична
особа – Астіоненко Олег Сергійович.

ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу на аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання
цінових пропозицій об’єкта малої приватизації
державної власності

Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі від 07 листопада 2018 року
№ 579 затверджено протокол про результати електронного аукціону від 26.10.2018
№ UA-PS-2018-09-26-000019-3 з продажу об’єкта малої приватизації: пакета акцій
у розмірі 49,5494 %, що належить державі у статутному капіталі публічного акціонерного товариства «Херсонводбуд» (код ЄДРПОУ01036483). Покупець: приватне
підприємство «Баярд-Херсон» (код ЄДРПОУ 31848136). Ціна, за якою придбано
об’єкт малої приватизації – 705 929,40 грн.

№ 91 (1215)
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відомості
приватизації

Управління орендних відносин,
т. 200-34-39

оренда
ОГОЛОШЕННЯ ПРО намір передати державне майно в оренду

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

Назва органу
управління

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

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

1 Державна служба статистики України

найменування

02359662, Головне управління статистики у Волинській області, 43025,
м. Луцьк, вул. Шопена, 12, тел.: (0332) 78-56-70, 78-56-71

Частина адміністративної будівлі
(літер А-9)

реєстровий номер майна

місцезнаходження

загальна площа, м2

вартість майна за незалежною оцінкою, грн

максимально можливий строк оренди

мета використання

02359662.1.АААДЕЕ767

43025, м. Луцьк, вул. Шопена, 12

14,4

85 629,00

2 роки 364 дні

Розміщення офіса

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн. 807, РВ Фонду по Волинській області. Заяви подаються в окремому
конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини
четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

Назва органу
управління

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

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

реєстровий номер майна місцезнаходження загальна площа, м2

найменування

1 Міністерство регіонального розви- 02497789, Державне підприємство «ДДПІ житлового і цивільного будівництва «ДНІПРО Нежитлові вбудовані
тку, будівництва та ЖКГ України
ЦИВІЛЬПРОЕКТ», м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 29, тел. (056) 745-01-12
приміщення

–

м. Кривий Ріг,
вул. Пушкіна, 4

вартість майна за незалежною оцінкою, грн

максимально можливий строк оренди

мета використання

239 774,00

2 роки 11 місяців

Розміщення транспортного підприємства з перевезення вантажів

207,81

Заяви про оренду зазначеного об’єкта 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
№
Назва органу управління
з/п

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

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

реєстровий номер
майна

найменування
Нежитлові приміщення на 1-му поверсі
адмінбудівлі

місцезнаходження

1 Державна казначейська
служба України

37683869, Управління державної казначейської служби України у Любарському районі
Житомирської області, 13100, cмт Любар, вул. Незалежності, 40, тел. 3-15-95

2 Міністерство оборони
України

35212338, Житомирська філія Концерну «Військторгсервіс», м. Житомир, просп. Миру, Нежитлові приміщення на 1-му та 2-му по- 33689922.31.ААААЕВ319 Житомирський р-н, смт Озерне,
22,10014, тел. (0412) 41-69-61
верхах в будівлі магазину № 11 (літ. Б-ІІ)
вул. Авіаційна, 3а

загальна
площа, м2

вартість майна за незалежною оцінкою без ПДВ, грн

максимально можливий строк оренди

35,3

51 987,00

2 роки 364 дні

Організація торгівлі непродовольчими товарами

713,6

1 240 193,00

2 роки 364 дні

Розміщення громадської організації без провадження підприємницької діяльності

37683869.1.АААГБГ712 смт Любар, вул. Незалежності, 40

мета використання

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

1 Міністерство
економічного
розвитку і торгівлі України

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

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

№ Назва органу
з/п управління

00240106, ДП «Мелітопольський завод «Гідромаш», 72312, Запорізька
обл., м. Мелітополь, вул. Інтеркультурна, 191, тел.: (061) 42-00-30,
42-12-52

реєстровий
місцезнаходження
номер майна

найменування
Нерухоме майно бази відпочинку «Азов», а саме: будинок відпочинку літ. А-3 –1 483,9 м2; будівля їдальні з ґанком літ. Б – 370,1 м2; сторожка літ. В – 25,2 м2;
навіс літ. Г – 76,3 м2; склад літ. Д – 22,2 м2; душ літ. Е – 74,9 м2; склад літ. Ж – 45,0 м2; сарай літ. З – 7,1 м2; погріб з шийкою літ. пг – 2,5 м2; сарай літ. И –
11,4 м2; сарай літ. К – 10,5 м2; сарай літ. Л – 41,0 м2; будиночок відпочинку літ. М – 24,2 м2; будиночок відпочинку літ. Н – 26,7 м2; навіс літ. О – 24,0 м2; вбиральня літ. Т – 39,9 м2; навіс літ. У – 22,8 м2; будинок відпочинку літ. Ф – 308,9 м2; вбиральня літ. Х – 1,0 м2; навіс літ. Ц – 69,7 м2; трансформаторна будка
літ. Ч – 5,9 м2; паркани № 1, № 5; водопровід № 2; зливна яма № 3; резервуар для питної води № 4; водонапірна башня № 6; замощення І

–

Запорізька обл.,
Якимівський р-н,
смт Кирилівка,
Коса Пересип, 46

загальна
площа, м2

вартість майна за неза- максимально можлимета використання
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди

2 693,2

2 779 401,00

7 років

Розміщення турбази

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

Назва органу
управління

1 Міністерство інфраструктури України

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

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», 08307, Київська
обл., м. Бориспіль, тел.: (044) 281-74-96, 281-70-22

реєстровий номер
майна

найменування
Приміщення № 337 на 2-му поверсі пасажирського термінала «D» (інв. № 47578)

–

місцезнаходження

загальна
площа, м2

вартість майна за незалежною оцінкою без ПДВ, грн

максимально можливий строк оренди

6,5

491 021,00

2 роки 11 місяців

Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт

мета використання
Проведення інструктажів з оформлення документації з продажу товарів на
борту ПС та здійснення відповідних готівкових операцій

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 50, РВ Фонду по Київській області, тел. 200-25-26. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону
України «Про оренду державного та комунального майна».

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

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

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

1 Державне агентство
01039636, Кіровоградська філія Державного регіонального проектноводних ресурсів України вишукувального інституту «Дніпродіпроводгосп», 25009, м. Кропивницький,
вул. Яновського, 151, тел. (0522) 33-61-05

найменування

реєстровий номер майна

Нежитлові приміщення промбази

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

місцезнаходження

01035093.23.АААБВК806 м. Кропивницький, пров. Експериментальний, 4

мета використання

457,4

568 012,00

2 роки 11 місяців

Для зберігання та переробки сільськогосподарської
продукції

2 Міністерство внутрішніх 40112170, Регіональний сервісний центр МВС в Кіровоградській області, 25030, Частина нежитлового приміщення в од- 40112170.1.ЯКЦТЮА015 м. Кропивницький, просп.Інженерів, 9/92
справ України
м. Кропивницький, вул. Ю. Бутусова (Панфіловців), 22, тел. (0522) 35-75-67
ноповерховій адміністративній будівлі

2,0

21 860,00

2 роки 11 місяців

Розміщення програмно-технічного комплексу самообслуговування (платіжних терміналів самообслуговування)

3 Міністерство охорони
здоров’я України

21,0

45 948,00

2 роки 11 місяців

Розміщення перукарні

Державна установа «Кіровоградський обласний лабораторний центр Міністер- Нежитлові приміщення
ства охорони здоров’я України»

–

Кіровоградська обл., Добровеличківський
р-н, м. Помічна, вул. Перемоги, 89б

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2, РВ Фонду по Кіровоградській області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт
оренди орендодавцем буде оголошено конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна». Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди.

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

Назва органу управління
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

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

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

найменування

реєстровий номер майна

32320594, Державне підприємство «Первомайськвугілля», 93292, Луганська обл., По- Частина нежитлового вбудованого приміщення на 1-му поверсі в холі
паснянський р-н, м. Гірське, вул. Куйбишева, 21, тел.: (06455) 3-35-10, 3-34-69
4-поверхової адміністративної будівлі шахти «Гірська» (інв. № 11772)

загальна вартість майна за неза- максимально можмета
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди використання

місцезнаходження

№32320594.4.СВЖЦОН105 Луганська обл., Попаснянський р-н,
м. Гірське, вул. Івана Данькова, 21

2,0

5 000,00
станом на 31.08.2018

2 роки 364 дні

Розміщення
банкомата

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби Народів, 32а, РВ Фонду по Луганській
області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди
відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст.9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

Назва органу управління

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

найменування

1 Міністерство охорони здоров’я 38501853, Державна установа «Львівський обласний лабораторний центр Міністерства охорони
України
здоров’я України», м. Львів, вул. Круп’ярська, 27, тел. (032) 275-60-61

Нежитлові приміщення № 37-44 в будівлі
літера Б-2

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за незамісцезнаходження
майна
площа, м2
лежною оцінкою, грн
Інформація відсутня Львівська обл., м. Борислав,
117,7
358 000,00
вул. Воїнів ОУН-УПА, буд. 17
станом на 30.06.2018

максимально можмета використання
ливий строк оренди
1 рік
Розміщення гаража (інше використання
нерухомого майна)

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

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

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

Державна казначейська 38029445, Управління Державної казначейської служби України у Врадіївському районі Микослужба України
лаївської області, смт Врадіївка, вул. Героїв Врадіївщини, 139, тел. (05135) 9-11-46

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
найменування
Частина нежитлового приміщення 1-го
поверху адмінбудівлі

реєстровий номер майна
38029445.1.АААГБГ819

місцезнаходження
вул. Героїв Врадіївщини, 139,
смт Врадіївка, Миколаївська обл.

загальна
площа, м2

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

28,0

33 768,00

2 роки 364 дні

мета використання
Розміщення магазину з продажу непродовольчих товарів

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, РВ Фонду по Миколаївській області, 6-й поверх, кімн. 37-38 та
факсом (0512) 47-51-70. За додатковою інформацією звертатися за тел. (0512) 47-89-82, 47-04-18. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох
і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

Назва органу
управління

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

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

реєстровий номер майна

місцезнаходження

загальна
площа, м2

вартість майна за незалеж- максимально можною оцінкою без ПДВ, грн ливий строк оренди

мета використання

1 Державне агентство
05379205, Регіональний офіс водних ресурсів у Тернопільській області, 46003, вул. За Рудкою, 35, м. Тер- Частина площадки з асфальтним 05379205.40.ББФЕРЮ029 вул. Текстильна, 30а, м. Тернопіль
водних ресурсів України нопіль, тел.: (0352) 52-64-22, 25-96-85, 43-41-51
покриттям № 4

726,0

236 360,00

2 роки 11 місяців

Під стоянку автомобілів

2 Міністерство внутрішніх 40112233, Регіональний сервісний центр МВС в Тернопільській області, 46400, вул. Стрийська, 5, с. Під- Частина приміщення півпідвалу
справ України
городне, Тернопільський р-н, Тернопільська обл., тел.: (0352) 43-58-07, 43-04-38
адміністративного будинку

85,7

246 280,00

2 роки 11 місяців

Проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів

40112233.1.ОЦКГНБ014

вул. Об’їзна, 1, с. Угринь, Чортківський р-н, Тернопільська обл.

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

Оголошення орендодавця – РВ ФОНДУ по ХАРКІВСЬКІЙ 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 і науки 26597739, Харківський гідрометеорологічний технікум Одеського дер- Нежитлове приміщення – кімн. № 2, 3, 4, 5, 5а, на 1-му поверсі
України
жавного екологічного університету, 61003, м. Харків, вул. Кооператив- 4-поверхового учбового корпусу, інв. № 82315, літ. за техпаспортом А-4
на, 10, тел. (057) 731-32-69

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна
вартість майна за незамісцезнаходження
номер майна
площа, м2
лежною оцінкою, грн
–
м. Харків, вул. Коо102,2
1 356 200,00
перативна, 10

максимально можмета використання
ливий строк оренди
1 рік
Розміщення громадської організації на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності
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приватизації

Продовження таблиці
Назва органу управління

2 Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
00209740, ДУ «НІОХІМ», 61002, м. Харків, вул. Мироносицька, 25,
тел. (057) 700-01-23

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна
вартість майна за незамісцезнаходження
номер майна
площа, м2
лежною оцінкою, грн

найменування
Нежитлові приміщення – кімн. № 16,17 на 2-му поверсі 3-поверхового
лабораторного корпусу, інв. № 1, літ. за техпаспортом «Г–3»

–

м. Харків, вул. Мироносицька 25

33,9

287 700,00

максимально можливий строк оренди
2 роки 11 місяців

мета використання
Розміщення офіса

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

Оголошення орендодавця – РВ ФОНДУ по Черкаській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер місцезнаходження
загальна вартість майна за неза- максимально можлимайна
площа, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Державна служба статистики 2357999, Головне управління статистики у Черкаській області, вул. О. Дашковича, 39, м. Черкаси,
Нежитлові приміщення 2-го по02357999.1. ААА- вул. Дашковича, 39,
11,29
51 290,00
2 роки 364 дні
України
тел. (0472) 36-16-75
верху адмінбудівлі
ДЕЖ376
м. Черкаси
2 Міністерство економічного 00209160 Державне підприємство «Черкаський державний науково-дослідний інститут технікоЧастина приміщення коридору
–
бульв. Шевченка,
3,0
15 500,00
2 роки 364 дні
розвитку і торгівлі України
економічної інформації в хімічній промисловості», бульв. Шевченка, 205, м.Черкаси, тел. (0472) 33-68-95 1-го поверху 5-поверхової будівлі
205, м. Черкаси

№
з/п

Назва органу управління

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

найменування

мета використання
Побутове обслуговування населення та інші види діяльності , що можливо розмістити в офісних приміщеннях
Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслуговування населення

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

Оголошення орендодавця – РВ ФОНДУ по ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
місцезнахозагальна вартість майна за неза- максимально можлидження
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
2
1 Державна фіскаль- 39392513, Державна фіскальна служба України в оперативному управлінні (користу- Частини приміщень (1-19) – 2,0 м та
39292197.340.АААДЕД728 м. Чернівці,
4,0
58 354,00
2 роки 11 місяців
на служба України ванні) Головного управління ДФС у Чернівецькій області, 58013, м. Чернівці, вул. Ге- (1-20) – 2,0 м2 на першому поверсі адмінівул. Героїв Майстаном на 31.08.2018
роїв Майдану, 200а, тел. (0372) 54-54-99, тел./факс (0372) 54-56-33
стративної будівлі (літ. А)
дану, 200а
2 Міністерство освіти 05537940, ДПТНЗ «Чернівецький професійний ліцей автомобільного сервісу», 58000, Технічний майданчик – 8,0 м2 та частина
05537940.1.ІІММНМН034 м. Чернівці,
38,0
534 099,00
2 роки 364 дні
і науки України
м. Чернівці, вул. Садовського, 6, тел. (0372) 52-67-89
даху і горища будівлі навчального корпусувул. Садовськостаном на 31.07.2018
гуртожитку № 3 (літ. Д) – 30,0 м2
го, 6

№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

реєстровий номер майна

мета використання
Розміщення інформаційно-платіжного термінала в приміщенні (1-19) та банкомата в приміщенні (1-20)
Розміщення технічних засобів і антен оператора телекомунікацій, який надає
послуги рухомого (мобільного) зв’язку, оператора та провайдера телекомунікацій, який надає послуги доступу до Інтернету

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

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

Назва органу
управління

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

найменування

1 Міністерство економічного розвитку
і торгівлі України
2 Державне управління
справами

16286441, ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню
цінних паперів, 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 38-44, тел. (044)
481-03-08
31245250, ДП «Чайка», 08330, Київська обл., Бориспільський р-н,
с. Дударків, вул. Гоголя, 62а

Нерухоме майно – нежилове приміщення (кімн.
№ 109) на 1-му поверсі будівлі адміністративнопобутового корпусу
Нерухоме майно – нежитлові приміщення на
1-му поверсі житлового будинку літ. «Ф»

3 Міністерство освіти
і науки України

02070921, Національний технічний університет України «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», просп. Перемоги,
37, м. Київ, 03056, тел. (044) 204-82-82, факс (044) 204-97-88
14309669, ДП «Виробниче об’єднання «Київприлад», 03680, м. Київ,
вул. Гарматна, 2, тел. (044) 456-38-48
02070944, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, тел. 239-33-33, факс
239-33-88
1132330, Національний авіаційний університет, 03058, м.Київ,
просп. Космонавта Комарова, 1, тел (044) 497-51-51, факс (044)
408-30-27

Нерухоме майно – частина нежитлового приміщення на 1-му поверсі гуртожитку № 17

4 Державне космічне
агентство України
5 Міністерство освіти
і науки України
6 Міністерство освіти
і науки України

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
вартість майна за
максимально
загальна
реєстровий номер майна
мета використання
незалежною оцінможливий строк
площа, м2
кою, грн
оренди
–
м. Київ, вул. Дег51,0
1 042 000,00
2 роки
Розміщення фірмового магазину вітчизняного промислового підприємства – товаротярівська, 38-44
станом на 31.08.2018
11 місяців
виробника, крім тих, що виробляють товари підакцизної групи (ковбасні та делікатесні
м’ясні вироби, напівфабрикати заморожені, кондитерські вироби, сири)
31245250.1.ФЦМИГЯ004 м. Київ, вул. Гар204,4
3 823 100,00
2 роки
Розміщення дитячого клубу
2
площі 82,5 м ;
матна, 38а
станом на 30.09.2018
11 місяців
31245250.1.ФЦМИГЯ002
площі 121,9 м2
–
м. Київ, вул. Ви4,0
79 770,00
2 роки
Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслуговування населення
борзька, 1
станом на 30.09.2018
11 місяців

Нерухоме майно – нежитлові приміщення на
1-му поверсі виробничого корпусу № 3
Нерухоме майно – частина нежитлового приміщення (частина даху)
Нерухоме майно – нежитлове приміщення
(корпус № 16, 1-й поверх (Центр культури та
местецтв)

місцезнаходження

АААГБВ720
–

–

м. Київ, вул. Гарматна, 2
03022, м.Київ,
вул. Ломоносова, 36
м. Київ, просп.
Космонавта
Комарова, 1

326,4
10,0

85,2

5 992 051,00
станом на 30.06.2018
875 196,00
станом на 30.09.2018

2 роки
11 місяців
1 рік

2 000 378,00
станом на 30.09.2018

2 роки
11 місяців

Виробництво друкованого ЗМІ (видавнича продукція, що видається українською мовою)
Розміщення технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які надають послуги
рухомого(мобільного) зв’язку (8,0 м2 – розміщення мачти з 7-ма антенно-фідерними
пристроями; 2,0 м2 – розміщення шафи з обладнанням)
Розміщення громадської організації

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

ОГОЛОШЕННЯ ПРО проведення конкурсів на право оренди МАЙНа
інформація регіональних відділень фонду
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Львівській області про підсумки конкурсу
з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону на право
укладення договору оренди державного
нерухомого майна, що відбувся 02.11.2018
За результатами конкурсу на право оренди державного нерухомого майна – частини нежитлового приміщення загальною площею 50,0 м2 на третьому поверсі будівлі «Б-3» – новий аеровокзал ДП «МА «Львів» ім. Данила Галицького» за адресою:
м. Львів, вул. Любінська, 168, що перебуває на балансі ДП «Міжнародний аеропорт
«Львів» імені Данила Галицького», конкурсною комісією прийнято рішення про укладення договору оренди з переможцем конкурсу – Українсько-німецьким спільним
підприємством «Львів-Трейдінг».

ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Львівській області про підсумки конкурсу
із застосуванням принципу аукціону на право оренди
нерухомого державного майна, що відбувся 02.11.2018
За результатами конкурсу на право оренди нерухомого державного майна – нежитлового приміщення площею 150,0 м2 на 3-му поверсі в новому аеровокзалі ДП
«МА «Львів» ім. Данила Галицького» під літерою «Б-3» за адресою: 79000, м. Львів,
вул. Любінська, 168, що перебуває на балансі ДП «Міжнародний Аеропорт «Львів» ім.
Данила Галицького», конкурсною комісією прийнято рішення про укладення договору
оренди з переможцем конкурсу – ТзОВ «ЗФ Логістик-2».

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

ІНФОРМАЦІЯ
7 Спортивного клубу Управління фізичної культури
і спорту Міністерства оборони України
про проведення конкурсу на право оренди
нерухомого військового майна

Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: 7 Спортивний клуб
Управління фізичної культури і спорту Міністерства оборони України, поштова адреса:
09100, Київська обл., м. Біла Церква, бульв. Олександрійський, 54г (фактичне розташування: Київська обл., м. Біла Церква, бульв. Олександрійський, 54г).
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: частина нежитлового приміщення 1-го поверху в будівлі (інв. № 139) площею 2,0 м2 за адресою: Київська обл.,
м. Біла Церква, бульв. Олександрійський, 54г.
Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку на 31.07.2018 становить 8 647,00 грн (без урахування ПДВ).
Початковий (стартовий) розмір орендної плати становить 64,85 грн (без
ПДВ) за базовий місяць оренди – липень 2018 року за умови використання відповідно до постанови КМУ від 04.10.1995 № 786 (Про Методику розрахунку орендної
плати за державне майно та пропорції її розподілу) під розміщення «торговельних автоматів, що відпускають продовольчі товари». У подальшому орендна плата підлягає
щомісячному коригуванню на індекси інфляції.
Термін оренди – до трьох років.
Основні умови проведення конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
мета використання об’єкта оренди – за цільовим призначенням; найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта
оренди порівняно з початковим розміром орендної плати; сплата завдатку у розмірі,
не меншому ніж орендна плата за перший (базовий) місяць оренди, протягом місяця
з моменту підписання договору оренди; своєчасна (не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним) і в повному обсязі сплата орендної плати з урахуванням індексу інфляції; встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок власних
коштів орендаря та укладення прямих договорів з постачальними організаціями
(до моменту укладення прямих договорів відшкодовувати витрати орендодавцю
за комунальні послуги); компенсація земельного податку під об’єктом оренди та
за прилеглу територію; компенсація витрат за виконаний звіт з незалежної оцінки
майна та публікування об’яви; виконання капітального та поточних ремонту орендованого майна за власні кошти без вимоги на відшкодування; страхування майна на
користь орендодавця на суму, не меншу ніж встановлено за незалежною оцінкою;
ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його призначення та умов
договору оренди; заборона приватизації та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб.

Газета «Відомості приватизації» –
додаток до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію»
Розповсюдження Г. О. Деянова, тел./факс (044) 200-35-81

!

Для всіх учасників: додаткові пропозиції щодо поліпшення орендованого майна.
Переможцем конкурсу визнається орендар, який запропонував найбільшу орендну
плату при забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі необхідно подати документи, вказані в п. 3.2 наказу Фонду
та МОУ від 26.07.2000 № 1549/241, крім того:
заяву про участь в конкурсі; проект договору оренди, підписаний учасником конкурсу і завірений печаткою (за наявності); документи, що посвідчують повноваження
представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; відомості про фінансовий стан (платоспроможність) учасника конкурсу; довідку від учасника конкурсу про те, щодо нього не порушено справу про банкрутство;
зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, в тому числі запропонований учасником конкурсу розмір місячної орендної плати (відображається в проекті
договору оренди).
Конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному конверті (з печаткою
учасника конкурсу) з написом «Для участі в конкурсі по оренді».
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: протягом 20 (двадцяти)
календарних днів з дати опублікування цієї інформації за поштовою адресою:
09117, Київська обл., м. Біла Церква, бульв. Олександрійський, 54г.
Телефон (04563) 6-70-52.

ІНФОРМАЦІЯ
Київського КЕУ про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого військового майна

Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: Київське КЕУ, поштова
адреса: 03186, м. Київ, вул. Авіатора Антонова, 2/32, а/с 37 (фактичне розташування:
м. Київ, вул. Курська, 13а).
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: частина нежитлових приміщень
будівлі площею 24,5 м2 за адресою: м. Київ, вул. Поліська, 28, військове містечко
№ 147, інв. № 248.
Балансоутримувач: Київське КЕУ.
Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку на 31.07.2018 становить 255 390,00 грн (без урахування ПДВ).
Початковий (стартовий) розмір орендної плати становить 3 903,64 грн
(без ПДВ) за базовий місяць оренди – вересень 2018 року (під розміщення
офіса).
У подальшому орендна плата підлягає щомісячному коригуванню на індекси
інфляції.
Термін оренди – на 2 роки 11 місяців.
Основні умови проведення конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
мета використання об’єкта оренди – за цільовим призначенням; найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта
оренди порівняно з початковим розміром орендної плати; авансовий внесок у розмірі,
не меншому ніж одна місячна орендна плата, протягом місяця з моменту укладення
договору оренди; своєчасна (щомісяця до 20 числа поточного місяця) і в повному
обсязі сплата орендної плати з урахуванням індексу інфляції; встановлення приладів
обліку комунальних послуг за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих
договорів з постачальними організаціями (до моменту укладення прямих договорів
відшкодовувати витрати орендодавцю за комунальні послуги); компенсація земельного податку під об’єктом оренди та за прилеглу територію; компенсація витрат за
виконаний звіт з незалежної оцінки майна та публікування об’яви; виконання капітального та поточного ремонту орендованого майна за власні кошти без вимоги на
відшкодування; страхування майна на користь орендодавця на суму, не меншу ніж
встановлена за незалежною оцінкою; ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його призначення та умов договору оренди; заборона приватизації та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб; дострокове розірвання
договору у разі здійснення заходів з будівництва житла для військовослужбовців на
земельній ділянці, де розташований об’єкт оренди.
Для всіх учасників: додаткові пропозиції щодо поліпшення орендованого майна.
Переможцем конкурсу визнається орендар, який запропонував найбільшу орендну
плату при забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі необхідно подати документи, вказані в п. 3.2 наказу Фонду
та МОУ від 26.07.2000 № 1549/241, крім того:
заяву про участь в конкурсі; копію ліцензії на здійснення юридичною особою діяльності; проект договору оренди, підписаний учасником конкурсу і завірений печаткою
(за наявності); документи, що посвідчують повноваження представника юридичної
особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; відомості про фінансовий
стан (платоспроможність) учасника конкурсу з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості; довідку від учасника конкурсу про те, що щодо нього не
порушено справу про банкрутство; зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов
конкурсу, в тому числі запропонований учасником конкурсу розмір місячної орендної
плати (відображається в проекті договору оренди).
Конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному конверті (з печаткою
учасника конкурсу) з написом «Для участі в конкурсі по оренді».
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: по завершенні 20 календарних днів з моменту публікування цієї інформації за поштовою адресою: 03186, м. Київ,
вул. Авіатора Антонова, 2/32, а/с 37. Контактний телефон (044) 242-81-99.

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

прийнято рішення
про приватизацію
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Львівській області про внесення змін
до наказів про прийняття рішення про приватизацію

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Львівській області від 05.11.2018 № 01602 внесено зміни до п.п.1,2 наказу регіонального відділення від 17.07.2018 № 00948 «Про прийняття рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації окремого майна» в частині
площі та адреси об’єкта: окреме майно – будівля пилорами площею 219,5 м2
за адресою: Львівська обл., Сокальський р-н, с. Сілець, присілок Солтиси, 753
Г, що перебуває на балансі Відокремленого підрозділу «Західно-Українська
виконавча дирекція з ліквідації шахт» Державного підприємства «Об’єднана
компанія «Укрвуглереструктуризація».
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Львівській області від 05.11.2018 № 01603 внесено зміни до п.п.1,2 наказу
регіонального відділення від 17.07.2018 № 00946 «Про прийняття рішення про
приватизацію об’єкта малої приватизації окремого майна» в частині способу,
площі та адреси об’єкта: приватизувати окреме майно – будівлю операційнодиспетчерського управління площею 1060,5 м2 за адресою: Львівська обл.,
Сокальський р-н, с. Сілець, присілок Солтиси, 753 А, що перебуває на балансі
Відокремленого підрозділу «Західно-Українська виконавча дирекція з ліквідації
шахт» Державного підприємства «Об’єднана компанія «Укрвуглереструктуризація» шляхом продажу на аукціоні без умов.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Львівській області від 05.11.2018 №01604 внесено зміни до п.п.1,2 наказу
регіонального відділення від 17.07.2018 №00949 «Про прийняття рішення про
приватизацію об’єкта малої приватизації окремого майна» в частині площі та
адреси об’єкта: окреме майно – будівля дегазаційної установки (поверхневої дегазації) площею 132,1 м2 за адресою: Львівська обл., Сокальський р-н,
с. Сілець, присілок Солтиси, 755 а, що перебуває на балансі Відокремленого
підрозділу «Західно-Українська виконавча дирекція з ліквідації шахт» Державного підприємства «Об’єднана компанія «Укрвуглереструктуризація».
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Львівській області від 05.11.2018 № 01605 внесено зміни до п.п.1,2 наказу
регіонального відділення від 17.07.2018 № 00950 «Про прийняття рішення про
приватизацію об’єкта малої приватизації окремого майна» в частині площі та
адреси об’єкта: окреме майно – будівля ВГК площею 160,0 м2 за адресою:
Львівська обл., Сокальський р-н, с. Сілець, присілок Солтиси, 753 Е, що перебуває на балансі Відокремленого підрозділу «Західно-Українська виконавча
дирекція з ліквідації шахт» Державного підприємства «Об’єднана компанія
«Укрвуглереструктуризація».
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Львівській області від 05.11.2018 № 01606 внесено зміни до п.п.1,2 наказу
регіонального відділення від 17.07.2018 №00951 «Про прийняття рішення про
приватизацію об’єкта малої приватизації окремого майна» в частині способу,
площі та адреси об’єкта: приватизувати окреме майно – адмінпобуткомбінат
площею 3828,5 м2 за адресою: Львівська обл., Сокальський р-н, с. Сілець,
присілок Солтиси, 753 Б, що перебуває на балансі Відокремленого підрозділу «Західно-Українська виконавча дирекція з ліквідації шахт» Державного
підприємства «Об’єднана компанія «Укрвуглереструктуризація» шляхом продажу на аукціоні без умов.

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Чернігівській області від 05 листопада 2018 року № 867 прийнято рішення
про приватизацію об’єкта державної власності – незавершеного будівництва
житлового будинку за адресою: Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Петропавлівська (колишня Червоноармійська), 86.
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