додаток до « Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію»
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підсумки конкурсів
на право оренди
Регіональне Відділення Фонду
по Київській області повідомляє
За результатами засідання конкурсної
комісії, яке відбулося 10.10.2018, щодо
визначення переможця конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону на право оренди державного майна, а саме:
частини нежитлового приміщення № 226
площею 3,7 м2 на 3-му поверсі пасажирського
термінала «D» (інв. № 47578), яке розміщене
за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт та перебуває на балансі Державного
підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», переможцем визнано Товариство з
обмеженою відповідальністю «Пілот» (код за
ЄДРПОУ 25587911).






За результатами засідання конкурсної
комісії, яке відбулося 10.10.2018, щодо
визначення переможця конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону на
право оренди приміщення № 449 та № 450
площею 7,8 м2 на першому поверсі пасажирського термінала «D» за адресою: Київська
обл., м. Бориспіль, Аеропорт, що перебуває
на балансі Державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», прийнято
рішення укласти договір оренди з єдиним
претендентом, пропозиція якого, відповідала
умовам конкурсу – Товариством з обмеженою
відповідальністю «ДАЙМОНД ПЕЙ» (ідентифікаційний код 40169405).






За результатами засідання конкурсної комісії, яке відбулося 11.10.2018, щодо визначення переможця конкурсу з використанням
відкритості пропонування розміру орендної
плати за принципом аукціону на право оренди
державного майна: частини приміщення № 2
площею 4,0 м2 на 1-му поверсі пасажирського термінала «D» (інв. № 47578) за адресою:
Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт, що перебуває на балансі Державного підприємства
«Міжнародний аеропорт «Бориспіль», переможцем визнано Товариство з обмеженою
відповідальністю «Автотехніка Фліт Сервісез»
(ідентифікаційний код 39540233).
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Свідоцтво про державну реєстрацію
серія КВ № 23566-13406ПР від 27.09.2018

Додаток виходить щопонеділка та щосереди

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

засновано у вересні 1993 року

14 листопада 2018 року

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

мала приватизація
результати продажу
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
Інформація
про затвердження результатів продажу
Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській
області від 06.11.2018 № 12/01-10-ЗВП затверджено результати продажу об’єкта малої приватизації – нежитлова будівля зерноскладу літ. А-1, з ґанком літ. а загальною площею 486,6 м2,
що розташована за адресою: Дніпропетровська обл., Криворізький район, с. Садове (с. Леніна),
вул. Центральна, 59-Б. Об’єкт приватизовано шляхом продажу на аукціоні з умовами юридичною
особою ТОВ «СЕЛЛАР» за ціною 75 000,00 гривень, у тому числі ПДВ – 12 500 гривень.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Об’єкт малої приватизації – окремо майно – підземное складське приміщення площею
1023,5 м2 за адресою: Львівська обл., м. Стрий, вул. Яворницького, 41. Балансоутримувач –
Приватне акціонерне товариство «Стрий-Інжиніринг». Приватизовано Товариством з обмеженою відповідальністю «Діскавері – завод бурового обладнання» за ціною 55 518,64 грн, у тому
числі ПДВ – 9253,11 грн.

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
Інформація
про результати продажу об’єкта державної власності
Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Полтавській області приватизовано шляхом продажу на аукціоні в електронній формі об’єкт державної власності окреме
майно – нежитлова будівля загальною площею 340,9 м2, що розташована за адресою: Полтавська обл., м. Лубни, проспект Володимирський, 94 та обліковується на балансі ЗАТ «Лубнимеблі» (код ЄДРПОУ 00275042). Приватизовано юридичною особою – Приватним підприємством
«Бюро послуг та консультацій», код ЄДРПОУ 36416253, яка визнана переможцем електронного
аукціону. Ціна продажу становить 445320,16 грн, у т. ч. ПДВ – 74220,03 грн.

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати приватизації
Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській області
від 08 листопада 2018 року № 522 завершено приватизацію об’єкта малої приватизації окремого
майна – будівлі консультативно-ветеринарного пункту загальною площею 35,6 м2 (консультативноветеринарний пункт (ветеринарно-консультативний пункт), розташованого за адресою: 33028,
м. Рівне, вул. Театральна, 3а, що перебуває на балансі Рівненської міської державної лікарні ветеринарної медицини, шляхом викупу орендарем – фізичною особою – підприємцем Копиловим
Михайлом Миколайовичем із зарахуванням йому вартості невід’ємних поліпшень під час остаточного розрахунку за об’єкт. Ціна продажу об’єкта – 260 140 грн 00 коп. (без ПДВ).

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Інформація
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Приватизовано шляхом викупу об’єкт малої приватизації – нежитлова будівля (погреб) загальною площею 19,8 м2, що знаходиться за адресою: Чернігівська область, Варвинський район,
с. Журавка, вул. Набережна, 2-а. Приватизовано юридичною особою, яка єдина подала заяву
на участь в аукціоні, – ТОВ «Варин» за ціною 9 480 грн, у т. ч. ПДВ – 1 580 грн.

Черкаська область
У зв’язку із тим, що електронна торгова система в розділі «Інформація про аукціон» дату
проведення аукціону встановила – 29.11.2018, до інформаційного повідомлення Регіонального відділення Фонду державного майна України по Черкаській області про продаж на аукціоні з
умовами в електронній формі об’єкта малої приватизації державної власності – єдиного майнового комплексу державного підприємства «Ватутінське вантажно-транспортне управління»
(20254, Черкаська обл., м. Ватутіне, вул. Лейтенанта Кривошеї, 113), опублікованого в додатку
до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» – газеті «Відомості приватизації»
від 31 жовтня 2018 року № 88 (1212) на стор. 5 – 6, вносяться зміни, а саме:
в інформаційному повідомленні на сторінці 6 у першій колонці в розділі 2 «Інформація
про аукціон» слова «Аукціон в електронній формі буде проведено 30 листопада 2018 року,…»
слід читати: «Аукціон в електронній формі буде проведено 29 листопада 2018 року,…».

КОНКУРС З визначення організаторів аукціонів
по відчуженню об’єктів державної власності
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонду державного майна України про оголошення конкурсу з визначення
організаторів аукціонів по відчуженню об’єктів державної власності
Конкурс з визначення організаторів аукціонів по відчуженню об’єктів державної власності
проводиться відповідно до Положення про умови і порядок проведення конкурсів з визначення організаторів аукціонів по відчуженню об’єктів державної власності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 02.08.2010 № 1127 і зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 31.08.2010 за № 761/18056.
До участі в конкурсі допускаються юридичні особи незалежно від форми власності
та підпорядкування, у т. ч. товарні біржі, створені відповідно до Закону України «Про товарну біржу», які відповідають таким вимогам:
мають мережу створених у встановленому порядку філій (членів товарної біржі – юридичних
осіб) у більшості областей України (не менше 15).
Для участі в конкурсі претендент подає до Фонду державного майна України на розгляд комісії такі документи:
hh заяву про участь у конкурсі із зазначенням повного найменування, реквізитів
(місцезнаходження, телефон, телефакс), форми власності, складу керівництва (прізвище,
ініціали, посада), чисельності працівників, спеціалізації претендента, який виявив бажання
брати участь у конкурсі;
hh копії установчого документа (статуту або засновницького договору), засвідчені підписом
керівника;
hh інформацію про фінансову спроможність загального (власного та позичкового) капіталу,
засвідчену керівником учасника конкурсу;
hh копії балансу та звіту про фінансові результати за попередній рік;
hh результати останньої аудиторської перевірки (нотаріально засвідчену копію
аудиторського висновку);
hh довідку про відсутність несвоєчасно погашеного кредиту, прострочених боргових
зобов’язань при здійсненні діяльності, пов’язаної з наданням аналогічних послуг;
hh обґрунтовану інформацію про компетенцію та досвід роботи, а також технічні можливості
для забезпечення організації відчуження майна та виконання взятих зобов’язань щодо
його реалізації (підтверджується довідкою в довільній формі), а саме інформацію про:
zz а) результати діяльності з відчуження майна протягом останніх двох років та
відсутність протягом даного періоду під час такої діяльності порушень вимог чинного
законодавства;
zz б) кількість угод (договорів), укладених за результатами продажу майна на біржах
або аукціонах протягом останніх двох років, та обсяги відчуженого майна, які не повинні
бути меншими ніж 3 млн грн за рік;
zz в) наявність відокремленого приміщення для персоналу організації, який
забезпечує її функціонування, та приміщення для проведення торгів, обладнаного
електронним табло та/або іншими засобами оперативного висвітлення біржової
інформації;
zz г) наявність не менше ніж п’яти ліній міського та міжміського телефонного зв’язку;
zz ґ) наявність власного веб-сайта в мережі Інтернет;
hh документи, що підтверджують наявність мережі філій (членів товарної біржі – юридичних
осіб) у більшості областей України (не менше 15), їх технічні можливості, досвід роботи та
копії положень про філії або договорів з біржею та інформацію про їх місцезнаходження,
контактні телефони, прізвище, ім’я, по батькові директора.
Усі вищезазначені документи, крім копії аудиторського висновку, повинні бути засвідчені
підписом керівника учасника конкурсу.
Під час визначення переможців конкурсу комісія вивчає, оцінює та бере до уваги такі
показники претендентів:
кількість філій (членів товарної біржі – юридичних осіб) у більшості областей України та їх
технічні можливості;

Управління з питань розпорядження
державним майном, т. 300-32-55

розмір зареєстрованого і фактично сплаченого статутного капіталу;
вартість активів на останню звітну дату;
фінансовий результат від здійснення господарської діяльності за попередній рік;
кількість угод (договорів), укладених за результатами біржових торгів та аукціонів протягом
останніх двох років, а також обсяги проданого майна через біржі, на аукціоні за цей період;
технічні можливості та досвід роботи;
наявність власного друкованого видання загальнодержавного розповсюдження;
відсутність несвоєчасно погашеного кредиту, прострочених боргових зобов’язань при здійсненні діяльності, пов’язаної з наданням аналогічних послуг;
інформацію про результати діяльності з відчуження майна протягом останніх двох років та
відсутність порушень під час такої діяльності вимог чинного законодавства.
Документи щодо участі в конкурсі подаються претендентом безпосередньо до Фонду державного майна України і реєструються у секретаря конкурсної комісії Шушпана Андрія Олександровича за датою їх надходження в присутності претендента, про що уповноважена особа
претендента ставить свій підпис у журналі реєстрації, за адресою: 01133, м. Київ, вул. Генерала
Алмазова, 18/9, кімн. 612 (з 9.00 до 18.00).
Контактні телефони для довідок з питань конкурсу: 200-36-06, 200-32-55.
Дата початку прийняття документів на конкурс – 15 листопада 2018 року.
Кінцевий строк подання документів на участь у конкурсі – 7 грудня 2018 року
(до 16.00).
Після закінчення строків подання документів здійснюється перевірка поданих претендентами відомостей уповноваженим комісією представником Фонду державного майна України, або
у разі необхідності його регіонального відділення за місцезнаходженням філії (членів товарної
біржі – юридичних осіб) претендента.
Конкурс з визначення організаторів аукціонів по відчуженню об’єктів державної
власності відбудеться на засіданні конкурсної комісії у Фонді державного майна України 17 грудня 2018 року об 11.00 за адресою: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова,
18/9, кімн. 304.
На цьому засіданні комісія розглядає подані документи та обговорює їх. У разі потреби
отримання додаткової інформації про учасника конкурсу комісія має право заслуховувати його
уповноваженого представника на засіданні комісії.
Рішення про визначення переможців конкурсу приймається комісією та оформлюється
протоколом за підписом усіх членів комісії, які брали участь у голосуванні, та затверджується протягом 5 робочих днів з дати проведення конкурсу наказом Фонду державного майна
України.
Після підписання наказу про результати проведення конкурсу Фонд державного майна України в 10-денний строк включає переможців конкурсу до Реєстру організаторів аукціонів по відчуженню майна, який публікується в Державному інформаційному бюлетені про приватизацію,
а також на офіційному веб-сайті Фонду державного майна України.

Фонд державного
майна України –
національний оператор
інвестиційних процесів
www.spfu.gov.ua
www.privatization.gov.ua
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КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
апарат фонду
іНФОРМАЦІЯ
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності
 Найменування об’єкта оцінки: нерухоме майно, а саме: промисловий майданчик БП-2 загальною площею 7 220,0 м2 (36,1м х 200 м),
розташований за адресою: Київська обл., Іванківський р-н, зона відчуження,
територія Комплексу виробництв «Вектор», що обліковується на балансі державного спеціалізованого підприємства «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами». Місцезнаходження об’єкта оцінки або
підприємства, майно якого оцінюється: Київська обл., Іванківський р-н, зона
відчуження, територія Комплексу виробництв «Вектор».
Мета проведення незалежної оцінки: укладення договору оренди.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
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, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду від
16.01.2018 № 47) (далі – Положення), та з урахуванням умов цієї інформації.

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Волинській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єкта оціночної діяльності
 1. Найменування об’єкта оцінки: частина адміністративного будинку
площею 26,7 м2 за адресою: 43016, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Драгоманова, 23, що обліковується на балансі Адміністрації Державного історикокультурного заповідника у м. Луцьку. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43016,
Волинська обл., м. Луцьк, вул. Драгоманова, 23. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку розміру орендної плати
для укладення договору оренди. Телефон (0332) 24-80-24. Телефакс (0332) 2434-77. Розмір земельної ділянки, усього: 0,2623 га (пропорційний площі (частині
площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: м. Луцьк, вул. Драгоманова, 23. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно на 31.10.2018. Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,46 тис. грн. Подібні
до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно – приміщення, частини будівель –
пам’ятка архітектури. Особа – платник робіт з оцінки – ФОП Капауз Х. Р.
 2. Найменування об’єкта оцінки: частина адміністративного приміщення площею 100,1 м2 за адресою: 43001, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Шевченка, 41, що обліковується на балансі управління фінансів Луцької районної
державної адміністрації Волинської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
43001, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Шевченка, 41. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта у зв’язку із зміною складу
об’єкта оренди (зменшення розміру площі). Телефон (0332) 24-80-24. Телефакс
(0332) 24-34-77. Розмір земельної ділянки, усього: 643,0 м2 (пропорційний площі
(частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки
прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: м. Луцьк,
вул. Шевченка, 41. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування адміністративних та господарських споруд. Правовий режим земельної
ділянки: право постійного користування землею. Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки: 282 058,38 грн станом на 21.03.2016. Наявність об’єктів, що
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): орієнтовно на 30.09.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з
оцінки об’єкта оцінки – 2,46 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно – приміщення, частини будівель – адміністративна. Особа – платник
робіт з оцінки – Сектор культури Луцької РДА Волинської області.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду
від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до
Положення застосовується РВ Фонду по Волинській області у разі якщо вартість
надання послуг з незалежної оцінки суб’єкта оцінки менша 200 (двісті) тис. грн.
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в
Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна
за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання
звіту про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними
свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача, виданими згідно із
Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну
діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати конкурсну документацію в запечатаному конверті по кожному об’єкту оцінки окремо, а саме:
1) конкурсну пропозицію, яка подається в запечатаному окремому конверті
та має містити пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки з урахуванням усіх
податків, які сплачує претендент згідно із законодавством, а також строк виконання робіт у календарних днях, який не повинен перевищувати 5 календарних
днів; 2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із
заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна
(додаток 3 до Положення). У разі відсутності досвіду та (або) відсутності хоча б
одного з документів, що підтверджують цей досвід (зокрема, подані копії документів є нечитабельними), бали за відповідними критеріями не зараховуються;
3) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення); інформація
про претендента (додаток 5 до Положення).
На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися
конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної
особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Претендент не допускається до участі в конкурсі у разі: недостовірності, невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання; перевищення очікуваної найбільшої ціни надання послуг з оцінки
об’єкта оцінки.
Замовник робіт з оцінки – РВ Фонду по Волинській області (43027, м. Луцьк,
Київський майдан, 9).
Конкурсна комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група з
опрацювання документів претендента знаходяться за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801, телефон (0332) 24-00-57.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації
в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у РВ Фонду по Волинській області за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801.
У разі, якщо дата конкурсу припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, то конкурс відбудеться в перший за ним робочий день.
Конкурсну документацію потрібно подавати до сектору організаційноадміністративного забезпечення РВ Фонду по Волинській області за адресою:
м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 807 за чотири робочих дні до опублікованої
дати проведення конкурсу (включно).

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Донецькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів малої приватизації
 1. Найменування об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – об’єкт
соціально-культурного призначення – єдиний майновий комплекс дитячого оздоровчого табору «Голубок». Місцезнаходження об’єкта оцінки або
підприємства, майно якого оцінюється: Донецька обл., м. Святогірськ, вул. Івана
Мазепи, 29. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта для продажу
на аукціоні з умовами відповідно до Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. № 1891. Замовник
та платник послуг з оцінки: РВ Фонду по Донецькій області, телефон/телефакс
(057) 700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів): 78 одиниць
(будівлі, споруди – 52 од.; обладнання, інвентар – 26 од.). Балансова залишкова вартість основних засобів: 992,56535 тис. грн станом на 20.09.2011. Розмір
земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня. Місце розташування
земельної ділянки (ділянок): Донецька обл., м. Святогірськ, вул. Івана Мазепи,
29. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий

14 листопада 2018 року

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

Замовник послуг з оцінки – Фонд державного майна України.
Платник послуг з оцінки – товариство з обмеженою відповідальністю
«Арагон-Капітал».
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно
до Положення застосовується Фондом, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних
сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження
практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 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».
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 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 за-

лучені 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.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: споруди.
Строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
13 000,00 грн.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, в який вкладено окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією, шляхом поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова,
18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду
державного майна України (вул. Генерала Алмазова, 18/9, фойє) до 17.30 22
листопада 2018 року.
На конверті потрібно 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.
Телефон для довідок (044) 200-36-36.
Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133,
м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303) 28 листопада 2018
року о 14.00.

режим земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 30.11.2018. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 21,92 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки єдиних (цілісних) майнових комплексів (зокрема, відповідної галузі), пакетів акцій акціонерного товариства, часток в майні господарського товариства (крім акціонерного товариства) розміром, що забезпечує його власнику вирішальний вплив
на господарську діяльність господарського товариства, зокрема, аналогічного
функціонального призначення.
 2. Найменування об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – єдиний
майновий комплекс «Комплекс з агентування суден». Балансоутримувач –
ТОВ МА «ТРАНСФЛОТ», код за ЄДРПОУ 13490709 (до 01.02.2018 – орендар).
Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: 87510, Донецька обл., м. Маріуполь, просп. Луніна, 42. Мета проведення
оцінки: визначення вартості об’єкта для продажу на аукціоні відповідно до
Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України
від 10 грудня 2003 р. № 1891. Замовник та платник послуг з оцінки: РВ Фонду
по Донецькій області, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, нематеріальних активів): 11 одиниць, у
тому числі: нематеріальний актив – право користування земельною ділянкою;
основні засоби – 2 будівлі (двоповерхова площею 448,7 м2; частина одноповерхової площею 125,0 м2), 8 радіостанцій Стандарт. Балансова залишкова
вартість (основних засобів, нематеріальних активів): 415 725,66 грн станом на
31.10.2016. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: 546,8 м2. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): 87510, Донецька обл., м. Маріуполь,
просп. Луніна, 42. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна
грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об'єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна) – 30.11.2018. Очікувана найбільша ціна послуг з
оцінки – 8,93 тис. грн. В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки єдиних (цілісних) майнових комплексів, пакетів акцій акціонерного товариства, часток в майні господарського товариства (крім акціонерного
товариства) розміром, що забезпечує його власнику вирішальний вплив на
господарську діяльність господарського товариства, зокрема аналогічного
функціонального призначення.
 3. Найменування об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – об’єкт
незавершеного будівництва – кінотеатр на 500 місць. Балансоутримувач
відсутній. Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: 85307, Донецька обл., м. Покровськ, мкр-н Шахтарський, 28а. Мета
проведення оцінки: визначення вартості об’єкта для продажу на аукціоні відповідно до Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 10 грудня 2003 р. № 1891. Замовник та платник послуг з оцінки: РВ
Фонду по Донецькій області, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна
адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з
аналітичним обліком (незавершеного будівництва): 1 одиниця, загальна площа – 1 246,9 м2. Балансова залишкова вартість (незавершеного будівництва):
інформація відсутня. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація
відсутня. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Донецька обл.,
м. Покровськ, мкр-н Шахтарський, 28а. Цільове призначення земельної ділянки:
інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2018. Очікувана найбільша ціна послуг
з оцінки – 7,08 тис. грн. В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки об’єктів незавершеного будівництва.
 4. Найменування об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – об’єкт
незавершеного будівництва – прибудований магазин до 75-квартирного
житлового будинку № 2. Балансоутримувач відсутній. Місцезнаходження
об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: 85772, Донецька
обл., Волноваський р-н, смт Донське, вул. Кошового, 3б. Мета проведення
оцінки: визначення вартості об’єкта для продажу на аукціоні відповідно до Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від
10 грудня 2003 р. № 1891. Замовник та платник послуг з оцінки: РВ Фонду по
Донецькій області, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса:
donetsk@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (незавершеного будівництва): 1 одиниця, загальна площа – 396 м2.
Балансова залишкова вартість (незавершеного будівництва): інформація відсутня. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня. Місце
розташування земельної ділянки (ділянок): Донецька обл., Волноваський р-н,
смт Донське, вул. Кошового, 3б. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2018. Очікувана найбільша ціна послуг
з оцінки – 6,38 тис. грн. В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки об’єктів незавершеного будівництва.
 5. Найменування об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – об’єкт
незавершеного будівництва – медсанчастина-поліклініка. Балансоутримувач відсутній. Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно
якого оцінюється: 87504, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Радіна М. В., 2. Мета
проведення оцінки: визначення вартості об’єкта для продажу на аукціоні відповідно до Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 10 грудня 2003 р. № 1891. Замовник та платник послуг з оцінки: РВ
Фонду по Донецькій області, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна
адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з
аналітичним обліком (незавершеного будівництва): 1 одиниця, площа основи – 1 436,3 м2. Балансова залишкова вартість (незавершеного будівництва):
інформація відсутня. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація
відсутня. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Донецька область,
м. Маріуполь, вул. Радіна М. В., 2. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2018. Очікувана найбільша ціна послуг
з оцінки – 7,08 тис. грн. В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки об’єктів незавершеного будівництва.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням
про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом
Фонду від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650)
(далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в
Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що
відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників конкурсу, передбачених п.12 розділу ІІ Положення.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію на об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, щодо вартості надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг,
а також строку їх виконання у календарних днях (не більше ніж 15 календарних
днів). У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, що
сплачуються претендентом згідно із законом; документів щодо практичного до-

свіду надання послуг з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду
суб’єкта оціночної діяльності та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (згідно з додатком 3
до Положення); підтвердних документів.
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (згідно з додатком 4 до Положення); письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл на провадження
діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (за
потреби); інформація про претендента (згідно з додатком 5 до Положення).
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (4-й поверх). Телефон для довідок (057) 700-03-27.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублікування
цієї інформації об 11.00 в РВ Фонду по Донецькій області за адресою:
61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (3-й поверх).
Конкурсна документація подається до відділу інформаційного організаційнодокументального забезпечення РВ Фонду по Донецькій області (3-й поверх)
не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно). На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування
юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця,
який подає конкурсну документацію.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Донецькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки розміру збитків,
завданих державі, та об’єктів оренди
 1. Найменування об’єкта оцінки: розмір збитків, що призвели до завдання майнової шкоди державі за встановленим фактом нестачі основних засобів цілісного майнового комплексу ДП «Добропіллявугілля»,
переданого в оренду ТОВ «ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ» за договором
оренди від 22.12.2010 б/н. Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: 85043, Донецька обл., м. Добропілля, м. Білицьке, вул. Красноармійська, буд.1а. Мета проведення оцінки: визначення
розміру збитків відповідно до вимог пунктів 103-110 Методики оцінки майна,
затвердженої постановою КМУ від 10.12.2003 № 1891 (зі змінами). Замовник послуг з оцінки: РВ Фонду по Донецькій області, телефон/телефакс (057)
700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки:
ТОВ «ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ». Кількість об’єктів необоротних активів
згідно з аналітичним обліком: основні засоби (обладнання та інструменти)
36 одиниць. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства 1 000 000,00 (один мільйон гривень). Балансова залишкова вартість
основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів: 8 447,93 тис. грн станом на 31.05.2017.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2018. Очікувана найбільша ціна послуг
з оцінки – 2,5 тис. грн. В якості подібного буде враховуватись практичний
досвід з оцінки розміру збитків, що призвели до завдання майнової шкоди,
при пошкодженні, розкраданні, нестачі, знищенні, псуванні основних засобів
суб’єкта господарювання.
 2. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею 14,5 м2 першого поверху в будівлі залізничного вокзалу ст.
Красний Лиман (реєстровий номер 01074957.3.АААВАВ110), що перебуває на балансі виробничого підрозділу «Лиманське територіальне управління» філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд»
ПАТ «Укрзалізниця», код за ЄДРПОУ 411449437/885. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Донецька обл., м. Лиман, вул. Привокзальна, 14а. Мета проведення
оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної
плати з метою продовження договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ
Фонду по Донецькій області, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна
адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: філія – ФОП Кавецька З. О.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2018. Очікувана найбільша ціна послуг
з оцінки – 2,5 тис. грн. В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки приміщень, частин будівель.
 3. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення
площею 14,2 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі Волноваської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області, що перебуває на балансі Державної
фіскальної служби (код за ЄДРПОУ 39292197). Місцезнаходження об’єкта оцінки: 85400, Донецька обл., м. Волноваха, вул. Менделєєва, б. 4. Мета проведення
оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ Фонду по Донецькій області, телефон/телефакс (057)
700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки:
Наукове-виробниче впроваджувальне мале підприємство «Мрія». Наявність
об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2018. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки –
2,5 тис. грн. В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
приміщень, частин будівель.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням
про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом
Фонду від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650)
(далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в
Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що
відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників конкурсу, передбачених п.12 розділу ІІ Положення.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію на об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, щодо вартості надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг,
а також строку їх виконання у календарних днях (не більше ніж 5 календарних
днів). У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, що
сплачуються претендентом згідно із законом; документів щодо практичного досвіду надання послуг з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду
суб’єкта оціночної діяльності та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (згідно з додатком 3
до Положення); підтвердних документів.
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (згідно з додатком 4 до Положення); письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл на провадження
діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (за
потреби); інформація про претендента (згідно з додатком 5 до Положення).
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (4-й поверх). Телефон для довідок (057) 700-03-27.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублікування
цієї інформації об 11.00 в РВ Фонду по Донецькій області за адресою:
61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (3-й поверх).
Конкурсна документація подається до відділу інформаційного організаційнодокументального забезпечення РВ Фонду по Донецькій області (3-й поверх)
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не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно). На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування
юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця,
який подає конкурсну документацію.

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Житомирській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 Найменування об’єкта оцінки № 1: нежитлове приміщення площею
14,0 м2 на 2-му поверсі адмінбудівлі, що перебуває на балансі ДП «Житомирське лісове господарство». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир,
вул. Степана Бандери, 8. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження дії договору
оренди. Дата оцінки: 31.10.2018. Замовник оцінки – РВ Фонду по Житомирській
області; платник робіт з оцінки – ФОП Сетак Ю. І. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 1 600,00 грн. Подібні для об’єкта
оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Найменування об’єкта оцінки № 2: частина майданчика площею
60,0 м2, що перебуває на балансі Басейнового управління водних ресурсів
річки Прип’ять. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Танкістів,
52. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Дата оцінки:
31.10.2018. Замовник оцінки – РВ Фонду по Житомирській області; платник
робіт з оцінки – ФОП Малахов Д. І. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки
під час обрання переможця – 1 600,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки об’єкти –
площадки, майданчики.
 Найменування об’єкта оцінки № 3: нежитлове приміщення площею
11,0 м2 на першому поверсі будівлі (літ. А-2), що перебуває на балансі
Управління державної казначейської служби України у Радомишльському районі
Житомирської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл.,
м. Радомишль, вул. 9 Січня, 2а. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. Дата оцінки: 31.10.2018. Замовник оцінки – РВ Фонду по Житомирській
області; платник робіт з оцінки – ФОП Флейшер О. А. Очікувана найбільша ціна
послуг з оцінки під час обрання переможця – 1 800,00 грн. Подібні для об’єкта
оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 січня 2016 року за № 60/28190 (у редакції наказу
Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20
лютого 2018 року за № 198/31650) (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти
господарювання, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної
діяльності за відповідними напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ,
та додатках до нього.
Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція щодо ціни надання
послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент
згідно із законом; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності
та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна
(експертну грошову оцінку земельної ділянки); підтвердних документів.
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності; інформація про претендента.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом документів шляхом поштового відправлення на адресу: м. Житомир, вул. С. Ріхтера,
20 або до приймальні РВ Фонду по Житомирській області (каб. 401) за чотири
робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) до 15.00. На
конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити найменування об’єкта оцінки та назву суб’єкта
оціночної діяльності, який подає конкурсну документацію.
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування
цієї інформації об 11.00 у РВ Фонду по Житомирській області за адресою:
м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20 (телефон (0412) 42-04-18).

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
IНФОРМАЦIЯ
РВ Фонду по Закарпатській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта оцінки: частина кіоску (поз. 1 за планом) площею
8,3 м2 (інвентарний номер 10300900). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Закарпатська обл., Тячівський р-н, смт Солотвино, вул. Терека, 42. Балансоутримувач: Державний заклад «Українська алергологічна лікарня МОЗ України».
Мета проведення незалежної оцінки: для укладення договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Замовник робіт з оцінки: РВ Фонду по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Гарасим’юк Г. В. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2018. Подібними до об’єкта
оцінки є: приміщення, частини будівель торговельної нерухомості. Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2 400 грн. Строк виконання робіт з
оцінки не має перевищувати 5 календарних днів.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина кіоску (поз. 1 за планом) площею 4,15 м2,
інвентарний номер 10300900. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл.,
Тячівський р-н, смт Солотвино, вул. Терека, 42. Балансоутримувач: Державний
заклад «Українська алергологічна лікарня МОЗ України». Мета проведення незалежної оцінки: для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(0312) 61-38-83. Замовник робіт з оцінки: РВ Фонду по Закарпатській області.
Платник робіт з оцінки: ФОП Лабачук П. В. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2018. Подібними до об’єкта оцінки є: приміщення,
частини будівель торговельної нерухомості. Очікувана найбільша ціна надання
послуг з оцінки – 2 400 грн. Строк виконання робіт з оцінки не має перевищувати 5 календарних днів.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду
від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018
за № 198/31650 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних
сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження
практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих
речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та
майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку
її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках
3 – 5 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції – пропозиції учасника конкурсу щодо вартості надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а
також строку їх виконання робіт (у календарних днях), запечатаної в окремому
конверті; підтвердних документів: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів
оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення), інформація про претендента (додаток 5 до Положення); документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна
(додаток 3 до Положення).
Місцезнаходження комісії та робочої групи: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, телефон для довідок (0312) 61-38-83.
На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися
конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної
особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті до
служби діловодства РВ Фонду по Закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60 (каб. 313) до 28 листопада 2018 року 17.00 (включно).
Конкурс відбудеться 04 грудня 2018 року о 10.00 у РВ Фонду по Закарпатській області (адреса: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 303).
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ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Луганській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта малої приватизації
 Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності малої приватизації
соціально-культурного призначення – будинок культури загальною площею 744,5 м2. Місцезнаходження об’єкта: Луганська обл., Сватівський р-н,
с. Гончарівка, вул. Центральна, 62. Мета оцінки: визначення ринкової вартості
для подальшої приватизації шляхом продажу на аукціоні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 30.11.2018. Замовник та платник: РВ Фонду по
Луганській області. Телефон та електронна адреса замовника: (06452) 4-23-48,
lugansk@spfu.gov.ua Строк виконання роботи – не більше 5 календарних днів.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3 500,00 грн.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки будуть вважатися: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за функціональним призначенням.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 (у редакції наказу Фонду від
16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних
сертифікатів СОД, якими передбачено провадження практичної діяльності з
оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Звіт про оцінку має бути складений державною мовою.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення
конкурсну документацію, оформлену відповідно до п. 5 Розділу 2 Положення, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 4 до Положення), інформація про претендента (додаток 5 до
Положення); 2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна (додаток 3 до Положення); 3) конкурсна пропозиція претендента
подається в окремому запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо
ціни надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно з законом; калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг
та строку виконання робіт.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають бути
завірені належним чином.
Конкурс відбудеться 30 листопада 2018 року о 10.00 в РВ Фонду по
Луганській області за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби Народів, 32а.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору інформатики,
організаційно-документального забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ Фонду по
Луганській області не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати
проведення конкурсу (включно) за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби Народів, 32а (кімн. 313).
Телефон для довідок (06452) 4-23-48.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Львівській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення – комплексу адміністративних будівель (літ. А-2, А-3) першого поверху площею
2,0 м2 та частина нежитлового приміщення – комплексу адміністративних будівель (літ. А-2, А-3) третього поверху площею 2,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Данила Апостола, 11. Балансоутримувач:
Регіональний сервісний центр МВС України 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: м. Львів,
вул. Данила Апостола, 11. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.09.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – АТ «Український Будівельноінвестиційний банк».
 2. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення вестибуля навчального корпусу загальною площею 4,76 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Клепарівська, 35. Балансоутримувач: Львівський
державний університет безпеки життєдіяльності. 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. Клепарівська,
35. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Савосіна Надія Володимирівна.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
13,0 м2 на першому поверсі чотириповерхової будівлі. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Перемишляни, вул. Галицька, 5а. Балансоутримувач: Головне управління Держгеокадастру у Львівській області. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру
орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса
замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний
площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки:
Львівська обл., м. Перемишляни, вул. Галицька, 5а. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 31.10.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки –
ФОП Горбач Борис Васильович.
 4. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення загальною
площею 34,6 м2 на першому поверсі адміністративного корпусу (літ. А-2).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Стрий, вул. Зелена, 23. Балансоутримувач: 8 Державна пожежно-рятувальна частина Головного управління
Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі
(частині площі) будівлі під об'єктом оренди з урахуванням пропорційної частки
прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл.,
м. Стрий, вул. Зелена, 23. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.10.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПВПМП «Заграва».
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 17, № 18, № 21 –
24 та частина (площею 14,0 м2) приміщення № 25 загальною площею
120,0 м2 на першому поверсі навчального корпусу. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Нижанківського, 5. Балансоутримувач: Львівська
національна музична академія ім. М. В. Лисенка. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою
укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04
(відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу:
lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової
території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Нижанківського,
5. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2018 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Дзюба Роксоляна Романівна.
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 – 2 400,00 грн; для об’єктів № 4 та № 5 – 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 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду
від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ Фонду по Львівській області (79000, м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3).
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки відповідно до додатка 2 до Положення є: для № 1 – приміщення, частини будівель (для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв, інших автоматів); для № 2, № 3, № 4, № 5 – приміщення,
частини будівель (адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна
нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних
сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження
практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів
у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок,
та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення.

Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (згідно з інформацією
про подібні до об’єкта оцінки об’єкти, ознаки подібності якого наведено в додатку 2 до Положення), інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 5 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення або до відділу документального забезпечення та
роботи з ДСК за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання
робіт (у календарних днях) по кожному об’єкту оцінки окремо. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ Фонду по Львівській області о 12.00 через
14 днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ Фонду по Львівській області не пізніше ніж за
чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032)
255-41-71, 261-62-04.

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: бульдозер Д-21А-6 КОМАЦУ, інв. №1275,
1988 р. в. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Морський торговельний порт «Южний». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: 65481, Одеська обл., м. Южне, вул. Берегова, 13. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта основних засобів. Телефон замовника конкурсу (048) 750-73-11, телефакс замовника конкурсу (048) 75074-80, електронна адреса замовника конкурсу: alla.vajelovskaya@port-yuzhny.
com.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання,
необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються – 85.10,
85.32, 85.51, 85.59, 86.10, 86.21, 86.22, 86.90, 93.11, 47.73, 49.39, 49.41, 52.10,
52.22, 52.24, 52.29, 56.10, 56.30, 61.10, 61.20, 61.30, 71.11, 71.12, 74.90, 41.20.
Кількість необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (визначаються окремо за групами): 38 132 од. Розмір статутного
капіталу (власного капіталу) господарського товариства: 415 600 тис. грн. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій
(зазначається окремо за групами): 1 677 479,35 грн станом на 30.09.2018
(останній звітний період). Кількість земельних ділянок (зазначається у разі
оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових
комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної (их) ділянки (ок),
усього: –. Місцерозташування земельної (их) ділянки (ок): –. Цільове призначення земельної (их) ділянки (ок): –. Правовий режим земельної (их) ділянки
(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної (их) ділянки (ок): –. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: «ні». Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна) – 30.10.2018. Відповідальна особа за подання
інформації – А. В. Важеловська.
 2. Назва об’єкта оцінки: автонавантажувач ковшовий WA -200 U-1,
інв. № 7238, 1994 р. в. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Морський торговельний порт «Южний». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 65481, Одеська обл., м. Южне, вул. Берегова, 13. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта основних засобів. Телефон
замовника конкурсу (048) 750-73-11, телефакс замовника конкурсу (048) 75074-80, електронна адреса замовника конкурсу: alla.vajelovskaya@port-yuzhny.
com.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання,
необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються – 85.10,
85.32, 85.51, 85.59, 86.10, 86.21, 86.22, 86.90, 93.11, 47.73, 49.39, 49.41, 52.10,
52.22, 52.24, 52.29, 56.10, 56.30, 61.10, 61.20, 61.30, 71.11, 71.12, 74.90, 41.20.
Кількість необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (визначаються окремо за групами): 38 132 од. Розмір статутного
капіталу (власного капіталу) господарського товариства: 415 600 тис. грн. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій
(зазначається окремо за групами): 1 677 479,35 грн станом на 30.09.2018
(останній звітний період). Кількість земельних ділянок (зазначається у разі
оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових
комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної (их) ділянки (ок),
усього: –. Місцерозташування земельної (их) ділянки (ок): –. Цільове призначення земельної (их) ділянки (ок): –. Правовий режим земельної (их) ділянки
(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної (их) ділянки (ок): –. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: «ні». Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна) – 30.10.2018. Відповідальна особа за подання
інформації – А. В. Важеловська.
 3. Назва об’єкта оцінки: автонавантажувач ковшовий WA -200 U-1,
інв. № 7240, 1994 р. в. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Державне підприємство «Морський торговельний порт «Южний». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 65481, Одеська обл., м. Южне, вул. Берегова, 13. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта основних засобів. Телефон замовника конкурсу (048) 750-73-11, телефакс замовника конкурсу (048)
750-74-80, електронна адреса замовника конкурсу: alla.vajelovskaya@portyuzhny.com.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються –
85.10, 85.32, 85.51, 85.59, 86.10, 86.21, 86.22, 86.90, 93.11, 47.73, 49.39, 49.41,
52.10, 52.22, 52.24, 52.29, 56.10, 56.30, 61.10, 61.20, 61.30, 71.11, 71.12, 74.90,
41.20. Кількість необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (визначаються окремо за групами): 38 132 од. Розмір
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: 415 600
тис. грн. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): 1 677 479,35 грн станом на
30.09.2018 (останній звітний період). Кількість земельних ділянок (зазначається
у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної (их) ділянки
(ок), усього: –. Місцерозташування земельної (их) ділянки (ок): –. Цільове призначення земельної (их) ділянки (ок): –. Правовий режим земельної (их) ділянки
(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної (их) ділянки (ок): –. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: «ні». Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна) – 30.10.2018. Відповідальна особа за подання
інформації – А. В. Важеловська.
 4. Назва об’єкта оцінки: шлагбаум WIL-4 автоматичний, інв. № 44813,
2008 р. в. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне
підприємство «Морський торговельний порт «Южний». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 65481, Одеська обл., м. Южне, вул. Берегова, 13. Мета проведення оцінки визначення ринкової вартості об’єкта основних засобів. Телефон замовника конкурсу (048) 750-73-11, телефакс замовника конкурсу (048)
750-74-80, електронна адреса замовника конкурсу: alla.vajelovskaya@portyuzhny.com.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються –
85.10, 85.32, 85.51, 85.59, 86.10, 86.21, 86.22, 86.90, 93.11, 47.73, 49.39, 49.41,
52.10, 52.22, 52.24, 52.29, 56.10, 56.30, 61.10, 61.20, 61.30, 71.11, 71.12, 74.90,
41.20. Кількість необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (визначаються окремо за групами): 38 132 од. Розмір
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: 415 600
тис. грн. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): 1 677 479,35 грн станом на
30.09.2018 (останній звітний період). Кількість земельних ділянок (зазначається
у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної (их) ділянки
(ок), усього: –. Місцерозташування земельної (их) ділянки (ок): –. Цільове призначення земельної (их) ділянки (ок): –. Правовий режим земельної (их) ділянки
(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної (их) ділянки (ок): –. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: «ні». Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна) – 30.10.2018. Відповідальна особа за подання
інформації – А. В. Важеловська.
 5. Назва об’єкта оцінки: шлагбаум WIL-4 автоматичний, інв. № 44814,
2008 р. в. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне
підприємство «Морський торговельний порт «Южний». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 65481, Одеська обл., м. Южне, вул. Берегова, 13. Мета проведення оцінки визначення ринкової вартості об’єкта основних засобів. Телефон замовника конкурсу (048) 750-73-11, телефакс замовника конкурсу (048)
750-74-80, електронна адреса замовника конкурсу: alla.vajelovskaya@portyuzhny.com.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються –
85.10, 85.32, 85.51, 85.59, 86.10, 86.21, 86.22, 86.90, 93.11, 47.73, 49.39, 49.41,
52.10, 52.22, 52.24, 52.29, 56.10, 56.30, 61.10, 61.20, 61.30, 71.11, 71.12, 74.90,
41.20 Кількість необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (визначаються окремо за групами): 38 132 од. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: 415 600 тис. грн.
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Цільове призначення земельної (их) ділянки (ок): –. Правовий режим земельної (их) ділянки (ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної (их) ділянки (ок):
–. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: «ні». Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.10.2018. Відповідальна
особа за подання інформації – А. В. Важеловська.
 11. Назва об’єкта оцінки: монітор NEC PX-42VM5WТ, що входить
до вартості Системи управління перевантажувальним комплексом,
інв. № 27342, 2005 р. в. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки
Державне підприємство «Морський торговельний порт «Южний». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 65481, Одеська обл., м. Южне, вул. Берегова, 13. Мета
проведення оцінки визначення ринкової вартості об’єкта основних засобів.
Телефон замовника конкурсу (048) 750-73-11, телефакс замовника конкурсу
(048) 750-74-80, електронна адреса замовника конкурсу: alla.vajelovskaya@
port-yuzhny.com.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються – 85.10, 85.32, 85.51, 85.59, 86.10, 86.21, 86.22, 86.90, 93.11, 47.73,
49.39, 49.41, 52.10, 52.22, 52.24, 52.29, 56.10, 56.30, 61.10, 61.20, 61.30, 71.11,
71.12, 74.90, 41.20. Кількість необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (визначаються окремо за групами): 38 132 од.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства:
415 600 тис. грн. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): 1 677 479,35 грн станом на 30.09.2018 (останній звітний період). Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок,
цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної
(их) ділянки (ок), усього: –. Місцерозташування земельної (их) ділянки (ок): –.
Цільове призначення земельної (их) ділянки (ок): –. Правовий режим земельної (их) ділянки (ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної (их) ділянки (ок):
–. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: «ні». Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.10.2018. Відповідальна
особа за подання інформації – А. В. Важеловська.
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.
Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки майна
вище 1 670 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 29.11.2018. 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 05.12.2018 об 11.00 у РВ Фонду по Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 503). Телефони
для довідок: (048) 731-50-39, (048) 731-50-28, (048) 731-50-29.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Тернопільській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
місцезнахоЗалишко№ Назва об’єкта оцінки, йогобалансоутриДата Вид вар- ва
вартість
Платник
з/п дження та найменування
оцінки
тості
мувача
об’єкта, грн

30.11.18

30.11.18

30.11.18

30.11.18

Визначення вартості об’єкта з метою укладення договору оренди
1 Частина площадки з залізобетонним поРинкова
8527,25
Товариство з
криттям № 14 площею 420,0 м2 за адревартість
обмеженою
сою: вул. Текстильна, 30а, м. Тернопіль,
відповідальнісщо перебуває на балансі Регіонального
тю «СТЕН»
офіса водних ресурсів у Тернопільській
області
2 Частина площадки з залізобетонним поРинкова
17541,77
Товариство з
криттям № 14 площею 864,0 м2 за адревартість
обмеженою
сою: вул. Текстильна, 30а, м. Тернопіль,
відповідальнісщо перебуває на балансі Регіонального
тю «Саната Т»
офісу водних ресурсів у Тернопільській
області
3 Частина приміщення четвертого поверху
Ринкова
18446,69
Товариство з
навчального корпусу № 2 площею 67,9 м2
вартість
обмеженою
за адресою: вул. Руська, 12, м. Тернопіль,
відповідальнісщо перебуває на балансі Державного витю «СОЛТАНщого навчального закладу «Тернопільський
ЛАБ»
державний медичний університет ім. І. Я.
Горбачевського МОЗ України»
4 Частина нежитлової будівлі адміністративРинкова
0,00
Товариство з
ного будинку (позиція 2-2) площею 15,7 м2
вартість
обмеженою
на другому поверсі за адресою: вул. Сагайвідповідальнісдачного, 3, м. Монастириська, Тернопільтю «Мрія Фарська обл., що перебуває на балансі Відділу
мінг Карпати»
економічного та агропромислового розвитку Монастириської районної державної
адміністрації
5 Частина площадки з залізобетонним поРинкова
8868,34
Товариство з
криттям № 14 площею 436,8 м2 за адревартість
обмеженою
сою: вул. Текстильна, 30а, м. Тернопіль,
відповідальнісщо перебуває на балансі Регіонального
тю «СТАНДАРТофісу водних ресурсів у Тернопільській
БУД Т»
області
30.11.18

Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів,
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій (зазначається окремо за групами): 1 677 479,35 грн станом на
30.09.2018 (останній звітний період). Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних
майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної (их) ділянки (ок), усього: –. Місцерозташування земельної (их) ділянки (ок): –. Цільове призначення земельної (их) ділянки (ок): –. Правовий режим земельної (их)
ділянки (ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної (их) ділянки (ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: «ні». Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.10.2018. Відповідальна особа за
подання інформації – А. В. Важеловська.
 6. Назва об’єкта оцінки: монітор NEC PX-42VM5WТ, що входить
до вартості Системи управління перевантажувальним комплексом,
інв. № 27342, 2005 р. в. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Державне підприємство «Морський торговельний порт «Южний». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 65481, Одеська обл., м. Южне, вул. Берегова, 13. Мета
проведення оцінки визначення ринкової вартості об’єкта основних засобів.
Телефон замовника конкурсу (048) 750-73-11, телефакс замовника конкурсу
(048) 750-74-80, електронна адреса замовника конкурсу: alla.vajelovskaya@
port-yuzhny.com.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються – 85.10, 85.32, 85.51, 85.59, 86.10, 86.21, 86.22, 86.90, 93.11, 47.73,
49.39, 49.41, 52.10, 52.22, 52.24, 52.29, 56.10, 56.30, 61.10, 61.20, 61.30, 71.11,
71.12, 74.90, 41.20. Кількість необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (визначаються окремо за групами): 38 132 од.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства:
415 600 тис. грн. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): 1 677 479,35 грн станом на 30.09.2018 (останній звітний період). Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок,
цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної
(их) ділянки (ок), усього: –. Місцерозташування земельної (их) ділянки (ок): –.
Цільове призначення земельної (их) ділянки (ок): –. Правовий режим земельної (их) ділянки (ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної (их) ділянки (ок):
–. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: «ні». Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.10.2018. Відповідальна
особа за подання інформації – А. В. Важеловська.
 7. Назва об’єкта оцінки: кран козловий ККС-10Т25-20-У1, що входить
до вартості Відкритого складу будматеріалів, інв. № 1036, 1982 р. в.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство
«Морський торговельний порт «Южний». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
65481, Одеська обл., м. Южне, вул. Берегова, 13. Мета проведення оцінки
визначення ринкової вартості об’єкта основних засобів. Телефон замовника конкурсу (048) 750-73-11, телефакс замовника конкурсу (048) 750-74-80,
електронна адреса замовника конкурсу: alla.vajelovskaya@port-yuzhny.com.ua.
Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні
активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються – 85.10, 85.32, 85.51,
85.59, 86.10, 86.21, 86.22, 86.90, 93.11, 47.73, 49.39, 49.41, 52.10, 52.22, 52.24,
52.29, 56.10, 56.30, 61.10, 61.20, 61.30, 71.11, 71.12, 74.90, 41.20. Кількість необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (визначаються окремо за групами): 38 132 од. Розмір статутного капіталу (власного
капіталу) господарського товариства: 415 600 тис. грн. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається
окремо за групами): 1 677 479,35 грн станом на 30.09.2018 (останній звітний
період). Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): 17 (сімнадцять). Розмір земельної(их) ділянки(ок),
усього: 191,2212 га. Місце розташування земельної ділянки: 65481, Одеська
обл., м. Южне, вул. Берегова, 13 (ділянка № 8). Цільове призначення земельної ділянки: для розміщення та експлуатації будівель та споруд морського
транспорту. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): державна власність,
передача в постійне користування ДП «МТП «Южний». Нормативна грошова
оцінка земельної ділянки станом на 01.01.2018 – 1 158 060 699,89 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: «ні». Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.10.2018. Відповідальна особа за
подання інформації – А. В. Важеловська.
 8. Назва об’єкта оцінки: підкранова колія, що входить до вартості
Відкритого складу будматеріалів, інв. № 1036, 1985 р. в. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Морський торговельний порт «Южний». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 65481, Одеська
обл., м. Южне, вул. Берегова, 13. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта основних засобів. Телефон замовника конкурсу (048)
750-73-11, телефакс замовника конкурсу (048) 750-74-80, електронна адреса
замовника конкурсу: alla.vajelovskaya@port-yuzhny.com.ua. Види економічної
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються – 85.10, 85.32, 85.51, 85.59, 86.10,
86.21, 86.22, 86.90, 93.11, 47.73, 49.39, 49.41, 52.10, 52.22, 52.24, 52.29, 56.10,
56.30, 61.10, 61.20, 61.30, 71.11, 71.12, 74.90, 41.20. Кількість необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (визначаються
окремо за групами): 38 132 од. Розмір статутного капіталу (власного капіталу)
господарського товариства: 415 600 тис. грн. Балансова залишкова вартість
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо
за групами): 1 677 479,35 грн станом на 30.09.2018 (останній звітний період).
Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у
тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): 17 (сімнадцять). Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: 191,2212
га. Місце розташування земельної ділянки: 65481, Одеська обл., м. Южне,
вул. Берегова, 13 (ділянка № 8). Цільове призначення земельної ділянки: для
розміщення та експлуатації будівель та споруд морського транспорту. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): державна власність, передача в постійне
користування ДП «МТП «Южний». Нормативна грошова оцінка земельної ділянки станом на 01.01.2018 – 1 158 060 699,89 грн. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: «ні». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.10.2018. Відповідальна особа за подання інформації –
А. В. Важеловська.
 9. Назва об’єкта оцінки: монітор NEC PX-42VM5WТ, що входить
до вартості Системи управління перевантажувальним комплексом,
інв. № 27342, 2005 р. в. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Державне підприємство «Морський торговельний порт «Южний». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 65481, Одеська обл., м. Южне, вул. Берегова, 13. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта основних засобів.
Телефон замовника конкурсу (048) 750-73-11, телефакс замовника конкурсу
(048) 750-74-80, електронна адреса замовника конкурсу: alla.vajelovskaya@
port-yuzhny.com.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються – 85.10, 85.32, 85.51, 85.59, 86.10, 86.21, 86.22, 86.90, 93.11, 47.73,
49.39, 49.41, 52.10, 52.22, 52.24, 52.29, 56.10, 56.30, 61.10, 61.20, 61.30, 71.11,
71.12, 74.90, 41.20. Кількість необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (визначаються окремо за групами): 38 132 од.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства:
415 600 тис. грн. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): 1 677 479,35 грн станом на 30.09.2018 (останній звітний період). Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок,
цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної
(их) ділянки (ок), усього: –. Місцерозташування земельної (их) ділянки (ок): –.
Цільове призначення земельної (их) ділянки (ок): –. Правовий режим земельної (их) ділянки (ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної (их) ділянки (ок):
–. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: «ні». Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.10.2018. Відповідальна
особа за подання інформації – А. В. Важеловська.
 10. Назва об’єкта оцінки: монітор NEC PX-42VM5WТ, що входить
до вартості Системи управління перевантажувальним комплексом,
інв. № 27342, 2005 р. в. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Державне підприємство «Морський торговельний порт «Южний». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 65481, Одеська обл., м. Южне, вул. Берегова, 13. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта основних засобів.
Телефон замовника конкурсу (048) 750-73-11, телефакс замовника конкурсу
(048) 750-74-80, електронна адреса замовника конкурсу: alla.vajelovskaya@
port-yuzhny.com.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються – 85.10, 85.32, 85.51, 85.59, 86.10, 86.21, 86.22, 86.90, 93.11, 47.73,
49.39, 49.41, 52.10, 52.22, 52.24, 52.29, 56.10, 56.30, 61.10, 61.20, 61.30, 71.11,
71.12, 74.90, 41.20. Кількість необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (визначаються окремо за групами): 38 132 од.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства:
415 600 тис. грн. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): 1 677 479,35 грн станом на 30.09.2018 (останній звітний період). Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок,
цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної
(их) ділянки (ок), усього: –. Місцерозташування земельної (их) ділянки (ок): –.

Замовник робіт з оцінки: РВ Фонду по Тернопільській області.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду від
16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за
№198/31650 (далі – Положення), та з урахуванням умов цієї інформації.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних
сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження
практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією 1.1 в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ,
та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до
Положення формами.
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний
стаж професійної діяльності не менше 3 років (для оцінки нерухомих речей
(нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових
прав на них), та наявність особистого досвіду у виконанні робіт з оцінки кожного
оцінювача, який буде залучений до виконання робіт з оцінки подібного майна,
що підтверджується відповідними документами: копією договору (копіями договорів) про надання послуг з оцінки разом з копією акта приймання-передавання
робіт з оцінки, копією висновку про вартість об’єкта оцінки, оригіналом або
копією рецензії, складеної рецензентом, що працює в органі приватизації, або
оригіналом чи копією рецензії, складеної експертною радою саморегулівної
організації оцінювачів, завірених печаткою претендента.
Очікувана найбільша ціна надання послуг, що буде розглядатися конкурсною
комісією під час обрання переможця з оцінки об’єктів № 1, 2, 3, 5, – 2 000,00 грн;
об’єкта № 4 – 2 100,00 грн. У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт з оцінки з урахуванням усіх
податків, що сплачуються претендентом згідно із законодавством.
Строк виконання робіт з оцінки об’єктів № 1, 2, 3, 4, 5 не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки № 1, 2, 5 є нерухоме майно – площадки, майданчики з твердим покриттям; об’єктами, подібними до об’єктів
оцінки № 3, 4, – нерухоме майно – нерухоме майно – окремі будівлі, приміщення, частини будівель адміністративної, торговельно-адміністративної та
торговельної нерухомості.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному
об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності» та дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у РВ Фонду по Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (2-й поверх, зал засідань) о 10.00
через 14 днів після дати опублікування цієї інформації. Телефон для довідок (0352) 25-04-87.
Документи на участь в конкурсі подаються до РВ Фонду по Тернопільській
області за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 604 за чотири
робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: РВ Фонду по Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11. Телефон для
довідок (0352) 25-04-87.

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Хмельницькій області про проведення
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені з метою надання послуг з оцінки майна
 Назва об’єкта оцінки № 1: приміщення загальною площею 252,2 м2
на другому поверсі лабораторного корпусу. Балансоутримувач – Хмельницький політехнічний коледж Національного університету «Львівська політехніка». Місцезнаходження об’єкта: вул. Зарічанська, 10, м. Хмельницький. Мета
проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди. Телефон та
електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.
gov.ua. Дата оцінки – 30.09.2018. Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ Фонду по Хмельницькій області.
Особа-платник робіт з оцінки – ФОП Кочмарук Валентина Францівна. Подібними
об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є приміщення, частини будівель (торговельно-адміністративна нерухомість, торговельна нерухомість та
нерухомість для закладів громадського харчування). Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки – 2,1 тис. грн.
 Назва об’єкта оцінки № 2: вбудоване приміщення площею 8,5 м2 в адміністративній будівлі. Балансоутримувач – Хмельницький науково-дослідний
центр продуктивності агропромислового комплексу. Місцезнаходження об’єкта:
пров. 1-й Мирний, 21, м. Хмельницький. Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника
конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 31.10.2018.
Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки –
РВ Фонду по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – Об’єднання
«Хмельницькоблагроліс». Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є приміщення, частини будівель (адміністративна нерухомість). Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2,1 тис. грн.
 Назва об’єкта оцінки № 3: приміщення загальною площею 113,2 м2
на другому поверсі будівлі виробничих приміщень літ. «А-3» (профмайстерня на 8 місць). Балансоутримувач – Регіональний офіс водних ресурсів у
Хмельницькій області. Місцезнаходження об’єкта: вул. Ярослава Мудрого, 11,
м. Хмельницький. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору
оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16;
khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 31.10.2018. Строк виконання робіт – не
більше 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ Фонду по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ТОВ «Гідравлік Мастер». Подібними
об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є приміщення, частини будівель (виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість). Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2,1 тис. грн.
 Назва об’єкта оцінки № 4: частина приміщення площею 8,0 м2 на другому поверсі навчального корпусу № 4. Балансоутримувач – Хмельницький
національний університет. Місцезнаходження об’єкта: вул. Інститутська, 11/1,
м. Хмельницький. Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 7956-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 30.09.2018. Строк виконання
робіт – не більше 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ Фонду по
Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ПП «Оріон». Подібними
об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є приміщення, частини будівель (торговельно-адміністративна нерухомість, торговельна нерухомість).
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2,1 тис. грн.
 Назва об’єкта оцінки № 5: приміщення загальною площею 498,2 м2
на першому та другому поверхах корпусу столярних будівельних майстерень. Балансоутримувач – ДНЗ «Подільський центр професійно-технічної
освіти». Місцезнаходження об’єкта: вул. Драгоманова, 9, м. Кам’янецьПодільський, Хмельницька обл. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу:
(0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 31.10.2018. Строк
виконання робіт – не більше 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ
Фонду по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ФОП Ковальський Анатолій Володимирович. Подібними об’єктами відповідно до додатка 2
до Положення є приміщення, частини будівель (адміністративна нерухомість,
виробничо-складська нерухомість). Очікувана найбільша ціна надання послуг
з оцінки – 3,3 тис. грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду
від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних
сертифікатів СОД, якими передбачено провадження практичної діяльності з
оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктiв у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у т. ч. земельних ділянок, та майнових прав на них».
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію, оформлену відповідно до п. 5 Розділу 2 Положення, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 4 до Положення), інформація про претендента (додаток 5 до
Положення); 2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна (додаток 3 до Положення); 3) конкурсна пропозиція претендента
подається в окремому запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо
ціни надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно з законом, калькуляцію витрат, пов’язаних з наданням таких послуг,
а також строк виконання робіт.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: каб. № 10, вул. Соборна, 75, м. Хмельницький, 29013. Телефони для довідок: (0382) 72-09-45
(приймальня), 79-56-16.
Конкурсна документація подається до сектору управління персоналом,
організаційно-документального, інформаційного забезпечення та роботи зі
ЗМІ РВ Фонду по Хмельницькій області (каб. № 1) за чотири робочих дні до
оголошеної дати проведення конкурсів (включно).
Конкурси відбудуться через 14 днів після опублікування інформації
о 10.00 в РВ Фонду по Хмельницькій області за адресою: вул. Соборна,
75, м. Хмельницький, 29013.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Черкаській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного
майна. Замовник робіт з оцінки: РВ Фонду по Черкаській області.
 1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення їдальні «Меридіан» загальною площею 484,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Хрещатик, 66, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП
Кононська Любов Михайлівна. Дата оцінки: 31.10.2018.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина даху гуртожитку площею 1,0 м2,
місцезнаходження: вул. Хоменка, 12, м. Черкаси; частина даху гуртожитку
площею 1,0 м2, місцезнаходження: вул. М. Ханенка, 2, м. Черкаси; частина даху гуртожитку площею 1,0 м2, місцезнаходження: вул. М. Ханенка,
4, м. Черкаси. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаське
державне комерційне житлово-побутове підприємство «Житлосервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Хоменка, 12, м. Черкаси; вул. М. Ханенка,
2, м. Черкаси; вул. М.Ханенка, 4, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ПрАТ «Київстар». Дата оцінки: 30.11.2018.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина технічного поверху адміністративної будівлі площею 1,0 м2, місцезнаходження: вул. Небесної Сотні, 31/1,
м. Черкаси; частина даху житлового будинку площею 1,0 м2, місцезнаходження: вул. Небесної Сотні, 31, м. Черкаси; частина першого (цокольного) поверху адміністративної будівлі площею 1,0 м2, місцезнаходження:
просп. Хіміків, 50, м. Черкаси; частина дев’ятого поверху гуртожитку площею 1,0 м2, місцезнаходження: вул. В. Чорновола, 245/1, м. Черкаси; частина даху гуртожитку площею 1,0 м2, місцезнаходження: вул. Хоменка, 12,
м. Черкаси; частина даху гуртожитку площею 1,0 м2, місцезнаходження:
вул. М. Ханенка, 2, м. Черкаси; частина даху гуртожитку площею 1,0 м2,
місцезнаходження: вул. М. Ханенка, 4, м. Черкаси. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаське державне комерційне житлово-побутове
підприємство «Житлосервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Небесної
Сотні, 31/1, м. Черкаси; вул. Небесної Сотні, 31, м. Черкаси; просп. Хіміків, 50,
м. Черкаси; вул. В. Чорновола, 245/1, м. Черкаси; вул. Хоменка, 12, м. Черкаси;
вул. М. Ханенка, 2, м. Черкаси; вул. М. Ханенка, 4, м. Черкаси. Платник робіт з
оцінки: ТОВ «Маклаут-Інвест». Дата оцінки: 30.11.2018.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення будівлі
навіс-складу, літ.С-1, площею 52,4 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Черкаська філія Концерну «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Шевченка, 137, м. Золотоноша, Черкаська обл. Платник
робіт з оцінки: ФОП Саврасова Любов Віталіївна. Дата оцінки: 30.11.2018.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення будівлі площею
18,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаська філія
Концерну «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Шевченка, 137, м. Золотоноша, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ФОП Зінченко
Валентина Іванівна. Дата оцінки: 31.10.2018.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення частини будівлі, літ.Б-1,
площею 32,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаська
філія Концерну «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Шев-

№ 92 (1216)

5

відомості
приватизації

ченка, 137, м. Золотоноша, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ФОП Євтушенко Борис Петрович. Дата оцінки: 30.11.2018.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватись відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду
від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018
за №198/31650 (далі – Положення).
Для участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності,
які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна у межах напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а
також відповідають вимогам до учасників конкурсу, передбачених пунктом 12
розділу ІІ Положення.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача стосовно
об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача згідно з Законом України «Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію в запечатаному конверті (на конверті слід зазначити «На конкурс з
відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки,
щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи – підприємця, який подає конкурсну документацію) по кожному об’єкту
оцінки окремо, відповідно до Положення, яка складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено
також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо його не було визначено
в інформації про оголошення конкурсу. Пропозиція щодо ціни надання послуг з
оцінки подається з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із
законом; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом
із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або)
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної
грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 3 до Положення); підтвердних документів, а саме: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмову згоду
керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (за потреби); інформацію про претендента (додаток 5 до Положення).
Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 17.04.2018 №10-59-7687 «Щодо формування показників очікуваної найбільшої ціни надання послуг з оцінки об’єктів
оцінки у І кварталі 2018 року» та згідно з пунктами 5, 7 розділу ІІI Положення
про конкурсний відбір СОД комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції, що перевищують ціни надання послуг з оцінки об’єкта оцінки за групами
об’єктів: об’єкт нерухомого майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого май-

на, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні
приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв), – 3 000 грн.
Для визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки, будуть використовуватись ознаки подібності, наведені в додатку 2 до Положення.
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці
виміру – календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір конверта не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до РВ Фонду по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000. Email:
cherkasy@spfu.gov.ua.
Останній день подання заяв – 27 листопада 2018 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 03 грудня 2018 року об 11.00 в РВ Фонду по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000,
тел. 37-29-71.

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Чернівецькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єкта оціночної діяльності, які будуть залучені
для надання послуг з оцінки майна
 Найменування об’єкта оцінки: вбудовані приміщення напівпідвалу будівлі гуртожитку (літ. А) загальною площею 51,5 м2, що перебуває
на балансі ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернівці, вул. Чернігівська, 1. Мета проведення незалежної оцінки: передача в оренду. Телефон замовника конкурсу
(0372) 55-42-35. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна
адреса замовника конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів):
1 од. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів:
6 630,09 грн станом на 30.09.2018. Розмір земельної ділянки, усього:
0,2398 га. Місце розташування земельних ділянок: м. Чернівці, вул. Чернігівська, 1. Цільове призначення земельної ділянки: обслуговування будівель (ділянка № 12). Правовий режим земельної ділянки (ділянок): право постійного
користування. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2018.
Конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 (в редакції наказу Фонду
від 16.01.2018 № 47).
Замовником робіт для надання послуг з оцінки вищезазначеного майна виступатиме РВ Фонду по Чернівецькій області.

Платником робіт для надання послуг з оцінки майна виступатиме юридична
особа – ТОВ «СУЖЕН».
Строк виконання робіт для надання послуг з оцінки об’єкта оренди не може
перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна, очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки
об’єкта, яка буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця – 2,0 тис. грн.
До участі в конкурсі для проведення незалежної оцінки допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності,
якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів в матеріальній формі та спеціалізацією 1.1
« Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у т. ч. земельних
ділянок та майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі є наявність відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єкта оцінки, що мають підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію
в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку ведення
Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду від 10.06.2013 № 796 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 13.08.2013 за № 637/23469.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подавати конкурсну документацію, оформлену відповідно до п. 5 Розділу 2 Положення, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою
формою (додаток 4 до Положення), інформація про претендента (додаток
5 до Положення); 2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт
з оцінки (відповідно до Розділу 1 Положення) разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток
3 до Положення); 3) конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни надання
послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно з
законом, калькуляцію витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також
строк виконання робіт.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є нерухоме майно (земельні поліпшення) – приміщення, частини будівель, що за своїм функціональним призначенням належать до торговельної нерухомості та нерухомості для закладів
громадського харчування, тощо.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а або безпосередньо до каб. № 5 РВ Фонду по Чернівецькій області за чотири робочих дні до
оголошеної дати проведення конкурсу. На конверті потрібно зробити відмітку
«На конкурс з відбору суб’єкта оціночної діяльності», а також зазначити назву
об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів з дня публікації цієї інформації о 10.00 у РВ Фонду по Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а. Телефон для довідок (0372) 55-44-84.
Продовження рубрики на стор. 7

Управління орендних відносин,
т. 200-34-39

оренда
ОГОЛОШЕННЯ ПРО проведення конкурсів на право оренди МАЙНа
інформація регіональних відділень Фонду
Інформація
РВ Фонду по Одеській області про проведення конкурсів
на право укладення договору оренди
нерухомого державного майна
І. Регіональне відділення Фонду по Одеській області проводить конкурс на
право укладення договору оренди державного нерухомого майна, яке обліковується на балансі Одеської національної академії харчових технологій, орган
управління – Міністерство освіти і науки України.
 Назва об’єкта оренди: частина нежитлового приміщення вестибуля
на 1-му поверсі будівлі літ. «Ї» учбового корпусу (інв. № 01010067) загальною площею 2,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оренди: м. Одеса, вул. Канатна, буд. 112.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою: 38 864,00 (тридцять вісім
тисяч вісімсот шістдесят чотири) гривні 00 коп. (без ПДВ).
Стартова орендна плата за базовий місяць оренди – вересень 2018 р.
становить 294,94 (двісті дев’яносто чотири) грн 94 коп. (без ПДВ).
Основні умови конкурсу:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною платою; мета використання: розміщення торговельного автомата, що відпускає продовольчі товари;
строк оренди – 2 (два) роки 11 (одинадцять) місяців; сплата гарантійного внеску,
який становить 6 (шість) стартових орендних плат, (базовий місяць – вересень
2018р.) – 1 769,64 грн (без урахування ПДВ) на такі банківські реквізити: одержувач: РВ Фонду по Одеській області, код: 20984091, рахунок: 37318033000044,
МФО: 820172 в Державній казначейській службі України, м. Київ. Призначення
платежу: «Гарантійний внесок для участі у конкурсі на право оренди державного нерухомого майна, площею 2,00 м2»; внесення протягом 10 робочих днів
від дати укладення договору оренди плати не менше як за шість місяців; конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з
умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення розміру
орендної плати здійснюється учасниками з кроком 10 % від початкової орендної
плати; своєчасне і в повному обсязі внесення орендної плати до державного
бюджету та балансоутримувачу (щомісяця до 12 числа місяця, наступного за
звітним, з урахуванням індексу інфляції), надання орендарем копій платіжних
документів орендодавцю та балансоутримувачу; належне утримання та використання об’єкта оренди за цільовим призначенням; забезпечення збереження
орендованого майна, запобігання його пошкодженню і псуванню, здійснення
заходів протипожежної безпеки; страхування об’єкта оренди протягом 15 днів
з моменту укладення договору оренди на суму, не меншу ніж його вартість за
звітом про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством. Постійно поновлювати договір страхування
таким чином, щоб увесь строк оренди майно було застраховане; укладення з
балансоутримувачем договору на утримання орендованого майна та надання
комунальних послуг орендарю, витрат зі сплати податку на землю протягом 15
робочих днів з дати укладення договору; зобов’язання орендаря у разі припинення або розірвання договору повернути об’єкт оренди балансоутримувачу у
належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати балансоутримувачу збитки
у разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) об’єкта оренди з вини
орендаря; заборона суборенди та приватизації; компенсація переможцем конкурсу витрат на здійснення звіту про незалежну оцінку об’єкта оренди, яка була
підставою для визначення стартової орендної плати, протягом 10 днів з моменту повідомлення про переможця конкурсу; переможець конкурсу зобов’язаний
особисто отримати протягом 2 робочих днів з моменту затвердження протоколу засідання конкурсної комісії та підписати договір оренди з орендодавцем
протягом 5 робочих днів з моменту його отримання, а у разі його відмови від
укладення договору оренди (протягом 5 робочих днів) договір оренди укладається з учасником конкурсу, який останній відмовився від надання пропозицій
по орендній платі, але погодився укласти договір оренди з урахуванням своєї
останньої пропозиції орендної плати. У разі порушення переможцем конкурсу
строку підписання договору оренди сплачений ним гарантійний внесок не повертається та перераховується до Державного бюджету України.
Гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення договору
оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та
осіб, яким гарантійний внесок не повертається згідно з вимогами Порядку.
У випадку відкликання претендентом поданих матеріалів після останнього
дня строку для їх подання, сплачений гарантійний внесок не повертається та
перераховується до Державного бюджету України.
Основним критерієм визначення переможцем є найбільший розмір орендної
плати у разі обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено о 10.00 на 11-й календарний день після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» у РВ Фонду
по Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15,
5-й поверх, кімн. № 503.
ІІ. Регіональне відділення Фонду по Одеській області проводить конкурс на
право укладення договору оренди державного нерухомого майна, яке обліковується на балансі Одеської національної академії харчових технологій, орган
управління – Міністерство освіти і науки України.
 Назва об’єкта оренди: частина нежитлового приміщення вестибуля
на 1-му поверсі будівлі літ. «А» учбового корпусу (інв. № 01010063) загальною площею 2,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оренди: м. Одеса, вул. Канатна, буд. 112.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою: 38 864,00 (тридцять вісім
тисяч вісімсот шістдесят чотири) гривні 00 коп. (без ПДВ).
Стартова орендна плата за базовий місяць оренди – вересень 2018 р.
становить 294,94 (двісті дев’яносто чотири) грн 94 коп. (без ПДВ).
Основні умови конкурсу:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною платою; мета використання: розміщення торговельного автомата, що відпускає продовольчі товари;
строк оренди – 2 (два) роки 11 (одинадцять) місяців; сплата гарантійного внеску,
який становить 6 (шість) стартових орендних плат, (базовий місяць – вересень
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2018 р.) – 1 769,64 грн (без урахування ПДВ) на такі банківські реквізити: одержувач: РВ Фонду по Одеській області, код: 20984091, рахунок: 37318033000044,
МФО: 820172 в Державній казначейській службі України, м. Київ. Призначення
платежу: «Гарантійний внесок для участі у конкурсі на право оренди державного нерухомого майна площею 2,00 м2»; внесення протягом 10 робочих днів
від дати укладення договору оренди плати не менше як за шість місяців; конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з
умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення розміру
орендної плати здійснюється учасниками з кроком 10 % від початкової орендної
плати; своєчасне і в повному обсязі внесення орендної плати до державного
бюджету та балансоутримувачу (щомісяця до 12 числа місяця, наступного за
звітним, з урахуванням індексу інфляції), надання орендарем копій платіжних
документів орендодавцю та балансоутримувачу; належне утримання та використання об’єкта оренди за цільовим призначенням; забезпечення збереження
орендованого майна, запобігання його пошкодженню і псуванню, здійснення
заходів протипожежної безпеки; страхування об’єкта оренди протягом 15 днів
з моменту укладення договору оренди на суму, не меншу ніж його вартість за
звітом про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством. Постійно поновлювати договір страхування
таким чином, щоб увесь строк оренди майно було застраховане; укладення з
балансоутримувачем договору на утримання орендованого майна та надання
комунальних послуг орендарю, витрат зі сплати податку на землю протягом 15
робочих днів з дати укладення договору; зобов’язання орендаря у разі припинення або розірвання договору повернути об’єкт оренди балансоутримувачу у
належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати балансоутримувачу збитки
у разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) об’єкта оренди з вини
орендаря; заборона суборенди та приватизації; компенсація переможцем конкурсу витрат на здійснення звіту про незалежну оцінку об’єкта оренди, яка була
підставою для визначення стартової орендної плати, протягом 10 днів з моменту повідомлення про переможця конкурсу; переможець конкурсу зобов’язаний
особисто отримати протягом 2 робочих днів з моменту затвердження протоколу засідання конкурсної комісії та підписати договір оренди з орендодавцем
протягом 5 робочих днів з моменту його отримання, а у разі його відмови від
укладення договору оренди (протягом 5 робочих днів) договір оренди укладається з учасником конкурсу, який останній відмовився від надання пропозицій
по орендній платі, але погодився укласти договір оренди з урахуванням своєї
останньої пропозиції орендної плати. У разі порушення переможцем конкурсу
строку підписання договору оренди сплачений ним гарантійний внесок не повертається та перераховується до Державного бюджету України.
Гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладання договору
оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та
осіб, яким гарантійний внесок не повертається згідноз вимогами Порядку.
У випадку відкликання претендентом поданих матеріалів після останнього
дня строку для їх подання, сплачений гарантійний внесок не повертається та
перераховується до Державного бюджету України.
Основним критерієм визначення переможцем є найбільший розмір орендної
плати у разі обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено о 10.20 на 11-й календарний день після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» у РВ Фонду
по Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15,
5-й поверх, кімн. № 503.
ІІІ. Регіональне відділення Фонду по Одеській області проводить конкурс на
право укладення договору оренди державного нерухомого майна, яке обліковується на балансі Одеської національної академії харчових технологій, орган
управління – Міністерство освіти і науки України.
 Назва об’єкта оренди: частина нежитлового приміщення вестибуля
на 1-му поверсі будівлі учбового корпусу № 1 (інв. № 10311008) загальною площею 2,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оренди: м. Одеса, вул. Дворянська, буд. 1/3.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою: 38 864,00 (тридцять вісім
тисяч вісімсот шістдесят чотири) гривні 00 коп. (без ПДВ).
Стартова орендна плата за базовий місяць оренди – вересень 2018 р.
становить 294,94 (двісті дев’яносто чотири) грн 94 коп. (без ПДВ).
Основні умови конкурсу:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною платою; мета використання: розміщення торговельного автомата, що відпускає продовольчі товари;
строк оренди – 2 (два) роки 11 (одинадцять) місяців; сплата гарантійного внеску,
який становить 6 (шість) стартових орендних плат, (базовий місяць – вересень
2018 р.) – 1 769,64 грн (без урахування ПДВ) на такі банківські реквізити: одержувач: РВ Фонду по Одеській області, код: 20984091, рахунок: 37318033000044,
МФО: 820172 в Державній казначейській службі України, м. Київ. Призначення
платежу: «Гарантійний внесок для участі у конкурсі на право оренди державного нерухомого майна площею 2,00 м2»; внесення протягом 10 робочих днів
від дати укладення договору оренди плати не менше як за шість місяців; конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з
умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення розміру
орендної плати здійснюється учасниками з кроком 10 % від початкової орендної
плати; своєчасне і в повному обсязі внесення орендної плати до державного
бюджету та балансоутримувачу (щомісяця до 12 числа місяця, наступного за
звітним, з урахуванням індексу інфляції), надання орендарем копій платіжних
документів орендодавцю та балансоутримувачу; належне утримання та використання об’єкта оренди за цільовим призначенням; забезпечення збереження
орендованого майна, запобігання його пошкодженню і псуванню, здійснення
заходів протипожежної безпеки; страхування об’єкта оренди протягом 15 днів
з моменту укладення договору оренди на суму, не меншу ніж його вартість за
звітом про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством. Постійно поновлювати договір страхування
таким чином, щоб увесь строк оренди майно було застраховане; укладення з
балансоутримувачем договору на утримання орендованого майна та надання
комунальних послуг орендарю, витрат зі сплати податку на землю протягом 15
робочих днів з дати укладення договору; зобов’язання орендаря у разі припинення або розірвання договору повернути об’єкт оренди балансоутримувачу

у належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати балансоутримувачу збитки
у разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) об’єкта оренди з вини
орендаря; заборона суборенди та приватизації; компенсація переможцем конкурсу витрат на здійснення звіту про незалежну оцінку об’єкта оренди, яка була
підставою для визначення стартової орендної плати, протягом 10 днів з моменту повідомлення про переможця конкурсу; переможець конкурсу зобов’язаний
особисто отримати протягом 2 робочих днів з моменту затвердження протоколу засідання конкурсної комісії та підписати договір оренди з орендодавцем
протягом 5 робочих днів з моменту його отримання, а у разі його відмови від
укладення договору оренди (протягом 5 робочих днів) договір оренди укладається з учасником конкурсу, який останній відмовився від надання пропозицій
по орендній платі, але погодився укласти договір оренди з урахуванням своєї
останньої пропозиції орендної плати. У разі порушення переможцем конкурсу
строку підписання договору оренди сплачений ним гарантійний внесок не повертається та перераховується до Державного бюджету України.
Гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладання договору
оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та
осіб, яким гарантійний внесок не повертається згідно з вимогами Порядку.
У випадку відкликання претендентом поданих матеріалів після останнього
дня строку для їх подання, сплачений гарантійний внесок не повертається та
перераховується до Державного бюджету України.
Основним критерієм визначення переможцем є найбільший розмір орендної
плати у разі обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено о 10.40 на 11-й календарний день після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» у РВ Фонду
по Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15,
5-й поверх, кімн. № 503.
ІV. Регіональне відділення Фонду по Одеській області проводить конкурс на
право укладення договору оренди державного нерухомого майна, яке обліковується на балансі ДП «Одеський завод будівельних матеріалів», орган управління – Міністерство оборони України.
 Назва об’єкта оренди: приміщення Лісопильного цеху (літ. «Л», інв.
№ 286), у т. ч.: приміщення під № 1, 2, 27, 28, 36 – 44; бетонований майданчик № 5, інв. № 920); навіс (літ. «Д1», інв. № 500); сушильна камера
(літ. «Д», інв. № 4035); приміщення № 1, 2 Промислового цеху (літ. «В»,
№ 1036), загальна площа – 6 178,14 м2.
Місцезнаходження об’єкта оренди: м. Одеса, вул. Хімічна, 35.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою: 14 983 578 (чотирнадцять мільйонів дев’ятсот вісімдесят три тисячі п’ятсот сімдесят вісім) грн
00 коп. (без ПДВ).
Стартова орендна плата за базовий місяць оренди – вересень 2018 р.
становить 189 517,36 (сто вісімдесят дев’ять тисяч п’ятсот сімнадцять)
гривень 36 коп. (без урахування ПДВ).
Основні умови конкурсу:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання
об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною платою; мета використання:
розміщення складу (бетонований майданчик № 5) та інше використання нерухомого майна (розміщення деревообробного виробництва – приміщення Лісопильного цеху (літ. «Л»), у тому числі під № 1, 2, 27, 28, 36 – 44; навіс (літ. «Д1»);
сушильна камера (літ. «Д»); приміщення № 1, 2 Промислового цеху (літ. «В»); строк
оренди – 2 (два) роки 11 (одинадцять) місяців; сплата гарантійного внеску, який
становить 6 (шість) стартових орендних плат – 1 137 104,16 грн (без урахування
ПДВ) на такі банківські реквізити: одержувач: РВ Фонду по Одеській області, код:
20984091, рахунок: 37318033000044, МФО: 820172 в Державній казначейській
службі України, м. Київ. Призначення платежу: «Гарантійний внесок для участі у
конкурсі на право оренди державного нерухомого майна площею 6 178,14 м2»;
конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з
умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення розміру
орендної плати здійснюється учасниками з кроком 10 % від початкової орендної плати; своєчасне і в повному обсязі внесення орендної плати до державного
бюджету та балансоутримувачу (щомісяця до 12 числа місяця, наступного за
звітним, з урахуванням індексу інфляції), надання орендарем копій платіжних
документів орендодавцю та балансоутримувачу; належне утримання та використання об’єкта оренди за цільовим призначенням; забезпечення збереження
орендованого майна, запобігання його пошкодженню і псуванню, здійснення
заходів протипожежної безпеки; страхування об’єкта оренди протягом 15 днів
з моменту укладення договору оренди на суму, не меншу ніж його вартість за
звітом про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством. Постійно поновлювати договір страхування
таким чином, щоб увесь строк оренди майно було застраховане; укладення з
балансоутримувачем договору на утримання орендованого майна та надання
комунальних послуг орендарю, витрат зі сплати податку на землю протягом 15
робочих днів з дати укладення договору; зобов’язання орендаря у разі припинення або розірвання договору повернути об’єкт оренди балансоутримувачу у
належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати балансоутримувачу збитки
у разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) об’єкта оренди з вини
орендаря; заборона суборенди та приватизації; компенсація переможцем конкурсу витрат на здійснення звіту про незалежну оцінку об’єкта оренди, яка була
підставою для визначення стартової орендної плати, протягом 10 днів з моменту повідомлення про переможця конкурсу; переможець конкурсу зобов’язаний
особисто отримати протягом 3 робочих днів з моменту затвердження протоколу
засідання конкурсної комісії договір оренди та укласти його з орендодавцем протягом 5 робочих днів з моменту його отримання, а у разі його відмови від укладення договору оренди (протягом 5 робочих днів) або порушення строку підписання
договір оренди укладається з учасником конкурсу, який останній відмовився від
надання пропозицій по орендній платі, але погодився укласти договір оренди з
урахуванням своєї останньої пропозиції орендної плати. У разі порушення переможцем конкурсу строку підписання договору оренди або відмови від підписання, сплачений ним гарантійний внесок не повертається та перераховується до
Державного бюджету України.
Гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладання договору
оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та
осіб, яким гарантійний внесок не повертається згідно вимог Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна.
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У випадку відкликання претендентом поданих матеріалів після останнього
дня строку для їх подання, сплачений гарантійний внесок не повертається та
перераховується до Державного бюджету України.
Основним критерієм визначення переможцем є найбільший розмір орендної
плати у разі обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено о 10.00 на 11-й календарний день після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» у РВ Фонду
по Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15,
5-й поверх, кімн. № 503.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії такі матеріали (для об’єктів І – ІV):
заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації про конкурс; документи, які підтверджують сплату гарантійного внеску; відомості про
претендента; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної
плати, пропозиція стосовно якого вноситься претендентом в день проведення
конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним, у т. ч. банківські реквізити;
відомості про претендента для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; засвідчені в установленому
порядку копії установчих документів; завірену належним чином копію звіту про
фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської
заборгованості за останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно
нього не порушено справу про банкрутство;
відомості про претендента для фізичної особи: копію документа, що посвідчує
особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином
копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта
малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.
Пропозиції претендентів мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним
в інформації про конкурс, та чинному законодавству.
Пропозиції (крім пропозицій щодо розміру орендної плати) та інші матеріали претендентів подаються до регіонального відділення у конвертах з написом
«На конкурс» з відбитком печатки претендента.
Заяви на участь у конкурсі з матеріалами приймаються з дати опублікування інформації за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. № 1113,
11-й поверх, щодня з 9.00 до 16.00, по п’ятницях та передсвяткових днях – з
9.00 до 15.00.
Кінцевий строк приймання пропозицій від претендентів (заяв про оренду і
пропозицій до договору оренди, що відповідають вимогам конкурсу) – не більш
ніж за три робочих дні до дати проведення конкурсу до 16.00, по п’ятницях та
передсвяткових днях – до 15.00.
Допущені для участі у конкурсі претенденти або уповноважені особи претендентів подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за
перший/базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація
конкурсних пропозицій щодо розміру орендної плати завершується за 10 хвилин
до початку проведення конкурсу.
Ознайомитися з об’єктами оренди можна в робочі дні за місцем їх розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у РВ Фонду по Одеській області за
тел.: 731-40-59, 731-50-38.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Харківській області про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна
 Назва об’єкта оренди: нежитлове приміщення – частина кімн. № 1-10
на 1-му поверсі 5-поверхової будівлі гуртожитку № 10, інв. № 10132000019, літ.
А-5, загальною площею 3,0 м2 за адресою: м. Харків, пров. Дизайнерський, 4,
що перебуває на балансі Національного технічного університету «Харківський
політехнічний інститут».
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку на
07.08.2018, становить 25 000,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Міністерство освіти і науки України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Учасник конкурсу має сплатити гарантійний внесок у розмірі шести стартових орендних плат – 1910,64 грн (без ПДВ) або надати банківську гарантію
(відповідно до п. 4 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного
майна). За 3 робочих дні (до 16.00 останнього дня) до дати проведення конкурсу
гарантійний внесок має бути перерахований на рахунок 37310053001203 ДКСУ,
МФО 820172, одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Харківській області, код ЄДРПОУ 23148337, призначення платежу:
«Сплата гарантійного внеску від учасника конкурсу з оренди».
2. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою за базовий місяць
оренди – вересень 2018 року, яка без урахування ПДВ становить 318,44 грн,
при орендній ставці 15 %, виходячи з ринкової вартості згідно зі звітом про
незалежну оцінку. У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
3. Цільове використання об’єкта оренди: розміщення побутових пральних
машин.
4. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням згідно з договором оренди.
5. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч. протипожежних, санітарно-епідеміологічних, екологічних норм.
6. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати переможець конкурсу повинен сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання договору оренди в розмірі, не меншому ніж орендна плата за базовий
місяць, який вноситься в рахунок орендної плати за останній місяць оренди.
7. Протягом 10 робочих днів після укладення договору застрахувати орендоване майно на користь балансоутримувача на суму, не меншу ніж його
вартість за висновком про вартість/актом оцінки, у порядку, визначеному законодавством, зокрема від пожежі, затоплення, протиправних дій третіх осіб,
стихійного лиха. Постійно поновлювати договір страхування так, щоб протягом
строку дії договору майно було застрахованим, і надати орендодавцю копії
завірених належним чином договору страхування (договорів страхування) і
платіжного доручення (платіжних доручень) про сплату страхового платежу
(страхових платежів).
8. Під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага тому учаснику конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату за базовий місяць
оренди за інших рівних умов.
9. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати за виконану
незалежну оцінку об’єкта оренди замовникові оцінки.

10. Строк дії договору оренди – 1 (один) рік. Подальше використання орендованого майна буде здійснюватися відповідно до чинного законодавства.
11. Заборона приватизації та суборенди орендованого майна.
12. Гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та
осіб, яким гарантійний внесок не повертається згідно з вимогами Порядку.
13. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту договору оренди протягом 5 робочих днів особисто повертає орендодавцю
підписаний проект договору оренди. У разі порушення переможцем конкурсу
цього строку, сплачений ним гарантійний внесок не повертається.
14. У разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати та перераховується до державного бюджету і балансоутримувачу відповідно до пропорцій, визначених Методикою розрахунку орендної плати за державне майно та
пропорціями її розподілу, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України
від 4 жовтня 1995 р. № 786.
Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на право
оренди державного майна, затвердженого постановою КМУ від 31.08.11 № 906,
зі змінами, та ураховуючи наказ Фонду «Про затвердження Переліку документів,
які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності» від 15.02.13 № 201 зі змінами.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець
згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком не менш ніж 10 % від початкової
плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної
плати за принципом аукціону буде проведено об 11.00 на 10-й календарний день після дня опублікування цієї інформації в газеті «Відомості
приватизації».
Якщо вказаний строк припадає на вихідний день, то конкурс буде проведено
на наступний після вихідного дня день об 11.00.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії
такі матеріали:
заяву на участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації про конкурс;
документи, які підтверджують гарантійний внесок; пропозиції щодо виконання
умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про засоби
зв’язку з учасником та з зазначенням банківських реквізитів;
відомості про претендента:
а) для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; засвідчені в установленому порядку копії установчих документів; завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за
останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено
справу про банкрутство;
б) для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним
чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію декларації про
доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника
єдиного податку (за останній звітний період);
інформацію про відсутність застосування до заявника санкцій відповідно
до законодавства (у довільній формі).
Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та чинному законодавству України.
Матеріали від претендентів на участь у конкурсі, які розглядаються на засіданні конкурсної комісії з метою формування списку учасників, подаються
за 3 робочих дні (до 16.00 останнього дня) до дати проведення конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом
аукціону, у конвертах з написом «На конкурс – оренда» з відбитком печатки
претендента (за наявності), із зазначенням назви претендента і об’єкта оренди
(адреса, площа, назва балансоутримувача) та дати і номера газети «Відомості
приватизації», в якому опублікована інформація про об’єкт оренди, за адресою:
м. Харків, майдан Театральний, 1.
Допущені для участі у конкурсах учасники конкурсу або їх уповноважені
особи подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за базовий
місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні
конкурсної комісії за участю учасника конкурсу. Реєстрація учасників конкурсу
завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні та години за місцем
його розташування.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсів можна отримати у РВ
Фонду по Харківській області (відділ оренди) за адресою: м. Харків, майдан
Театральний, 1.

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Київській області про підсумки конкурсу щодо визначення
переможця конкурсу з використанням відкритості пропонування
розміру орендної плати за принципом аукціону на право оренди
державного майна, що відбувся 09.11.2018
Частина приміщення № 2 площею 4,0 м2 на 1-му поверсі пасажирського
термінала «D» (інв. № 47578), яке розміщене за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт та перебуває на балансі Державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», прийнято рішення укласти договір оренди
з єдиним учасником, пропозиція якого відповідала умовам конкурсу, – ФОП
Кручок Н. О. (2881509490).
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Харківській області про підсумки конкурсів
з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати
за принципом аукціону на право укладення договорів оренди
нерухомого державного майна, що відбулися 06.11.2018
1. За результатами засідання конкурсної комісії прийнято рішення щодо
укладення РВ Фонду по Харківській області договору оренди державного майна: частина даху 5-поверхової громадської будівлі гуртожитку, інв. № 73076,
літ. за техпаспортом В-5, загальною площею 12,0 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Цілиноградська, 36, що перебуває на балансі Харківського національного
університету радіоелектроніки, з єдиним претендентом, що прийняв участь у

конкурсі та пропозиції якого відповідають оголошеним умовам його проведення, – ПрАТ «ВФ Україна».
2. За результатами засідання конкурсної комісії прийнято рішення щодо
укладення РВ Фонду по Харківській області договору оренди державного майна:
частина покрівлі площею 19,57 м2 та частина зовнішньої стіни площею 3,0 м2
9-поверхової будівлі гуртожитку № 6, інв. № 10320003, літ. за техпаспортом
«Б-9», загальною площею 22,57 м2 за адресою: м. Харків, просп. Л. Свободи,
53а, що перебуває на балансі Харківського національного медичного університету, з єдиним претендентом, що прийняв участь у конкурсі та пропозиції якого
відповідають оголошеним умовам його проведення, – ПрАТ «ВФ Україна».
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по м. Києву про підсумки конкурсу на право оренди
нерухомого державного майна
За результатами підсумків конкурсів щодо визначення орендарів нерухомого державного майна, проведених:
01.11.2018 на право укладення договору оренди державного майна, яке
перебуває на балансі Національного авіаційного університету та знаходиться
за адресою: м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1, корпус 8а, площею 6,0 м2
конкурсною комісією прийнято рішення укласти договір оренди із переможцем
конкурсу – ФОП Бабошкіною Антоніною Іванівною;
01.11.2018 на право укладення договору оренди державного майна, яке
перебуває на балансі Національного банку України та знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Науки, 7, площею 2,0 м2, конкурсною комісією прийнято
рішення укласти договір оренди із єдиним учасником конкурсу – ТОВ «Перша
Чарівна Скриня».
У звя’зку з відсутністю заяв та пропозицій конкурс на право оренди державного нерухомого майна – нежитлового приміщення площею 169,0 м2, яке перебуває на балансі ДП «НДІ будівельного виробництва» та знаходиться за адресою:
м. Київ, просп. Валерія Лобановського, 51, визнано таким, що не відбувся.

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

ІНФОРМАЦІЯ
про проведення конкурсу на право укладання договору
оренди нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: відділення
житлово-комунального забезпечення відділу тилового забезпечення Національної академії Державної прикордонної служби України, адреса: 29003,
м. Хмельницький, вул. Шевченка, 46.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: приміщення площею 10,0 м2
на 4-му поверсі в п’ятиповерховій будівлі навчального корпусу № 1, що
перебуває на балансі Національної академії Державної прикордонної служби
України, за адресою: м. Хмельницький, вул. Шевченка, 46.
Мета оренди: розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих
товарів, крім товарів підакцизної групи, площею 10,0 м2.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до чинного законодавства України, за базовий місяць розрахунку – вересень 2018 року
становить 446,91 грн без урахування ПДВ.
Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
найбільший розмір орендної плати; своєчасна сплата орендної плати; компенсація орендодавцю податку за землю під об’єктом оренди; компенсація витрат переможцем конкурсу за виконання незалежної оцінки майна; виконання
ремонту майна за власний рахунок; встановлення приладів обліку комунальних
послуг за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів з
постачальними організаціями; страхування орендованого майна протягом місяця з дати укладення договору оренди на суму, не меншу ніж зазначена в звіті
про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному
чинним законодавством України; зобов’язання орендаря зі сплати орендної
плати внесенням завдатку у розмірі, не меншому ніж місячна орендна плата;
зобов’язання не зберігати і не використовувати в орендованому приміщенні токсичні, вибухові, наркотичні, радіоактивні речовини і матеріали, забезпечити протипожежну безпеку об’єкта оренди; зобов’язання щодо дотримання належних
умов експлуатації об’єкта оренди, запобігання його пошкодженню та псуванню,
утримувати майно в належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його
в оренду; зобов’язання виконувати всі необхідні заходи для захисту довкілля з
метою дотримання екологічних норм експлуатації приміщення; заборона суборенди, приватизації та переходу права власності на орендоване майно.
Строк оренди – до 3 (трьох) років з можливістю продовження терміну дії
договору за умови виконання орендарем всіх обов’язків за договором оренди
за наявності згоди балансоутримувача та погодження органу, уповноваженого
управляти об’єктом оренди.
Для участі в конкурсі учасник подає на розгляд конкурсної комісії:
заяву про участь у конкурсі з зазначенням мети використання; документи,
визначені наказом Фонду державного майна України від 15.02.2013 № 201 «Про
затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення
договору оренди майна, що належить до державної власності»; зобов’язання
(пропозиції) виконання умов конкурсу та додаткові пропозиції; пропозиції щодо
гарантії сплати орендної плати (розмір завдатку);
відомості про учасника конкурсу:
для учасників, що є юридичними особами: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріально копії установчих документів, витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб – підприємців; звіт про фінансовий стан (платоспроможність) учасника конкурсу з урахуванням дебіторської та кредиторської заборгованості;
для учасників, що є фізичними особами: копію документів, що посвідчують
особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність, видану
представнику фізичної особи; посвідчені нотаріально копії ідентифікаційного
номера, витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб – підприємців; декларацію про доходи; довідку про взяття на облік платника податків.
Конкурсні пропозиції із зазначенням виконання основних умов конкурсу та
вимог щодо використання об’єкта і розмір орендної плати подаються в окремому непрозорому конверті з написом «На конкурс», запечатаному печаткою
учасника конкурсу (за наявності).
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – 17 календарних днів з
дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації».
Конкурс буде проведено о 10.00 на 21-й календарний день з дати
опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації». Телефон
для довідок з питань конкурсу (097) 834-04-27.

ОГОЛОШЕННЯ ПРО намір передати державне майно в оренду
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФОНДУ ПО ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна вартість майна за неза- максимально можливий
місцезнаходження
мета використання
номер майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн
строк оренди
1 Міністерство освіти 02070693, Вінницький національний технічний університет, 21021, Нерухоме майно – нежитлові вбудовані приміщення
–
21021, м. Вінниця, вул. Хмель79,0
547233,00
10 років
Розміщення буфету, що не здійснює продаж товаі науки України
м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95, тел. (0432) 56-08-48
на 1-му поверсі навчального корпусу №1 (літ. Б)
ницьке шосе, 95
рів підакцизної групи, у навчальному закладі
2 Міністерство освіти 02070693, Вінницький національний технічний університет, 21021, Нерухоме майно – нежитлові вбудовані приміщення
–
21021, м. Вінниця, вул. Хмель91,4
638054,00
10 років
Розміщення буфету, що не здійснює продаж товаі науки України
м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95, тел. (0432) 56-08-48
на 1-му поверсі навчального корпусу № 2 (літ. А)
ницьке шосе, 95
рів підакцизної групи, у навчальному закладі
3 Міністерство освіти 02070693, Вінницький національний технічний університет, 21021, Нерухоме майно – нежитлові вбудовані приміщення
–
21000, м. Вінниця, вул. Воїнів
112,0
791840,00
10 років
Розміщення буфету, що не здійснює продаж товаі науки України
м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95, тел. (0432) 56-08-48
на 1-му поверсі навчального корпусу № 3 (літ. А)
Інтернаціоналістів, 7
рів підакцизної групи, у навчальному закладі
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, тел. (0432) 67-52-17, факс 56-24-65, РВ Фонду по Вінницькій області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

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

Назва органу
управління

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

найменування

реєстровий
номер майна

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
за
максимально
загальна вартість майна
місцезнаходження
оцін- можливий строк
мета використання
площа, м2 незалежною
коюбез ПДВ, грн
оренди
Київська обл., Ставищенський р-н,
–
6 316 425,00
2 роки 11 місяців Риборозведення
смт Ставище, с. Розкішне, с. Антонівка
Київська обл., м. Ірпінь, вул. Шев15,60
138 700,00
2 роки 11 місяців Розміщення суб’єктів господарювання, що надають
ченка, 2а
інформаційно-поліграфічні послуги, торгівля канцелярськими товарами та бланковою продукцією
Київська обл., с. Святопетрівське,
1634,1
1 681 800,00
10 років
Розміщення складських приміщень
(с. Петрівське), вул. Київська, 25

1 Державне агентство рибного госпо- 25592421, ДП «Укрриба», 04053, м. Київ, вул. Тургенівська, 82а,
Гідротехнічні споруди (17 інвентар–
дарства України
тел. (044)4860791
них об’єктів)
2 Державна фіскальна служба
39466569, Вишгородська об’єднана державна податкова інспекція ГоНежитлове приміщення
–
ловного управління Державної фіскальної служби у Київській області,
07300, м. Вишгород, просп. Шевченка, 1а, тел. (044) 579 -20-73
3 Міністерство регіонального роз02494911, ДІ «УкрНДІводоканалпроект», 02660, м. Київ, вул. Віталія
Виробнича база з ремонту та комп–
витку, будівництва та житловоШимановського, 2/1
лектування автомобільного транкомунального господарства України
спорту та бурового обладнання
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 50, РВ Фонду по Київській області, тел. 200-25-26. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини
четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Оголошення орендодавця – РВ ФОНДУ по Миколаївській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
площа, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство енергетики та вугільної
20915546, ДП «НАЕК «Енергоатом», обліковується у ВП «Южно-Українська
«Об’єднаний складський
24584661.9.ДЯМХКШ754 Миколаївська обл., м. Южно1766,0
564590,00
2 роки 364 дні
Розміщення складів та майпромисловості України
АЕС», 55000, Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, тел. (05136) 4-22-22
блок»
українськ, Проммайданчик, 28а
стерень
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, РВ Фонду по Миколаївській області, 6-й поверх, кімн.
37-38 та факсом (0512) 47-51-70. За додатковою інформацією звертатися за тел. (0512) 47-89-82, 47-04-18. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди.
У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

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

14 листопада 2018 року

найменування

реєстровий номер майна

№ 92 (1216)

7

відомості
приватизації

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

Назва органу
управління

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

1 Міністерство інфраструктури України
2 Міністерство інфраструктури України
3 Міністерство освіти
і науки України
4 Міністерство освіти
і науки України

01125666, ДП «Одеський морський торговельний порт», 65026,
м. Одеса, Митна площа, 1
38727770, Державне підприємство «Адміністрація морських портів
України» Ренійська філія, 011135, м. Київ, просп. Перемоги, 14
02071062, Одеська національна академія харчових технологій,
65039, м. Одеса, вул. Канатна, 112
02071045, Одеський національний політехнічний університет,
м. Одеса, просп. Шевченка, 1

5 Міністерство освіти
і науки України
6 Міністерство оборони
України

02071091, Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова,
м. Одеса, вул. Дворянська, 2
33689922, Концерн «Військторгсервіс» (філія «Одеське управління
військової торгівлі»), 65063, м. Одеса, вул. Армійська, 10а

7 Міністерство інфраструктури України

38727770, Державне підприємство «Адміністрація морських портів
України» Одеська філія, 011135, м. Київ, просп. Перемоги, 14

найменування

реєстровий номер майна

Нежитлове приміщення другого поверху будівлі
заводоуправління
Нежитлові приміщення адміністративнопобутової будівлі
Ділянки стін на п’ятому та технічному поверхах
будівлі гуртожитку №3 (літ. П»)
Частина нежитлового приміщення вестибуля на
першому поверсі гуртожитку №6; частина нежитлового приміщення вестибуля на першому
поверсі гуртожитку №7; частина нежитлового
приміщення вестибуля гуртожитку №4
Частина нежитлового приміщення вестибуля в
корпусі біологічного факультету
Нежитлова будівля

01125666.1.ЦИХКГЖ259

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
вартість майна за максимальзагальна незалежною
місцезнаходження площа,
оцін- но можливий
м2
кою, грн
строк оренди

м. Одеса, вул. Гефта, 3

38727770.11.ГЯШТОЯ2330 Одеська обл., м. Рені,
вул. Дунайська, 188
–
м. Одеса, вул. Канатна, 112
–
м. Одеса, вул. М.
Говорова, 11-В; пров.
Шампанський, 7; вул.
М. Говорова, 11-А
–

м. Одеса, пров. Шампанський, 2
м. Одеса, просп. Шевченка, 8/5

33689922.32.ААААЕД911

22,30

314 757,00

2 роки
11 місяців
2 роки
11 місяців
1 рік

153,80

810 000,00

7,00

170 455,00

6,00

129 000,00

2 роки
11 місяців

5,90

87 455,00

3515,7

15 500 000,00

2 роки
11 місяців
10 років

Частина нежитлового приміщення першого
поверху інженерного корпусу ІВЦ (будівлі управління порту)
Нежитлове приміщення (кімната №87)

мета використання
Розміщення офіса
Розміщення офіса
Розміщення засобів зв’язку для надання студентам телекомунікаційних послуг (розміщення технічних засобів)
Розміщення платіжного термінала

Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної
групи, у навчальному закладі
Розміщення: хімчистки, перукарні, сервісу з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо- і відеоапаратури, електропобутової техніки
та інших побутових приладів, сервісу з ремонту одягу та взуття,
ремонту та реставрації килимів та килимових виробів
Для розміщення платіжного термінала

38727770.6.РАЯИЮК1002 Одеська область,
2,0
43 000,00
2 роки
м. Чорноморськ,
11 місяців
вул. Праці, 6
8 Державна служба
02361819, Головне управління статистики в Одеській області,
02361819.1.АААДЕЖ111 Одеська обл., м. Ізма16,4
177 400,00
2 роки
Розміщення громадської організації, без провадження підпристатистики України
65026, м. Одеса, вул. Польська, 20а
їл, просп. Миру, 23
11 місяців ємницької діяльності (на площі не більш як 50 м2)
9 Міністерство освіти 02071045, Одеський національний політехнічний університет,
Невиділена ділянка даху будівлі гуртожитку №3
–
м. Одеса, пров. Ма10,0
347 727,00
2 роки
Розміщення обладнання стільникового зв’язку
і науки України
65044, м. Одеса, просп. Шевченка, 1
тросова, 1
11 місяців
10 Міністерство освіти 01180116, Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова, Частина підвального приміщення та частина го01180116.1.УНЦЧГЧ008 м. Одеса, вул. Старо12,0
347 727,00
2 роки
Розміщення обладнання стільникового зв’язку
і науки України
65029, м. Одеса, вул. Кузнечна,1
рища будівлі гуртожитку, 2
портофранківська, 71а
11 місяців
11 Міністерство інфра- 01125666, ДП «Одеський морський торговельний порт», 65026,
Нежитлові приміщення другого поверху будівлі
01125666.1.АААИГА182 м. Одеса, Митна пло175,0
2 462 141,00
2 роки
Інше використання нерухомого майна (для розміщення виробструктури України
м. Одеса, Митна площа, 1
АПК
ща, 1/3
11 місяців ничих приміщень)
Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, РВ Фонду по Одеській області. Заяви подаються в окремому
конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз.
3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФОНДУ ПО ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за незалеж- максимально можлимета використання
площа, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн
вий строк оренди
1 Міністерство осві- 02547547, Державний навчальний заклад «Бучацьке професійно-технічне училище», 48400, Частина вбудованого при- 02547547.1.САОУМЛ609 вул. Міцкевича, 31а, м. Бу65,6
82490,00
2 роки 11 місяців Розміщення котельні на альтернативних вити і науки України вул. Міцкевича, 31а, м. Бучач, Тернопільська область, тел. (03544) 2-27-25, 2-16-56
міщення будівлі котельні
чач, Тернопільська область
дах палива та здійснення теплопостачання
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 603, РВ Фонду по Тернопільській області. Заяви подаються в окремому
конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз.
3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФОНДУ ПО ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна
вартість майна за незалеж- максимально можливий
місцезнаходження
мета використання
номер майна
площа, м2
ною оцінкою, грн
строк оренди
1 Міністерство аграрної політики та 37199618, Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «УКР- Ангар №1 (М-1)
–
Чернігівська обл., Городнянський р-н,
400,3
115 362,21
2 роки 11 місяців
Для здійснення виробництва кормів
продовольства України
СПИРТ», 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Гагаріна, 16, тел. (044) 284-04-90
село Тупичів, вул. Миру, 92
для тварин
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43, з 8.00 до 17.00, крім п’ятниці, по п’ятницях до 16.00 (крім вихідних), РВ Фонду по Чернігівській області. Довідки за тел. (0462) 77-44-95. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

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

Назва органу управління

найменування

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФОНДУ по м. КИЄВУ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна вартість майна за незалеж- максимально можлимісцезнаходження площа,
мета використання
номер майна
м2
ною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та
00294349, ДП «НДІБМВ», 03150, м. Київ, вул. Костянтинівська, 68, Нерухоме майно – нежитлове приміщення
–
м. Київ, вул. Костянти15,5
330 000,00
2 роки 11 місяців Розміщення і функціонування
житлово-комунального господарства України
тел. (044) 425-56-32
на 3-му поверсі лабораторного корпусу
нівська, 68
станом на 30.09.2018
бібліотеки
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».
№
з/п

Назва органу управління

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

найменування

інформація ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФОНДУ по Черкаській області
Відповідно до звернення Регіонального відділення Фонду по Черкаській області в оголошенні про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви, опублікованому в газеті «Відомості
приватизації» від 05.11.2018 № 89 (1213) на стор.8, щодо об’єкта оренди № 1 – виробничі майстерні (176,9 м2), склад з підвальним приміщенням (107,4 м2), столярна майстерня (230,0 м2), учбово-виробничий корпус (2629,2 м2)
в колонці «загальна площа, м2» замість «2915,8» слід читати: «3143,5».

КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

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

підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
Продовження. Початок рубрики на стор. 2 – 5

Продовження таблиці

ІНФОРМАЦІЯ РВ Фонду по Харківській області
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбулися 09.10.2018
Об’єкти оренди.
робіт,
Найменування об’єкта оцінки,
Мета про- Вартість
Пере№
грн/ строк вибалансоутримувач,
ведення конання,
можець
з/п площа, місцезнаходження,
каленкод за ЄДРПОУ, телефон
оцінки
конкурсу
дарних днів
1

2

3

4

5

6

7

8

Нежитлове приміщення кімн. № 74, що перебуває на 11-му поверсі 12-поверхової робочої
будівлі елеватора – 14 м2 та частина покрівлі даху
елеватора – 10,0 м2 (літ. «И») загальною площею
24,0 м2 за адресою: Харківська обл., Чугуївський
р-н, смт Новопокровка, вул. імені В. Вєсіча, 1, що
обліковується на балансі Державного підприємства «Новопокровський комбінат хлібопродуктів»
ДКУ з Державного матеріального резерву
Частина холу на 1-му поверсі 5-поверхової адміністративної будівлі № 1 (літ. А-5) загальною
площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Кооперативна, 12/14, що обліковується на балансі
Відокремленого підрозділу «Північна електроенергетична система» ДП «Національна енергетична
компанія «Укренерго»
Нежитлові приміщення – кімн. № 2, 3, 4 в
підвалі 2-поверхової будівлі палацу культури, інв. № 101310094, реєстровий №
40108599.2.АААДИБ433, літ. «А-2», пам’ятка архітектури, загальною площею 45,7 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Жон Мироносиць, 13, що перебувають на балансі Головного управління Національної поліції в Харківській області
Нежитлові приміщення – частина кімн. № 81
площею 64,6 м2, кімн. № 81а площею 31,9 м2
на цокольному поверсі 14-поверхової будівлі
навчального корпус № 9, інв. № 10130009 та
частина кімн. № 98 площею 185,3 м2 на цокольному поверсі 14-поверхової будівлі навчального
корпусу № 11, інв. № 10130011, літ. «А-14»,
що є пам’яткою архітектури, загальною площею
281,8 м2 за адресою: м. Харків, майдан Свободи,
4, що перебувають на балансі Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
Гідротехнічні споруди у кількості 125 од. за адресою: Харківська обл., Печенізький р-н, смт Печеніги, що перебувають на балансі ДП «УКРРИБА»

Визначення вартості
об’єкта з
метою продовження
договору
оренди

2 650/5

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

2 087/4

2 200/3

ПФ Агентство «Схід»

ТОВ «Константа»

ФОП Сорокін С. В.

Визначення вартості
об’єкта
оренди з метою передачі
в оренду

2 600/3

Визначення вартості
об’єкта
оренди з метою передачі
в оренду
Нежитлові приміщення – кімн. № 13, 14 на пер- Визначеншому поверсі 5-поверхової будівлі гуртожитку № ня вартості
1, літ. «А-5», інвентарний № 10300012, загальною об’єкта
площею 22,6 м2 за адресою: м. Харків, вул. Мак- оренди з месиміліанівська, 15, що перебувають на балансі
тою передачі
Харківського національного університету міського в оренду
господарства імені О. М. Бекетова
Частина дворового покриття, інв. №
Визначен103101131003, загальною площею 400,0 м2 за
ня вартості
адресою: м. Харків, пров. Кузнечний, 4/6, що
об’єкта
перебуває на балансі Державного підприємства оренди з ме«Харківський науково-дослідний інститут комплек- тою передачі
сної автоматизації»
в оренду
Частина вбудованого нежитлового приміщення
Визначенна першому поверсі гуртожитку № 4 загальною
ня вартості
2
площею 131,0 м за адресою: Харківська обл.,
об’єкта з
Дергачівський р-н, смт Мала Данилівка, що облі- метою проковується на балансі Харківської державної
довження
зооветеринарної академії
договору
оренди

19 000/5

ПП
«Радикал»

2 200/3

ФОП Сорокін С. В.

2 700/3

ФОП Сорокін С. В.

3 050/3

ФОП Сорокін С. В.
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ФОП Сорокін С. В.

№
з/п
9

Найменування об’єкта оцінки,
площа, місцезнаходження, балансоутримувач,
код за ЄДРПОУ, телефон

Кімнати № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 на
першому поверсі двоповерхової будівлі їдальні
Харківського електромеханічного технікуму (інв.
№ 01030001) загальною площею 193,65 м2 за
адресою: м. Харків, вул. Самсонівська, 36, що обліковується на балансі Харківського національного
університету міського господарства
ім. О. М. Бекетова
10 Нежитлові приміщення – кімн. № 26-34, 39-50 та
частина кімн. № 38 на 3-му поверсі 4-поверхової
будівлі адміністративно-лабораторного корпусу
№ 1, інв. № 81973, літ. А-4, загальною площею
370,7 м2 за адресою: м. Харків, вул. Астрономічна,
33, що перебувають на балансі ДП «Державний
науковий центр лікарських засобів і медичної
продукції»
11 Нежитлові приміщення – кімн. № 1-3 та частково кім. № 1-6 (площею 7,8 м2) на першому
поверсі 2-поверхового громадського будинку
побутового корпусу, інв. № 1031002, літ. «Б-2»,
загальною площею 15,5 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Морозова, 20а, що перебуває на балансі ДНЗ
«Регіональний механіко-технологічний центр професійної освіти Харківської області»
12 Нежитловий одноповерховий будинок пташника селекційного (літ. А-1) загальною площею
729,3 м2 за адресою: Харківська обл., Дергачівський р-н, смт Мала Данилівна, ХДЗВА, що
перебуває на балансі Харківської зооветеринарної академії

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

Вартість робіт,
Перегрн/ строк виможець
конання, кален- конкурсу
дарних днів
2 640/3
ФОП Сорокін С. В.

Визначення вартості
об’єкта
оренди з метою передачі
в оренду

2 640/3

ФОП Сорокін С. В.

Визначення вартості
об’єкта
оренди з метою передачі
в оренду

2 100/3

ФОП Сорокін С. В.

Визначення вартості
об’єкта з
метою продовження
договору
оренди
Визначення вартості
об’єкта з
метою продовження
договору
оренди
Визначення вартості
об’єкта з
метою продовження
договору
оренди
Визначення вартості
об’єкта з
метою продовження
договору
оренди

3 700/3

ФОП Сорокін С. В.

13 Частина нежитлового приміщення на 1-му поверсі
1 900/3
ФОП Сороодноповерхової будівлі складу металу № 2 (інв. №
кін С. В.
64032, літ. «Г-1») загальною площею 24,5 м2 за
адресою: м. Харків, просп. Московський, 151, що
перебуває на балансі ДП «Український державний
інститут по проектуванню заводів важкого машинобудування»
14 Нежитлове приміщення – частина кімн. № 1-5 на
1 900/3
ФОП Соро1-му поверсі чотириповерхового адміністративкін С. В.
ного будинку (інв. № 64032, літ. «А-4») загальною
площею 10,35 м2 за адресою: м. Харків, просп.
Московський, 151, що перебуває на балансі ДП
«Український державний інститут по проектуванню
заводів важкого машинобудування»
15 Нежитлові приміщення першого поверху – кімн.
1 800/4
ПФ «БОНС»
№ 20, 24, 25 та нежитлові приміщення цокольного
поверху – кімн. № 16, 17 загальною площею
73,7 м2 в 4-поверховій будівлі головного корпусу
(інв. № 10310003, літ. «В») за адресою: м. Харків,
вул. Клочківська, 339, що перебувають на балансі
Українського науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення
працездатності
16 Нежитлові приміщення – кімн. № 11 2-го поверху Визначен2 200/5
ПФ Агентплощею 17,3 м2 та частини стін лівого і правоня вартості
ство «Схід»
2
го торців та зворотного фасаду площею 35,0 м
об’єкта з
5-поверхової будівлі навчального корпусу (інв. № метою про103100001) загальною площею 52,3 м2 за адре- довження
сою: м. Харків, просп. Ювілейний, 65г, що пере- договору
бувають на балансі Харківського національного
оренди
технічного університету сільського господарства
імені Петра Василенка
ІІ. Об’єкти приватизації.
І. Найменування об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – єдиний майновий комплекс колишнього Державного підприємства «Науково-виробниче
підприємство «Меридіан». Балансоутримувач – Товариство з обмеженою

відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Меридіан» (орендар).
Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: Харківська обл., Харківський р-н, с. Котляри, вул. Безлюдівська, 6. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта, що
приватизується шляхом продажу на аукціоні з визначенням розміру часток.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: –. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів): будівлі, споруди, передавальні пристрої: будівля основної діяльності
(Інженерно-лабораторний корпус) літ. «А-3» загальною площею 2 594,3 м2;
господарський склад загальною площею 57,5 м2; Ізотопна (Топочна № 2) літ.
«В-1» загальною площею 11,8 м2; Модуль № 1 (Виробничий корпус) літ. «Ж-2»
загальною площею 462,7 м2; Альтанка, площа забудови – 11,0 м2; Гараж літ.
«Г-1» загальною площею 191,3 м2; Прохідна № 1 літ. «Е-1» загальною площею
13,0 м2; прохідна № 2, площа забудови – 11,4 м2; Матеріальний склад літ. «Д-1»
загальною площею 217,1 м2; Будівля одноповерхова з 3-х секцій № 3 (прибудова до гаража (літ. «Г-1») літ. «Г1-1», літ. «Г2-1» загальною площею 299,5 м2;
Топочна № 1 літ. «И-1» загальною площею 22,6 м2; сховище-льох, площа забудови – 30,9 м2; автомобільні шляхи з твердим покриттям, Огорожа бетонна,
плити п/м, Артезіанська свердловина з насосною станцією, Водорозподільні
мережі, d=25мм, електромережі повітряні та кабельні, каналізаційні мережі,
теплові мережі, Проїзжа частина дороги на КПП2, газопровід; машини та обладнання – 62 од.; інструменти, прилади, інвентар – 11 од.; транспортні засоби
(8 од.): автомобілі (ГАЗ 2705, ЗІЛ 130, ДЕУ ЕСПЕРО, ВАЗ 21043, «Ніссан Максима»), автосамоскидач ЗІЛ ММЗ 45021, автобуси (КАВЗ -3270, КАВЗ 3270); будівлі, що перебувають на відповідальному зберіганні (2 од.): Модуль № 2 (Ангар)
літ. «З-1» загальною площею 291,2 м2, Модуль № 3 (Химблок) літ. «Б-1» загальною площею 335,5 м2; малоцінні необоротні матеріальні активи – 15 од. Розмір
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: –. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 30.06.2018 –
4 854 316,78 грн. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: –. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): –. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): –. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): –. Нормативна грошова
оцінка земельної ділянки (ділянок): –. Наявність об’єктів, що містять державну
таємницю (так, ні): ні. Запланована дата оцінки: орієнтовно на 30.09.2018. Вартість надання послуг з оцінки: 18 000 грн. Переможець конкурсу: ТОВ «БізнесГрупа Співдружність». Строк виконання робіт: 15 календарних днів.
ІІ. Найменування об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації окреме майно –
нежитлова будівля гаража загальною площею 76,9 м2. Балансоутримувач – ТДВ
«Агрофірма «Глобівська». Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства,
майно якого оцінюється: Харківська обл., Краснокутський р-н, с. Городнє,
вул. Центральна, 5б. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта, що приватизується шляхом викупу. Основні види продукції
(послуг), що виробляються: –. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з
аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): нежитлова будівля гаража
літ. Б-1 загальною площею 76,9 м2. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: –. Балансова залишкова вартість основних
засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій,
нематеріальних активів станом на 01.06.2018 – балансова вартість становить
0,00 грн. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: –. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): –. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок):
–. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): –. Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки (ділянок): –. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні. Запланована дата оцінки: орієнтовно на 30.09.2018. Вартість
надання послуг з оцінки: 3 500 грн. Переможець конкурсу: ФОП Мокров О. П.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів.
ІІІ. Найменування об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації окреме майно –
нежитлова будівля котельні з лазнею загальною площею 251,7 м2. Балансоутримувач – ТДВ «Агрофірма «Глобівська». Місцезнаходження об’єкта оцінки
або підприємства, майно якого оцінюється: Харківська обл., Краснокутський р-н,
с. Городнє, вул. Центральна, 5а. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта, що приватизується шляхом викупу. Основні види
продукції (послуг), що виробляються: –. Кількість об’єктів необоротних активів
згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): нежитлова
будівля літ. Б-1 загальною площею 251,7 м2. Розмір статутного капіталу (влас-
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ного капіталу) господарського товариства: –. Балансова залишкова вартість
основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів станом на 01.06.2018 – балансова вартість становить 0,00 грн. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: –. Місце
розташування земельної ділянки (ділянок): –. Цільове призначення земельної
ділянки (ділянок): –. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): –. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок): –. Наявність об’єктів, що
містять державну таємницю (так, ні): ні. Запланована дата оцінки: орієнтовно на
30.09.2018. Вартість надання послуг з оцінки: 5 000 грн. Переможець конкурсу:
ФОП Мокров О. П. Строк виконання робіт: 5 календарних днів.
ІV. Найменування об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації соціальнокультурного призначення – лазне-пральний комбінат. Балансоутримувач – ТДВ
«Агрофірма «Глобівська». Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства,
майно якого оцінюється: Харківська обл., Краснокутський р-н, с. Городнє,
вул. Центральна, 5. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта, що приватизується шляхом викупу. Основні види продукції
(послуг), що виробляються: –. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з
аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): нежитлова будівля
літ. «Б-1» загальною площею 391,4 м2. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: –. Балансова залишкова вартість основних
засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій,
нематеріальних активів станом на 01.06.2018 – балансова вартість становить
78 418,46. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: –. Місце розташування
земельної ділянки (ділянок): –. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок):
–. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): –. Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки (ділянок): –. Наявність об'єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні. Запланована дата оцінки: орієнтовно на 30.09.2018. Вартість
надання послуг з оцінки: 4 800 грн. Переможець конкурсу: ФОП Мокров О. П.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ РВ Фонду по Хмельницькій області про результати
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів державної власності,
проведених 16.10.2018
1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою продовження договору оренди –
приміщення площею 9,76 м2 на першому поверсі будівлі, що обліковується на
балансі ДП МОУ «Українська дорожньо-транспортна компанія «Воєнконверс43», за адресою: вул. Гарнізонна, 16, м. Хмельницький, визнано ФОП Лісову
Тетяну Вікторівну. Вартість надання послуг з оцінки – 1 900,00 грн (без урахування ПДВ), строк надання послуг з оцінки – 4 календарні дні.
2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою продовження договору оренди –
будівля Каземат-лабораторії загальною площею 59,0 м2 та приміщення Міської
(Михайлівської) брами площею 6,1 м2 (охорон. № 727/2), що обліковуються
на балансі НІАЗ «Кам’янець», за адресами: вул. Замкова 3 та 3а (відповідно),
м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл., визнано ТОВ «Поділля – Експерт».
Вартість надання послуг з оцінки – 4 550,00 грн (без урахування ПДВ), строк
надання послуг з оцінки – 12 календарних днів.
3. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою продовження договору оренди –
складські приміщення загальною площею 51,9 м2, що обліковуються на балансі
Хмельницького професійного ліцею електроніки, за адресою: вул. Тернопільська, 40/1, м. Хмельницький, визнано ТОВ «Експерт». Вартість надання послуг
з оцінки – 1 900,00 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 09.10.2018
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки майна визнано:
Приватне підприємство «Україна-Експерт-Центр» по об’єкту:
нежитлові приміщення площею 161,4 м2 (кімнати № 1-6, 1-7, 1-8, 1-9, 1-10)
в будівлі клубу, що перебуває на балансі ДНЗ «Центр сфери обслуговування
м. Житомир», за адресою: м. Житомир, вул. Львівська, 10 (вартість виконання – 1 440,00 грн, строк виконання – 4 календарних дня); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
з метою укладення договору оренди;
Приватне підприємство «Бюро незалежних оцінок» по об’єкту:
частина нежитлових приміщень площею 7,0 м2 на 1-му поверсі навчального
корпусу № 1, що перебуває на балансі Житомирського технологічного коледжу,
за адресою: м. Житомир, вул. Небесної Сотні, 37 (вартість виконання – 1500,00
грн, строк виконання – 3 календарних дня); мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження дії договору оренди;
Фізична особа – підприємець Музичук Петро Олександрович по об’єкту:
нежитлові приміщення площею 21,6 м2 у будівлі майстерні (літ. Г), що перебуває на балансі Житомирського професійного політехнічного ліцею, за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 71 (вартість виконання – 1 500,00 грн, строк
виконання – 3 календарних дня); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження
дії договору оренди;
Фізична особа – підприємець Шанін Василь Михайлович по об’єкту:
нежитлова будівля площею 273,9 м2 (літ. А), що перебуває на балансі Житомирської філії Концерну «Війсьторгсервіс», за адресою: м. Житомир, вул. Велика
Бердичівська, 37а (вартість виконання – 1 550,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди;
Житомирська товарна агропромислова біржа по об’єкту:
нежитлове приміщення площею 17,9 м2 на 1-му поверсі гуртожитку № 2 (літ.
А), що перебуває на балансі Будівельного коледжу Житомирського національного агроекологічного університету, за адресою: м. Житомир, вул. м. Грушевського, 13 (вартість виконання – 1 500,00 грн, строк виконання – 3 календарних
дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження дії договору оренди;
Приватне підприємство «Експерт-Сервіс-Консалт» по об’єкту:
нежитлові приміщення на 1-му та 2-му поверхах площею 713,6 м2 будівлі магазину № 11 (літ. Б-ІІ), що перебувають на балансі Житомирської філії
Концерну «Війсьторгсервіс», за адресою: Житомирська обл., Житомирський
р-н, смт Озерне, вул. Авіаційна, 3а (вартість виконання – 1 750,00 грн, строк
виконання – 4 календарних дня); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди;
Приватна фірма «ЮрЕкс «Юридична консультація та майнова експертиза»
по об’єкту:
нежитлові приміщення площею 35,3 м2 на 1-му поверсі адмінбудівлі, що перебуває на балансі Управління державної казначейської служби України в Любарському районі Житомирської області, за адресою: Житомирська обл., смт Любар,
вул. Незалежності, 40 (вартість виконання – 1 795,00 грн, строк виконання – 3
календарних дня); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди;

приватизації

Приватне підприємство «Північний кут» по об’єкту:
частина нежитлових приміщень площею 60,6 м2 на 1-му поверсі двоповерхового будинку побуту, що перебуває на балансі Озерянського тофозаводу –
філія підприємства «Житомирторф», за адресою: Житомирська обл., Лугинський
р-н, смт Миролюбів, вул. Заводська, 1 (вартість виконання – 1 750,00 грн, строк
виконання – 5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження
дії договору оренди;
Фізична особа – підприємець Селюк Михайло Олексійович по об’єкту:
нежитлові приміщення магазину з прибудовою (літ. А) площею 177,6 м2,
що перебувають на балансі Житомирської філії Концерну «Війсьторгсервіс»,
за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Сосновського, 42 (вартість
виконання – 1 620,00 грн, строк виконання – 4 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати з метою продовження дії договору оренди.
ІНФОРМАЦІЯ РВ Фонду по Закарпатській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 11.10.2018
Для проведення незалежної оцінки:
частини вбудованого приміщення коридору поз. 23 площею 8,84 м2 другого
поверху будівлі літ. А, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород,
вул. Університетська, 6а, з метою продовження договору оренди, переможцем
визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Кіян Т. П., на таких умовах: вартість
послуг з оцінки – 2 010 грн, термін виконання – 5 днів;
вбудованого приміщення поз. 133, частини вбудованого приміщення поз.
134 загальною площею 13,68 м2 технічного поверху будівлі та антенної щогли
(вежі), розташованої на будівлі, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл.,
м. Ужгород, Слов’янська набережна, 5, з метою продовження договору оренди,
переможцем визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Абдумананов Б. В., на
таких умовах: вартість послуг з оцінки – 1 911 грн, термін виконання – 5 днів;
вбудованого приміщення (поз. 25 за планом) площею 7,03 м2 на другому поверсі адмінбудинку (літ. А), місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Ужгородський р-н, Соломонівська с/р, МАПП «Тиса», буд. 2, 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.

Продовження таблиці

№
з/п
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ІНФОРМАЦІЯ РВ Фонду по Івано-Франківській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 01.10.2018
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ПереВартість Строк виможець виконання конання
конкурсу робіт, грн робіт (дні)
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№
з/п

Назва об’єкта оцінки, мета проведення оцінки

1 Приміщення загальною площею 2,0 м2 на першому повер- Максимсі вестибуля будівлі легкоатлетичного манежу, що обліко- чин А. Д.
вується на балансі Івано-Франківського коледжу фізичного
виховання Національного університету фізичного виховання і спорту України, за адресою: м. Івано-Франківськ,
вул. Гетьмана Мазепи, 142а. Мета проведення незалежної
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для
продовження договору оренди

1 500

4

ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Київській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди від 27.09.2018
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової або спеціальної
вартості для розрахунку орендної плати.
Строк
Переможець –
№
Назва об’єктів
суб’єкт оціночної виконанз/п
ня
робіт Вартість
діяльності
(днів)
Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
1 Державне майно загальною площею 473,7 м2,
ФОП Легар О. В.
3
7 900
а саме: лісовий будинок загальною площею
2
2
123,1 м ; гараж загальною площею 322,4 м ; баня
загальною площею 11,5 м2; приміщення для обробки туш загальною площею 8,4 м2; коптильня
загальною площею 8,3 м2 за адресою: Київська
обл., м. Кагарлик, вул. Лісова, 2а, що перебувають
на балансі Державного підприємства «Ржищівське
лісове господарство»
2 Нежитлове приміщення загальною площею 75,2 м2 ПП «Експерт2
3 300
за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Київ- Аналітик»
ська, 219, що перебуває на балансі Київської міської дирекції ПАТ «Укрпошта»
3 Частина майданчика з твердим покриттям загаль- ТОВ «Експерт14
2 600
ною площею 20,0 м2 за адресою: Київська обл.,
інжиніринг
Баришівський р-н, смт Баришівка, вул. Леніна, 48, сервіс»
що перебуває на балансі Головного управління
статистики у Київській області
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договорів оренди
1 Гідротехнічні споруди, що розташовані за адреДП «Європей7
11 000
сою: Київська обл., Обухівський р-н, а саме: став ський центр
«Деремезна» площею 6,5 га; дамба (інв. № 502), консалтингу та
що перебувають на балансі ДП «Укрриба»
оцінки»
2 Частина нежитлового приміщення будівлі ценТОВ «Українські
4
3 000
трального складу площею 100,0 м2 за адресою:
інноваційні конКиївська обл., м. Бровари, вул. О. Білана, 1, що
сультанти»
перебуває на балансі Пошуково-зйомочної експедицієї № 60 КП «Кіровгеологія»
3 Нежитлова будівля – гараж, літера «В» – приТОВ «ТР ІНВЕСТ5
2 849
міщення площею 134,9 м2 за адресою: Київська
КОМПАНІ»
обл., м. Біла Церква, вул. Ярмаркова, 4, що перебуває на балансі Філії центральної дитячо-юнацької
навчально-спортивної бази «Трудові резерви» в м.
Біла Церква Київської області Центрального спортивного комплексу Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України
4 Нерухоме майно – бетонований майданчик заТОВ «Експерт8
2 800
гальною площею 8,0 м2 за адресою: Київська обл., інжиніринг
Києво-Святошинський р-н, с. Лісники, що перебу- сервіс»
ває на балансі Київського національного університету імені Тараса Шевченка
5 Нерухоме майно: гідротехічна споруда «Ставки»
ФОП Чебаков
2
11 900
в заплаві р. Рокач за адресою: Київська обл.,
Олексій Іванович
смт Гостомель, вул. Мирна, 3, що перебуває на
балансі Державної установи «Бучанська виправна
колонія № 85»
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Строк
Переможець –
Назва об’єктів
суб’єкт оціночної виконання робіт
діяльності
(днів)
Гідротехнічні споруди у кількості 52 од. за адресою: ПП «Енергомакс»
2
Київська обл., Володарський р-н, в межах земель
Рубченківської сільської ради, що перебувають на
балансі Державного підприємства «Укрриба»
Нерухоме державне майно загальною площею
ТОВ «Гарант5
2 220,0 м2, а саме: технологічна площадка для
Експертиза»
2
стоянки автомобілів площею 1 122,0 м (інв. №
10317000); плац для стоянки автомобілів площею
945,0 м2 (інв. № 10303000); частина під’їзної дороги до автоматичної заправної станції площею
153,0 м2 (інв. № 103064000) за адресою: Київська
обл., м. Обухів, вул. Каштанова, 68, що перебуває
на балансі Обухівського міжрайонного управління
водного господарства
Частина нежитлової будівлі – гараж, літера «К» – ФОП Гундарєва
2
приміщення площею 49,8 м2 за адресою: Київська Алла Олексіївна
обл., м. Біла Церква, вул. Ярмаркова, 4, що перебуває на балансі Філії центральної дитячо-юнацької
навчально-спортивної бази «Трудові резерви» в
м. Біла Церква Київської області Центрального
спортивного комплексу Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України
Нерухоме майно – під’їзна залізнична колія проФОП Петренко
5
тяжністю 1 571,2 м, а саме: колії № б/н – 1 293,4 Олег Віталійович
м, колії № 1 – 201,0 м, колії № 4 – 76,8 м та два
стрілочних переводи № 1 та № 3 за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, що перебуває на балансі ВАТ
«Ірпінський Комбінат «Перемога»
Частина приміщення № 5 в будівлі пост-блоку
ТОВ «Експерт10
КПП-2 загальною площею 2,0 м2 за адресою: Ки- інжиніринг
ївська обл., м. Бориспіль, Аеропорт, що перебуває сервіс»
на балансі ДП «МА «Бориспіль»
Частина приміщення на 1-му поверсі пасажирФОП Петренко
5
ського термінала «D» загальною площею 2,0 м2 за Олег Віталійович
адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт,
що перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль»
Нерухоме майно площею 20,0 м2 за адресою:
ТОВ «Експерт12
Київська обл., Бориспільський р-н, с. Сошників,
інжиніринг
вул. Іванова, 144, що перебуває на балансі ДП
сервіс»
«Ржищівський військовий лісгосп»
Приміщення № 337 на 2-му поверсі пасажирського ПП «Бізнес4
термінала «D» площею 6,5 м2 за адресою: Київська консалтинг»
обл., м. Бориспіль, Аеропорт, що перебуває на
балансі ДП «МА «Бориспіль»
Нерухоме державне майно – гаражі наземні заТОВ «Інжині2
гальною площею 300,0 м2 за адресою: Київська
ринговий центр
обл., м. Бровари, Промвузол, що обліковуються на «ЕКСКОН»
балансі ДП «Завод порошкової металургії»
Нерухоме державне майно – «Головний корпус»
ТОВ «Європей5
загальною площею 1 054,8 м2 за адресою: Київський центр
ська обл., м. Вишневе, вул. Київська, 6, що обліко- консалтингу та
вується на балансі Головного управління Державної оцінки »
служби надзвичайних ситуацій в Київській області
Нерухоме майно площею 147,65 м2 за адресою:
ПП «Експерт2
Київська обл., м. Яготин, вул. Незалежності, 108, Аналітик»
що перебуває на балансі Головного управління
Держгеокадастру у Київській області
Приміщення № 54 на 4-му поверсі пасажирського ФОП Кравцова
4
термінала «D» (інв. № 47578) загальною площею
Людмила Іго776,0 м2; приміщення № 1-58 на 1-му поверсі
рівна
та приміщення № 59-83 на 2-му поверсі будівлі
термінала «С» загальною площею 1 226,7 м2 за
адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт,
що обліковуються на балансі Державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
Нерухоме майно загальною площею 15,6 м2 за
ТОВ «ТР ІНВЕСТ5
адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Шевченка, КОМПАНІ»
2а, що перебуває на балансі Вишгородської ОДПІ
ГУ ДФС у Київській області

Вартість
19 000
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ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Київській області про підсумки конкурсу від 11.10.2018
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до
проведення незалежної оцінки об`єктів оренди
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової або спеціальної
вартості для розрахунку орендної плати
Переможець –
Строк вико№
Назва об’єктів
суб’єкт оціноч- Вартість нання робіт
з/п
ної діяльності
(днів)
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договору оренди
1 Нерухоме майно загальною площею 637,0 м2 за адре- ФОП Щаслива
3 200
4
сою: Київська обл., м. Бровари, вул. О. Білана, 1, що Надія Зуфаперебуває на балансі Пошуково-зйомочної експедиції рівна
№ 60 КП «Кіровгеологія»
2 Нерухоме майно загальною площею 2 114,8 м2, а саме: ТОВ «Європей- 8 050
5
приміщення лабораторії, 376 м2; будинок вахтової зміни ський центр
№ 2 б/у, 110,2 м2; будинок вахтової зміни № 4 б/у,
консалтингу та
110,5 м2; котельня інкуб.цеху б/у, 24,2 м2; складське
оцінки»
приміщення інкуб.цеху б/у, 63,9 м2; каркас інкуб.цеху
б/у, 671,8 м2; ворота в’їздні б/у; водонапірна башта;
басейн б/у; будинок вахтової зміни № 1 б/у, 109,4 м2;
будинок вахтової зміни № 3 б/у, 166,5 м2; котельня
центральна б/у, 117,8 м2; погрібб/у, 33,6 м2, уборна
на 4 відділення б/у, 3,0 м2; уборна на 2 відділення б/у,
59,6 м2; баня б/у, 52,1 м2; виробниче приміщення
(лабор.калібрування магнітометрів), 216,2 м2; ВЛ-ЮКВ/
Лінія електропередач, що перебуває за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, с. Толокунь, вул. Леніна,
52а та обліковується на балансі ДП «Українська геологічна компанія»
3 Приміщення загальною площею 24,0 м2 за адресою: ПП «ЕКС2 730
3
Київська обл., смт Немішаєве, вул. Технікумівська, 4, ПЕРТ – АНАЛІщо перебуває на балансі ВП НУБіП України «Немішаїв- ТИК»
ський агротехнічний коледж»
Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
4 Нежитлові приміщення № 5, 6, 7 на 1-му поверсі бу- ФОП Легар
3 070
3
дівлі системи ЦЗС загальною площею 32,9 м2 (інв. № Ольга Васи15035) за адресою: Київська обл., м. Бориспіль,
лівна
аеропорт, що перебувають на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»

прийнято рішення про приватизацію
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про внесення змін до наказу про прийняття рішення
про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській області від 07.11.2018 № 12/01-145-РП внесено зміни
до наказу регіонального відділення від 23.05.2018 № 12/01-80-РП «Про прийняття рішення про приватизацію будівлі готелю «Рассвет», а саме: слова
«11 650,7 м2» змінено на «11 173,1 м2».

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про внесення змін до наказів про прийняття рішення
про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Київській області від 07 листопада 2018 року № 983 внесено зміни до наказу
регіонального відділення від 23.04.2018 № 366 про прийняття рішення про
приватизацію об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будівни-

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

!

цтва – будинку культури (літ. «А») за адресою: Київська область, Макарівський
район, с. Кодра, вул. Шевченка, 4-Д, який під час приватизації не увійшов до
статутного капіталу ВАТ «Кодрянський склозавод» (код ЄДРПОУ 00480879),
шляхом продажу на електронному аукціоні.

159, який під час приватизації не увійшов до статутного капіталу ВАТ «Племінний завод «Дзвінкове» (правонаступник ПАТ «Дзвінкове»), – продаж на
електронному аукціоні.

  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Київській області від 07 листопада 2018 року № 986 прийнято рішення про визначення способу приватизації об’єкта малої приватизації – об’єкта окремого
майна – будівлі недіючої лазні за адресою: Київська область, Васильківський
район, с. Плесецьке, вул. Варовицька, 10, яка під час приватизації не увійшла
до статутного капіталу ВАТ «Племінний завод «Дзвінкове» (правонаступник –
ПАТ «Дзвінкове»), – продаж на електронному аукціоні.

Київській області (далі – регіональне відділення) від 07 листопада 2018 року
№ 984 внесено зміни до наказу регіонального відділення від 26.04.2018 № 397
про прийняття рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації – об’єкта
незавершеного будівництва – будинку в саду за адресою: Київська область,
Іванківський район, с. Оране, вул. Садова, 3-А, який під час приватизації не
увійшов до статутного капіталу ВАТ «Оранський крохмальний завод» (код ЄДРПОУ 00383414), шляхом викупу.

ІНФОРМАЦІЯ
про визначення способу приватизації
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Київській області від 07 листопада 2018 року № 985 прийнято рішення про
визначення способу приватизації об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – 52-квартирного житлового будинку за адресою:
Київська область, Васильківський район, с. Плесецьке, вул. Васильківська,

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







ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Одеській області від 08.11.2018 № 1344 прийнято рішення про приватизацію
об’єкта державної власності – Будівля колишньої електростанції з обладнанням та градирнею, що розташований за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл,
вул. Кишинівська, 4 та перебуває на балансі Ізмаїльської філії ДП «Адміністрація морських портів України» (код ЄДРПОУ 38728402).
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