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прийнято рішення
про приватизацію
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про внесення змін до наказу про
прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення
Фонду державного майна України по Запорізькій області від 13.11.2018 № 793 внесено зміни до наказу регіонального відділення
від 07.06.2018 № 384 «Про приватизацію
об’єкта малої приватизації – окремого
майна, розташованого за адресою: Запорізька обл., Запорізький район, с. Розумівка, територія б/в «Лісова поляна»
(далі – Наказ), а саме: п. 2 Наказу викладено в такій редакції: «Прийняти рішення
про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна – очисних споруд
біологічного очищення фекальних стоків,
у складі: насосна фекальних відходів, літ.
Ф, насосна фекальних відходів, літ. Р, установка БІО-25, № 4 (у т. ч. трубопроводи –
366 пог. м), що розташовані за адресою:
Запорізька обл., Запорізький р-н, с. Розумівка, територія б/в «Лісова поляна», які у
процесі приватизації не увійшли до статутного капіталу ВАТ «Запоріжсантехмонтаж»
(правонаступник – ПрАТ «Запоріжсантехмонтаж», код ЄДРПОУ 01415559), шляхом
продажу на електронному аукціоні, у тому
числі: аукціоні з умовами; аукціоні із зниженням стартової ціни; аукціоні за методом
покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій».

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про внесення змін до наказу про
прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Харківській області від 09 листопада
2018 року № 2443 внесено зміни до наказу регіонального відділення від 24.04.2018
№ 887 «Про прийняття рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації»,
а саме: визначено спосіб приватизації
об’єкта малої приватизації – єдиний майновий комплекс Харківського хлібозаводу
№ 1 – колишній структурний підрозділ
Харківського державного підприємства
робітничого постачання Південної залізниці, за адресою: м. Харків, вул. Штерівська,
6 – продаж на аукціоні з умовами.

Рівненська ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про
приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Рівненській області від 15.11.2018 № 530
прийнято рішення про приватизацію
об’єкта малої приватизації – державного
пакета акцій розміром 75,7 % статутного
капіталу ПАТ «Мирогощанський аграрій»,
код за ЄДРПОУ 35505132, за адресою:
35623, Рівненська обл., Дубенський р-н,
с. Мирогоща Перша, вул. Шевченка, 1,
шляхом продажу на електронному аукціоні з умовами.
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засновано у вересні 1993 року

19 листопада 2018 року

мала приватизація

Управління продажу об'єктів малої
приватизації, т. 200-31-64
підприємство 13238» (ідентифікаційний код 05538796; правонаступник ПрАТ «Обухівське автотранспортне підприємство 13238»), приватизовано шляхом продажу на
електронному аукціоні Дороховим Миколою Олеговичем. Ціна продажу об’єкта становить
141 600 (сто сорок одна тисяча шістсот) гривень 00 копійок, у т. ч. ПДВ – 23 600 (двадцять
три тисячі шістсот) гривень 00 копійок.

результати продажу
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єктів малої приватизації
Об’єкт соціально-культурного призначення – лазня з обладнанням загальною площею
191,7 м2, яка розташована за адресою: 24200, Вінницька обл., смт Томашпіль, вул. Заводська, 10а, що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Томашпільський цукровий завод» та перебувала на зберіганні ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина». Приватизовано
шляхом викупу покупцем, який єдиний подав заяву на участь в електронному аукціоні з
умовами, юридичною особою – Дочірнім підприємством «Томашпільський райагроліс»
Вінницького обласного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства
«Віноблагроліс» (код ЄДРПОУ 35143846) за 36000,00 грн (тридцять шість тисяч грн 00
коп.), у т. ч. ПДВ – 6000,00 грн (шість тисяч грн 00 коп.);
об’єкт соціально-культурного призначення – їдальня з обладнанням площею 312,6 м2,
яка розташована за адресою: 23100, Вінницька обл., м. Жмеринка, вул. Асмолова, 50, що
не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Жмеринське АТП 10570» та перебувала на зберіганні ТОВ «Альба-Трікс». Приватизованого шляхом викупу покупцем, який єдиний подав
заяву на участь в електронному аукціоні з умовами, юридичною особою – ТОВ «ВАДА
ГРУП» (код ЄДРПОУ 41750490) за 262080,00 грн (двісті шістдесят дві тисячі вісімдесят грн
00 коп.), у т. ч. ПДВ – 43 680,00 (сорок три тисячі шістсот вісімдесят грн 00 коп.).

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
Інформація
про затвердження результатів продажу
Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області від 12.11.2018 № 12/01-11-ЗВП затверджено результати продажу об’єкта
малої приватизації – Підстанція ПС – 35/10 кВ, що розташована за адресою: м. Дніпро,
проспект Богдана Хмельницького (вул. Героїв Сталінграда), 106-А. Об’єкт приватизовано
шляхом продажу на аукціоні з умовами юридичною особою – ТОВ «САНТЕКО-ДНІПРО»
за ціною 6 000 001,20 грн, у тому числі ПДВ – 1 000 000,20 грн.

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта державної власності
Окреме майно – автомобіль ЗИЛ-131 із запчастинами та матеріалами, які під час
приватизації не увійшли до статутного капіталу ВАТ «Обухівське автотранспортне

КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ
ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Вінницькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення: № 25 (14,8 м2), № 27
(5,7 м2 ) загальною площею 20,5 м2 на 1-му поверсі адміністративного приміщення (літ. А), що перебувають на балансі Державної фіскальної служби України, користувач – Калинівська об’єднана державна податкова інспекція Головного управління ДФС у
Вінницькій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 22100, Вінницька обл., Козятинський р-н, м. Козятин, вул. П. Орлика, 19. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Замовник робіт з оцінки – РВ Фонду
по Вінницькій області (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua). Платник робіт з оцінки –
ФОП Свідерський І. А. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій,
нематеріальних активів): 2 приміщення. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів станом на 30.09.2018: відновна – 10394,65 грн; залишкова – 2603,91 грн. Подібні
до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,3 тис. грн. Дата оцінки (дата на яку проводиться
оцінка майна): 30.11.2018.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення № ХХІХ
площею 2,5 м2 у підвалі 5-поверхової будівлі гуртожитку № 2 (літ. Е), що перебуває
на балансі Вінницького транспортного коледжу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21001,
м. Вінниця, вул. Некрасова, 28. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою продовження строку дії договору оренди. Замовник робіт з оцінки – РВ
Фонду по Вінницькій області (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua). Платник робіт з
оцінки – ФОП Рябуха О. М. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним
обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 частина приміщення. Балансова залишкова вартість
основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій,

Конкурс з відбору
радника

додаток до офіційного видання фонду

Управління продажу об'єктів
великої приватизації,
т. 200-33-25

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.11.2018 № 843-р
визначено радником товариство з обмеженою відповідальністю «Конкорд
Консалтинг» для надання послуг з підготовки до приватизації та продажу пакета акцій приватного акціонерного товариства «Президент-Готель» розміром
100 відсотків статутного капіталу товариства.

ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта державної власності
Окреме майно – нежитлова будівля (лазня) площею 137,6 м2 за адресою: Київська
область, Білоцерківський район, смт Терезине, вул. Першотравнева, 11, яка під час
приватизації не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Терезине» (правонаступник – ТДВ
«Терезине»), приватизовано шляхом викупу ТДВ «Терезине». Ціна продажу об’єкта становить 182 292 (сто вісімдесят дві тисячі двісті дев’яносто дві ) грн 00 копійок, у т. ч. ПДВ –
30 382 (тридцять тисяч триста вісімдесят дві) гривні 00 копійок.
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта державної власності
Окреме майно – будівля колишнього дитячого садка (літ. А) загальною площею
250,1 м2 з господарчим корпусом (літ. Б) загальною площею 50,4 м2 за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Пекарська, 13, що під час приватизації не увійшло до
статутного капіталу ПАТ «Київхліб» та перебуває на балансі дочірнього підприємства Білоцерківський хлібокомбінат (припинено; правонаступник ТОВ «Білоцерківський хлібокомбінат»; код ЄДРПОУ 00378632), приватизовано шляхом викупу ТОВ «Білоцерківський
хлібокомбінат». Ціна продажу об’єкта становить 570 526 (п’ятсот сімдесят тисяч п’ятсот
двадцять шість) гривень 80 копійок, у т. ч. ПДВ – 95 087 (дев’яносто п’ять тисяч вісімдесят сім) гривень 80 копійок.

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Інформація
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – адміністративно-господарське приміщення загальною площею 65,3 м2 (будівля літ. А-1), що знаходиться за адресою:
Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, смт Стара Ушиця, вул. Миру, 11 та
обліковується на балансі Хмельницького обласного управління водних ресурсів, код
ЄДРПОУ 05446893 (перейменовано на Регіональний офіс водних ресурсів у Хмельницькій області), приватизовано фізичною особою – Худняк Ларисою Іванівною, яка
стала переможцем електронного аукціону без умов № UA-PS-2018-08-24-000024-1.
Ціна продажу з урахуванням ПДВ – 96120,00 грн (дев’яносто шість тисяч 00 коп.),
у тому числі ПДВ – 16020,00 грн.

Департамент оцінки майна, майнових
прав та професійної оціночної
діяльності, т. 200-36-36
нематеріальних активів станом на 01.10.2018: відновна – 906,50 грн; залишкова – 709,10
грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,0 тис. грн. Дата оцінки (дата на яку
проводиться оцінка майна): 30.11.2018.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення част. № 2 – 6,3 м2,
№ 3 – 7,2 м2, № 4 – 7,1 м2, № 5 – 1,4 м2, загальною площею 22,0 м2 на 1-му поверсі
виробничого корпусу (літ. А), що перебувають на балансі Виробничої філії «Вінницька картографічна фабрика» ДП «Центр державного земельного кадастру». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21021, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 19. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку дії договору оренди.
Замовник робіт з оцінки – РВ Фонду по Вінницькій області (0432) 67-52-17, vinnytsia@
spfu.gov.ua). Платник робіт з оцінки – приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу Курбатова С. П. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів): 3 приміщення, 1 частина приміщення. Балансова
залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 01.10.2018: відновна – 4387,24
грн; залишкова – 2048,79 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини
будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,0 тис. грн.
Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2018.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення: № 90 – № 92
(51,7 м2), № 98 – № 99 (30,2 м2), част. № 114 (24,7 м2) загальною площею 106,6 м2
на 3-му поверсі 3-поверхового адміністративного приміщення, що перебувають
на балансі Державної фіскальної служби України, користувач – Калинівська об’єднана
державна податкова інспекція Головного управління ДФС у Вінницькій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 22100, Вінницька обл., Козятинський р-н, м. Козятин,
вул. П. Орлика, 19. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою
укладення договору оренди. Замовник робіт з оцінки – РВ Фонду по Вінницькій області
(0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua). Платник робіт з оцінки – Виконавчий комітет Козятинської міської ради. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій,
нематеріальних активів): 5 приміщень, 1 частина приміщення. Балансова залишкова
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вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 30.09.2018:
відновна – 54051,53 грн; залишкова – 13540,33 грн. Подібні до об’єкта
оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель. Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,3 тис. грн. Дата оцінки (дата на
яку проводиться оцінка майна): 30.11.2018.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу
Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
20 лютого 2018 р. за № 198/31650 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно
до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями
в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку
її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у
розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція щодо
ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які
сплачує претендент згідно із законом; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо
досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення); підтвердних документів (заява про
участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою
формою (додаток 4 до Положення); інформації про претендента (додаток
5 до Положення).
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановлеими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів
від дати підписання договору на проведення незалежної оцінки майна.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10
або безпосередньо до приймальні регіонального відділення до 17.00
29.11.2018 (включно).
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкту оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться 05.12.2018 о 10.00 у РВ Фонду по Вінницькій області за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефон
для довідок 67-26-08.

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Донецькій області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єкта малої приватизації
 Найменування об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – об’єкт
соціально-культурного призначення – клуб, що обліковується на
балансі ПрАТ «Курдюмівський завод кислототривких виробів». Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється:
Донецька обл., м. Торецьк, смт Курдюмівка, вул. Керамічна, 2б. 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: Регіональне відділення 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): 1 об’єкт нерухомості – клуб
(частина будівлі, прибудова А1, загальною площею 256,8 м2, розташована на 1-му поверсі 2-поверхового житлового будинку; ґанок, кр., загальною площею 23,1 м2, ґанок, кр.1, загальною площею 1,1 м2; а також
майно – кінообладнання – 2 од. (реєстровий № 293545.7.ААБАГГ51);
обладнання П1644А  – 2 од. (реєстровий № 293545.7.ААБАГГ752); радіола «Контата» (реєстровий № 293545.7.ААБАГГ754); підсилювальна установка (реєстровий № 292545.7.ААБАГГ755); шафа каталожна
(реєстровий № 293545.7.ААБАГГ756); урни поліровані – 2 од. (реєстровий № 293545.7.ААБАГГ757); телевізор «Горизонт» (реєстровий
№ 293545.7.ААБАГГ758) – інформація згідно з базою даних ІППС «ЕтапМайно». Балансова залишкова вартість основних засобів: 14534,38 грн –
будівля клубу, 0,0 грн – майно станом 31.12.2017. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної
ділянки (ділянок): Донецька обл., м. Торецьк, смт Курдюмівка, вул. Керамічна, 2б. 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 – 7,44 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватися практичний досвід з оцінки частин будівель або окремих будівель, зокрема, порівняної площі та функціонального призначення (у тому числі з обладнанням).
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду
від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
20.02.2018 за № 198/31650) (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на
підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно
до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями
в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам
до учасників конкурсу, передбачених п. 12 розділу ІІ Положення.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну
документацію на об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, щодо вартості
надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких
послуг, а також строку їх виконання у календарних днях (не більше ніж 15
календарних днів). У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен
обов’язково зазначати загальну вартість надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом згідно із законом;
документів щодо практичного досвіду надання послуг з оцінки разом із
заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (згідно з додатком 3 до Положення); підтвердних документів.
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за
встановленою формою (згідно з додатком 4 до Положення); письмова
згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл
на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (за потреби); інформація про претендента (згідно з
додатком 5 до Положення).
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (4-й поверх). Телефон для довідок (057)
700-03-27.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублікування цієї інформації об 11.00 в Регіональному відділенні Фонду по
Донецькій області за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (3-й поверх).
Конкурсна документація подається до відділу інформаційного
організаційно-документального забезпечення РВ Фонду по Донецькій
області (3-й поверх) не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно). На конверті слід зазначити «На
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву
об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта
оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище,
ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
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ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Донецькій області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення
загальною площею 275,6 м2, у тому числі: будівля насосної № 1 площею
13,8 м2, будівля насосної № 2 площею 99,3 м2, будівля трансформаторної
підстанції площею 150,8 м2, будівля насосної площею 11,7 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Сільзаводська,
11. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Донецькій області, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: donetsk@
spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: філія – ТОВ «РУССОЛЬ-Україна». 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 – 5,32 тис. грн. В якості подібного буде враховуватись практичний
досвід з оцінки приміщень, частин будівель, окремих будівель.
 2. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 457,3 м2 нежитлової будівлі (реєстровий номер 00334764.1.ШПАШСЛ250), що перебуває на балансі Українського науково-дослідного інституту соляної промисловості, код за ЄДРПОУ
00334764. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Бахмут,
вул. Миру, 35. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта
оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду
по Донецькій області, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна
адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: Благодійна організація «Благодійний фонд «ХЕСЕД «МОРІА». 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 –3,13 тис.
грн. В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
приміщень, частин будівель.
 3. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення
загальною площею 35,4 м2 першого поверху будівлі, що перебуває
на балансі ВАТ «Укрцинк» (код за ЄДРПОУ 00194317). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 85102, Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Європейська,
13. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення
Фонду по Донецькій області, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: Державне підприємство «Донецький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою». Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2018. Очікувана найбільша
ціна послуг з оцінки – 2,5 тис. грн. В якості подібного буде враховуватись
практичний досвід з оцінки приміщень, частин будівель.
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 із:
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). Тел. для довідок (057) 700-03-27.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублікування цієї інформації об 11.00 в Регіональному відділенні Фонду по
Донецькій області за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (3-й поверх).
Конкурсна документація подається до відділу інформаційного
організаційно-документального 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.

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Запорізькій області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів оренди
Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87
(89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ Фонду по
Запорізькій області: zaporizhia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ
Фонду по Запорізькій області.
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 1 (у складі
приміщень з № 1 до № 24 включно, № 26, № 27) загальною площею
808,7 м2 підвального поверху будівлі учбового корпусу (літ. А-4, А1,
А2), реєстровий номер 02070849.14.КМФХЧХ030. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Соборний, 117. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди.
Балансоутримувач майна: Запорізький національний технічний університет.
Платник робіт з оцінки: ФОП Темніков Г. П. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.08.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг
з оцінки об’єкта оцінки – 3 600 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини приміщень будівель; за функціональним призначенням:
адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість,
нерухомість для закладів громадського харчування тощо.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина даху площею 7,0 м2 будівлі та
1/10 частина металевої труби котельні. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Запорізька обл., Великобілозерський р-н, с. Велика Білозерка,
вул. 8 Березня, 1б. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою
продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна:
Кам’янське міжрайонне управління водного господарства. Платник робіт
з оцінки: Товариство з обмеженою відповідальністю «лайфселл». Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2018. Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3 800 грн. Подібні
до об’єкта оцінки об’єкти: конструктивні частини будівель (частини даху),
під розміщення передавальних пристроїв, споруди та їх частини, зокрема
аналогічного функціонального призначення, що використовуються для
розміщення технічних засобів та антен операторів телекомунікацій, які
надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку тощо.
 3. Назва об’єкта оцінки: вбудовані в шостий поверх дорослої
поліклініки на 850 відвідувачів (літер І-7, нежитлові приміщення № 6-3,
6-4, 6-5, 6-6, 6-7, 6-8, 6-23, 6-24, 6-25, 6-26, 6-27, 6-28, 6-29, 6-30, 6-31,
6-32, 6-33, 6-34, 6-35 загальною площею 332,6 м2); вбудовані в шостий поверх стаціонару для дітей на 60 ліжок з поліклінікою (літер
Л1-7, приміщення № 601, 605, 606, 607, 608, 609, 611, 616, 618, 619, 621,
623, 626, 632, 637, 642 та частина приміщення № 625 загальною площею
239,1 м2), загальною площею 571,7 м2. Місцезнаходження об’єкта

оцінки: Запорізька обл., м. Енергодар, просп. Будівельників, 33. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Державний заклад «Спеціалізована
медико-санітарна частина № 1» Міністерства охорони здоров’я України.
Платник робіт з оцінки: Управління праці та соціального захисту населення
Енергодарської міської ради. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 31.10.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки
об’єкта оцінки – 4 000 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення
та частини приміщень будівель; за функціональним призначенням: адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість,
нерухомість для закладів громадського харчування тощо.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 51, № 52 загальною площею 57,8 м2 першого поверху будівлі центру науковотехнічної інформації (літ. А-10). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Запоріжжя, просп. Соборний, 77. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: ДП
«Центр науково-технічної інформації та сприяння інноваційному розвитку
України». Платник робіт з оцінки: ФОП Криволапов О. П. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2018. Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2 500 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини приміщень будівель; за функціональним
призначенням: адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна
нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення № 75
загальною площею 2,0 м2 першого поверху будівлі лікувального
корпусу (літ. Б-6). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя,
вул. Академіка Амосова, 83. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з
метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізький
державний медичний університет. Платник робіт з оцінки: ТОВ «ТРЕЙДБОКС». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2018.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
2 400 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: частини приміщень будівель
площею до 20 м2; за функціональним призначенням: адміністративна,
торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для
закладів громадського харчування тощо.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 50 загальною
площею 35,3 м2 першого поверху корпусу Б (літ. Б-5). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Патріотична, буд. 74а. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди,
укладеного між ДП «УкрНДІспецсталь» та ТОВ «Український центр незалежних експертних досліджень «УКРЕКСПЕРТИЗА» за погодженням регіональним відділенням розміру орендної плати. Балансоутримувач майна:
ДП «Український державний науково-дослідний інститут спеціальних сталей, сплавів та феросплавів». Платник робіт з оцінки: ТОВ «Український
центр незалежних експертних досліджень «УКРЕКСПЕРТИЗА». Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2018. Очікувана найбільша
ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2 500 грн. Подібні до об’єкта
оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель; за функціональним призначенням: адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна
нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо.
 7. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення № 2
загальною площею 6,8 м2 першого поверху будівлі технікуму (літ.
А-3). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Василівський
р-н, м. Дніпрорудне, просп. Ентузіастів, 23. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач
майна: Дніпрорудненський індустріальний технікум. Платник робіт з оцінки: ФОП Караіванова І. Я. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 31.10.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки
об’єкта оцінки – 3 200 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: частини
приміщень будівель площею до 20 м2; за функціональним призначенням:
адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість,
нерухомість для закладів громадського харчування тощо.
 8. Назва об’єкта оцінки: частина даху загальною площею 15,0 м2
будівлі учбового корпусу № 5 (літ. А5-5). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач
майна: Запорізький національний технічний університет. Платник робіт з
оцінки: Приватне акціонерне товариство «ВФ Україна». Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2018. Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2 400 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: конструктивні частини будівель (частини даху), під розміщення
передавальних пристроїв.
 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення з № 30 до № 36
включно, з № 38 до № 40 включно, з № 42 до № 53 включно, з № 55
до № 59 включно, з № 61 до № 79 включно площею 640,8 м2 першого поверху триповерхової будівлі їдальні (літ. А-3), реєстровий
номер 05755571.4.АААДЕВ056, та індивідуально визначене майно
(у кількості 32 одиниць). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Дніпровське шосе, 9. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати
з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач
майна: орендоване майно не увійшло при корпоратизації Запорізького
заводу «Перетворювач» до статутного капіталу ПАТ «Запорізький завод
«Перетворювач» та залишилось на його балансі. Платник робіт з оцінки:
ПАТ «Запорізький завод «Перетворювач». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2018. Очікувана найбільша ціна надання
послуг з оцінки об’єкта оцінки – 6 500 грн. 	Подібні до об’єкта оцінки
об’єкти: приміщення та частини будівель; за функціональним призначенням: для закладів громадського харчування; обладнання та інше майно
закладів громадського харчування.
Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумерований,
скріплений підписом керівника суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта
господарювання, що проводив оцінку.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (зі змінами,
внесеними наказом Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650) (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих
відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження
практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача
стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача, виданими
згідно із Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати разом із супровідним листом
конкурсну документацію в запечатаному конверті (на конверті слід
зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також
зазначити дату проведення конкурсу, назву об’єкта оцінки, щодо якого
буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та
найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи – підприємця, який подає конкурсну документацію) по кожному
об’єкту оцінки окремо, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів
оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення);
копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту
Фондом; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту
про оцінку майна; інформація про претендента (додаток 5 до Положення);
2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом
із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна (додаток 3 до Положення). У разі відсутності досвіду та (або)
відсутності хоча б одного з документів, що підтверджують цей досвід (зокрема, подані копії документів є нечитабельними), бали за відповідними
критеріями не зараховуються; 3) конкурсну пропозицію претендентів, яка
подається в запечатаному окремому конверті і має містити пропозиції
щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням
робіт, а також строк виконання робіт у календарних днях, який не повинен
перевищувати 5 календарних днів.
Претенденти, які подали документи на конкурсний відбір СОД в одному
конверті на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі допущені не будуть.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі у конкурсі не допускається.
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відомості
приватизації

ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Запорізькій області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єкта приватизації
Контактні телефони: відділ реформування власності (061) 226-07-75
(76), відділ оцінки (061) 226-07- 50 (66). Електронна адреса РВ Фонду по
Запорізькій області: zaporizhia@spfu.gov.ua.
 Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – окреме майно – очисні споруди біологічного очищення фекальних стоків, у
складі: насосна фекальних відходів, літ. Ф, насосна фекальних відходів,
літ. Р, установка БІО-25, № 4 (в тому числі трубопроводи – 366 пог. м), які
в процесі приватизації не увійшли до статутного капіталу ВАТ «Запоріжсантехмонтаж» (правонаступник – ПрАТ «Запоріжсантехмонтаж», код за
ЄДРПОУ 01415559). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл.,
Запорізький р-н, с. Розумівка, територія бази відпочинку «Лісова поляна».
Балансоутримувач майна: відсутній. Мета проведення незалежної оцінки:
приватизація шляхом продажу на аукціоні, у тому числі: аукціоні з умовами;
аукціоні із зниженням стартової ціни; аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2018. Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 6 000 грн. Строк виконання робіт
з оцінки не повинен перевищувати 7 календарних днів. Подібні до об’єкта
оцінки об’єкти: очисні споруди аналогічного функціонального призначення.
Замовник робіт з оцінки: РВ Фонду по Запорізькій області.
Платник робіт з оцінки: РВ Фонду по Запорізькій області.
Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумерований,
скріплений підписом керівника суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта
господарювання, що проводив оцінку.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України15.01.2016 за № 60/28190 (зі змінами,
внесеними наказом Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650) (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності,
виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав
та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна
та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання
звіту про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача
стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача, виданими
згідно із Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність в України».
Претендентам потрібно подати разом із супровідним листом конкурсну документацію в запечатаному конверті (на конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити
назву, адресу об’єкта оцінки та дату проведення конкурсу), а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів
оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення);
копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту
Фондом державного майна України; копії кваліфікаційних документів
оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; інформація про претендента (додаток 5 до Положення); 2) документи щодо 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). 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) конкурсну пропозицію претендентів, яка
подається в запечатаному окремому конверті і має містити пропозиції
щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням
робіт, а також строк виконання робіт у календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. 22, каб. 16.
Телефони для довідок: (061) 226-07-50, 226-07-66, 226-07-79.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу документального забезпечення та контролю виконавської дисципліни Регіонального відділення
Фонду по Запорізькій області (каб. 10) до 15.00 28.11.2018 (включно).
Конкурс відбудеться 04.12.2018 о 10.00 у РВ Фонду по Запорізькій області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги,
50, каб. 35.

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Київській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки газорозподільних систем, власником яких є
держава та які обліковуються на балансі оператора
газорозподільних систем ПАТ «Київоблгаз», з метою їх
переоцінки для цілей бухгалтерського обліку (визначення
залишкової вартості), станом на 31.12.2011 та 31.12.2016
Замовник: РВ Фонду по Київській області. Платник: РВ Фонду по Київській
області. Очікувана найбільша ціна надання послуг: 96 000,00 грн. Подібними
до об’єкта оцінки будуть вважатися: необоротні активи суб’єкта господарювання, в кількості більше 10 000 одиниць; основні засоби, в тому числі споруди, зокрема аналогічного функціонального призначення та КТЗ.
Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ Фонду по Київській області конкурсну документацію, яка відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом
Фонду від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 № 60/28190 в редакції, затвердженій наказом Фонду
від 16.01.2018 за № 47, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від
20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення), складається із:
підтвердних документів;
конкурсних пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції
витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання
робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про
проведення конкурсу, запечатаних в окремому конверті;
документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом
із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової
оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну
грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 3 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за
встановленою формою (додаток 4 до Положення);
письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл
на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності);
інформація про претендента (додаток 5 до Положення).
Вимоги до учасників конкурсу: оцінювачі повинні мати кваліфікаційні
свідоцтва (кваліфікаційні документи), які відповідають об’єкту оцінки та
загальний стаж професійної діяльності яких з оцінки майна становить не
менше 3 років.
Конкурсна документація подається окремо у запечатаному конверті з
описом підтвердних документів та обов’язковим зазначенням об’єкта, на
який подається конкурсна документація, що містяться в конверті, до відділу управління персоналом та проходження державної служби РВ Фонду
по Київській області не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Київ, вул. Голосіївська, 50, кімн. 612.
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Конкурс відбудеться 06.12.2018 об 11.00 у РВ Фонду по Київській області за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, 50,
кімн. 606, телефон для довідок 200-25-29.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Луганській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єкта оренди
 Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 33,25 м2 на першому поверсі двоповерхової будівлі АПК ВП «Шахта Тошківська» (інв. № 3), що перебуває на балансі
ДП «Первомайсквугілля». Місцезнаходження об’єкта: 93281, Луганська
обл., Попаснянський р-н, смт Тошківка, вул. Челюскіна, 3б. Мета оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору
оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2018.
Замовник: РВ Фонду по Луганській області. Телефон та електронна адреса
замовника: (06452) 4-23-48, lugansk@spfu.gov.ua. Платник: ФОП Хилько
А. М. Строк виконання роботи – не більше 5 календарних днів. Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2100 грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 (у редакції наказу
Фонду від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів СОД, якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній
формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1. «Оцінка нерухомих
речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок,
та майнових прав на них».
Звіт про оцінку має бути складений державною мовою.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки відповідно до додатка 2 до Положення є: адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна
нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування.
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, калькуляцію витрат,
пов’язаних з наданням таких послуг та строк виконання робіт.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають
бути завірені належним чином.
Конкурс відбудеться 06 грудня 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
площею 1,0 м2 на першому поверсі у будівлі навчального корпусу № 1. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Дрогобич,
вул. І. Франка, 24. Балансоутримувач: Дрогобицький державний педагогічний університет імені І. Франка. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою
продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 26162-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника
конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі
(частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної
частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки:
Львівська обл., м. Дрогобич, вул. І. Франка, 24. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 31.10.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Михайлів Тарас Мирославович.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 73,9 м2 на другому цокольному поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 71. Балансоутримувач: ДП Державний інститут проектування міст «Містопроект». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру
орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна
адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки
пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування
земельної ділянки: м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 71. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2018 (орієнтовно). Платник робіт
з оцінки – Громадська організація «Львівська волонтерська кухня».
 3. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення № 60,
61, 62, 63 загальною площею 50,4 м2 на першому поверсі двоповерхової будівлі навчальної майстерні. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Львів, вул. Пулюя, 30. Балансоутримувач: ВСП Технічний коледж НУ
«Львівська політехніка». Мета проведення незалежної оцінки: визначення
вартості для розрахунку розміру орендної плати для 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. Пулюя,
30. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «ОПТЕХ».
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № XVIII, XIX, XX
загальною площею 86,7 м2 у півпідвалі будівлі літ. «А-3». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Раневицька,
12. Балансоутримувач: ДВНЗ «Дрогобицький механіко-технологічний
коледж». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного
майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір
земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом
оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце
розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Раневицька, 12. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2018
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Малега Іван Юрійович.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 783,0 м2
будівлі складу В-1 та нежитлові приміщення площею 2484,1 м2
будівлі виробничого корпусу Б-3, загальною площею 3267,1 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Тернопільська, 38. Балансоутримувач: ДП «Виробничо-поліграфічне підприємство МО України «Армія України». 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. Тернопільська, 38. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2018 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ПП «Ільваро».
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’єкта № 1 – 2400,00 грн; для об’єктів № 2 – № 5 – 3000,00 грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції
наказу Фонду від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).

Замовник робіт з оцінки: РВ Фонду по Львівській області (79000,
м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки відповідно до додатка 2 до
Положення є: для об’єкта № 1 – приміщення, частини будівель (для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв, інших автоматів); для
об’єктів № 2 та № 4 – приміщення, частини будівель (адміністративна,
торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для
закладів громадського харчування тощо); для об’єктів № 3 та № 5 – виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено
провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом
1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього
напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у
тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення.
Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та
додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (згідно з інформацією про подібні до об’єкта оцінки об’єкти, ознаки подібності
якого наведено в додатку 2 до Положення), інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 5 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті
шляхом поштового відправлення або до відділу документального забезпечення та роботи з ДСК за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3
з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції
щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням
робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях) по кожному
об’єкту оцінки окремо. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ Фонду по Львівській області о 12.00 через 14 днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ Фонду по Львівській області не пізніше
ніж за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для
довідок: (032) 255-41-71, 261-62-04.

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Рівненській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
 1. Назва об'єкта оцінки: частина будівлі сховища: допоміжні приміщення № 24-27 загальною площею 126,8 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Д.Галицького, 25. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу:
(0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу: (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ Фонду по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77)
. Платник робіт з оцінки: ТзОВ «Охоронна компанія «Вартовий». Основні
види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня. Кількість
об'єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій,
нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір статутного капіталу (власного
капіталу) господарського товариства: інформація відсутня. Балансова
залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: інформація
відсутня. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності):
інформація відсутня. Наявність об'єктів, що містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 3 000 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 2. Найменування об’єкта оцінки: приміщення їдальні «Азалія» площею 261,5 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно
якого оцінюється: Рівненська обл., смт Рокитне, вул. Шевченка, 2б. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу: (0362)
26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ Фонду по Рівненській області (33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ГО «Рокитнівський клуб спортивного покеру». Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним
обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір статутного
капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів:
інформація відсутня. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація
відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня. Наявність об'єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2018. Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 3 500 грн. Подібні
до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за
функціональним призначенням.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом
Фонду від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47,
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650
(далі – Положення).
Вимоги до учасників конкурсу та перелік підтвердних документів, які
подаються на розгляд комісії, викладені у розділах ІІ, ІІІ Положення.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів
від дати підписання договору на проведення незалежної оцінки.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті, на якому слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування
юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Конкурс відбудеться в РВ Фонду по Рівненській області о 9.00
через 14 днів після публікування цієї інформації за адресою: 33028,
м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Конкурсну документацію потрібно подавати до структурного підрозділу
з діловодства РВ Фонду по Рівненській області за адресою: 33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення
конкурсу включно до 16.00. Телефон для довідок 26-79-91.

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
ЗалишНазва об’єкта оцінки,
кова
№ його місцезнаходження
Дата
Вид
варта найменування оцінки
вартість
Платник
з/п
тості
балансоутримувача
об’єкта,
грн
Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
1 Частина нежитлової адміністративної
Територіальбудівлі літ. А, поз. 12, 13, 14 загальною
ний центр
площею 60,2 м2 відділу статистики у Тенадання соціальних послуг
ребовлянському районі за адресою: вул.
Ринкова
0,0
ТеребовлянНаливайка, 4, м. Теребовля, Теребовлянвартість
ської міської
ський р-н, Тернопільська обл., що переради
буває на балансі Головного управління
статистики у Тернопільській області
30.11.18

Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. 22, каб. 16.
Телефони для довідок: (061) 226-07-50; 226-07-66; 226-07-79.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу документального забезпечення та контролю виконавської дисципліни Регіонального відділення
Фонду по Запорізькій області (каб. 10) до 15.00 г 30.11.2018 (включно).
Конкурс відбудеться 06.12.2018 о 10.00 у РВ Фонду по Запорізькій області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги,
50, каб. 35.

19 листопада 2018 року

4

відомості
приватизації

Продовження таблиці

Назва об’єкта оцінки,
№
Дата
та найменування оцінки
з/п його місцезнаходження
балансоутримувача

Залишкова
Вид вар- вартість
тості
об’єкта,
грн

Платник

30.11.18

2 Гідротехнічні споруди виросного стаФізична осову «Верхній Зборів № 1» (інвентарба – підприний номер 135, реєстровий номер
ємець Гунько
25592421.71.ААЕЖАЖ460) площею
Анатолій
6,0 га, що включає в себе: водопосПетрович
тачальний канал (інвентарний номер
100, реєстровий номер 25592421.71.
ААЕЖАЖ398), паводковий водоспуск (інРинкова
0,0
вентарний номер 144, реєстровий номер
вартість
25592421.71.ААЕЖАЖ435), верхню споруду (інвентарний номер 145, реєстровий номер 25592421.71.ААЕЖАЖ365)
і знаходяться на території Зборівської
міської ради Тернопільської області та
перебувають на балансі Державного підприємства «Укрриба»
Замовник робіт з оцінки: РВ Фонду по Тернопільській області.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 (у редакції
наказу Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення), та з урахуванням
умов цієї інформації.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів
у матеріальній формі» та спеціалізацією 1.1 в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку
її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у
розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися
кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають
загальний стаж професійної діяльності не менше 3 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних
ділянок та майнових прав на них), та наявність особистого досвіду у виконанні робіт з оцінки кожного оцінювача, який буде залучений до виконання робіт з оцінки подібного майна, що підтверджується відповідними
документами: копією договору (копіями договорів) про надання послуг з
оцінки разом з копією акта приймання-передавання робіт з оцінки, копією висновку про вартість об’єкта оцінки, оригіналом або копією рецензії,
складеної рецензентом, що працює в органі приватизації, або оригіналом
чи копією рецензії, складеної експертною радою саморегулівної організації оцінювачів, завірених печаткою претендента.
Очікувана найбільша ціна надання послуг, що буде розглядатися
конкурсною комісією під час обрання переможця з оцінки об’єкта № 1 –
2100,00 грн; об’єкта № 2 – 5800,00 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 не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки № 1 є нерухоме майно – окремі будівлі, приміщення, частини будівель адміністративної, торговельноадміністративної та торговельної нерухомості; об’єктами, подібними до
об’єкта оцінки № 2, – нерухоме майно – інженерні споруди (гідротехнічні
споруди, дамби).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в
конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності» та дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у РВ Фонду по Тернопільській області за
адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (2-й поверх, зал засідань) о 10.00 через 14 днів після дати опублікування цієї інформації.
Телефон для довідок (0352) 25-04-87.
Документи на участь в конкурсі подаються до РВ Фонду по Тернопільській області за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11,
каб. 604 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно).
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: РВ Фонду по
Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11. Телефон для довідок (0352) 25-04-87.

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

№
з/п

1

2

3

Очікувана
найбільНайменування об’єкта оцінки, плоІнформаша ціна
Мета провеща, місцезнаходження, балансоу- Дата оцінки
ція про
надання
дення оцінки
тримувач
платника
послуг з
оцінки/
грн
Нежитлове приміщення – к. № 53
28.10.18 ВизначенВидав2 200
на 1-му поверсі 5-поверхової будівлі
ня вартості
ництво
літ. «А-5» учбового корпусу Націооб’єкта з
«Право»
нального університету «Юридична
метою продоакадемія України імені Ярослава
вження догоМудрого», інв. № 1106019389, завору оренди
гальною площею 7,9 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Пушкінська, 10, що
перебуває на балансі Національного
університету «Юридична академія
України імені Ярослава Мудрого»,
02071139, тел. 704-92-93
Нежитлове приміщення (частина
28.10.18 ВизначенВидав2 200
холу лівого крила – кімн. № 50) на
ня вартості
ництво
1-му поверсі 2-поверхової будівлі
об’єкта з
«Право»
учбового корпусу Національного
метою продоуніверситету «Юридична академія
вження догоУкраїни імені Ярослава Мудровору оренди
го», пам’ятка архітектури, інв.
№ 1106012742, охоронний № 334,
загальною площею 9,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 77,
що перебуває на балансі Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», 02071139, тел. 704-92-93
Нежитлові приміщення –
На дату ВизначенАТ «Альфа 2 200
кімн. № 100, 101, 102 на 1-му поукладення ня вартості
Банк»
версі 4-поверхового учбового кор- договору на об’єкта оренпусу, літ. за техпаспортом «Б-2-4», проведення ди з метою
інв. № 101310030, реєстровий
незалежної передачі в
№ 02066769.1.АААККЖ428, загальоцінки
оренду
ною площею 64,0 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Чкалова, 17, що перебувають на балансі Національного
аерокосмічного університету
ім. М. Є. Жуковського «ХАІ»,
02066769, тел. (057) 788-40-40
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Продовження таблиці

№
з/п

Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезнаходження, балансоу- Дата оцінки
тримувач

4 Нежитлові приміщення – частина кімн. № 29 на 1-му поверсі
4-поверхового учбового корпусу,
літ. за техпаспортом «Б-2-4»,
інв. № 101310030, реєстровий
№ 02066769.1.АААККЖ428, загальною площею 1,0 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Чкалова, 17, що перебувають на балансі Національного
аерокосмічного університету
ім. М. Є. Жуковського «ХАІ»
5 Нежитлові приміщення на першому поверсі (312,5 м2), на другому
поверсі (120,9 м2), на третьому
поверсі (68,9 м2), на четвертому
поверсі (22,8 м2) чотириповерхової
адміністративної будівлі, літ. «А-4»,
інвентарний № 0001030015, загальною площею 525,1 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Алчевських, 30, що
перебуває на балансі Українського
державного університету залізничного транспорту (ідентифікаційний
номер 1116472), тел. 732-28-75,
21-18-95
6 Нежитлові приміщення – кімн.
№ 51, 52, 54, 63 на 1-му поверсі
4-поверхової будівлі учбововиробничих майстерень (літ.
«Ц/2-4») загальною площею
336,0 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Плеханівська, 126, що перебувають на балансі ДНЗ «Харківське
вище професійне училище № 6»,
5537609, тел. (057) 723-04-64
7 Частина приміщення холу на першому поверсі 7-поверхової будівлі
університетського стоматологічного
центру ХНМУ (інв. № 10320007, літ.
за техпаспортом «А-7») загальною
площею 1,0 м2 за адресою: м. Харків, просп. Перемоги, 51, що перебуває на балансі Харківського національного медичного університету,
01896866, тел. 705-07-11
8 Нежитлові приміщення на 1-му
поверсі у двоповерховій будівлі
загальною площею 54,6 м2 за адресою: Харківська область, м. Золочів,
вул. Перемоги, 8, що перебувають
на балансі Управління Державної
казначейської служби у Золочівському районі Харківської області,
37315882, тел. 5-19-90
9 Нежитлове приміщення – частина холу № 2 на 1-му поверсі
9-поверхової будівлі гуртожитку,
літ. за техпаспортом «А-9», інв.
№ 10300005, загальною площею
2,0 м2 за адресою:м. Харків, вул. Цілиноградська, 50б, що перебуває
на балансі Харківського державного
університету харчування та торгівлі,
01566330, тел. (057) 337-85-35
10 Нежитлове приміщення – частина холу № 56 на 1-му поверсі
5-поверхової будівлі гуртожитку,
літ. за техпаспортом «А-5», інв.
№ 10300001, загальною площею
2,0 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Цілиноградська, 28, що перебуває на балансі Харківського
державного університету харчування
та торгівлі, 01566330, тел. (057)
337-85-35
11 Нежитлові приміщення – кімн. № 25
(коридор) площею 63,0 м2, частина
кімн. № 33 (майстерня) площею
492,8 м2, частина кімн. № 45, 46,
47, 48, 49 (побутові служби) площею
6,2 м2 на першому поверсі одноповерхової частини учбового корпусу
навчально-експериментальної майстерні, інв. № 101310038, реєстровий № 02066769.1.АААККЖ446, літ.
за техпаспортом «Б/1-1-3», загальною площею 562,0 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Чкалова, 17, що перебувають на балансі Національного
аерокосмічного університету імені
М. Є. Жуковського «Харківський
авіаційний інститут», 02066769,
тел. (057) 788-40-40
12 Нежитлові приміщення – кімн. № 2,
3 в підвалі 5-поверхової будівлі
учбового корпусу, інв. № 46510,
літ. «А-5», що є пам’яткою архітектури, загальною площею 80,2 м2
за адресою: м. Харків, майдан
Конституції, 11, що перебувають
на балансі Харківського національного університету мистецтв імені
І. П. Котляревського, 02214350,
тел. (057) 731-10-95
13 Нежитлові приміщення – кімн.
№ 1-31, 1-32 на 2-му поверсі
двоповерхової адміністративноуправлінської будівлі літ. «А-2»
загальною площею 33,9 м2 за адресою: Харківська обл., Зміївський
р-н, м. Зміїв, вул. Адміністративна
(Леніна), 25, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Харківській області, 2362629,
тел. (057) 706-26-16

На дату
укладення
договору на
проведення
незалежної
оцінки

Очікувана
найбільІнформаша ціна
Мета провеція про
надання
дення оцінки
платника
послуг з
оцінки/
грн
ВизначенАТ «Альфа 2 200
ня вартості
Банк»
об’єкта оренди з метою
передачі в
оренду

19.12.18

Визначення вартості
об’єкта з
метою продовження договору оренди

Акціонерне 3 200
товариство
«Мегабанк»

05.10.18

Визначення вартості
об’єкта з
метою продовження договору оренди

ТОВ «ХАР- 2 700
КІВЕНЕРГОПРИЛАД»

усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом, а також строку
виконання робіт (у календарних днях); документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо
досвіду суб’єкта оціночної діяльності або оцінювачів, які будуть залучені:
копії договору (копії договорів) про надання послуг з оцінки разом з копією
акта приймання-передавання робіт з оцінки, копією висновку про вартість
об’єкта оцінки, оригіналом або копією рецензії, складеної рецензентом,
що працює в органі приватизації, або оригіналом чи копією рецензії, складеної експертною радою саморегулівної організації оцінювачів.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено
провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом «Оцінка
об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму
1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості)» для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні
свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж
професійної діяльності не менше 3 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості).
Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як практичний досвід, буде використовуватись додаток 2 до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності (пункт 2
розділу II Положення).
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній
одиниці виміру – календарних днях. Строк виконання робіт повинен становити не більше 5 днів для об’єктів оренди нерухомого майна (після
отримання в повному обсязі необхідної документації та інформації про
об’єкт оцінки).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в
конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності» та дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у РВ Фонду по Харківській області за адресою: м. Харків, майдан Театральний, 1, 5-й поверх об 11.00 через
14 днів після опублікування цієї інформації. Телефон для довідок
(057) 700-77-19.
Документи на участь у конкурсі подаються до РВ Фонду по Харківській області за адресою: м. Харків, Театральний майдан, 1, 1-й поверх
до 16.00 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно).

м. КИЇВ
05.10.18

Визначення вартості
об’єкта з
метою продовження договору оренди

ФОП Мак- 2 200
сименко
Галина
Олександрівна

31.12.18

Визначення вартості
об’єкта з
метою продовження договору оренди

Публічне 2 700
акціонерне
товариство
«МЕГАБАНК»

На дату
укладення
договору на
проведення
незалежної
оцінки

ВизначенФОП
ня вартості
Калустов
об’єкта орен- Г. Г.
ди з метою
передачі в
оренду

2 200

На дату
укладення
договору на
проведення
незалежної
оцінки

ВизначенФОП
ня вартості
Калустов
об’єкта орен- Г. Г.
ди з метою
передачі в
оренду

2 200

На дату
укладення
договору на
проведення
незалежної
оцінки

ВизначенФОП Вол- 3 200
ня вартості
ков Ю. В.
об’єкта оренди з метою
передачі в
оренду

На дату
укладення
договору на
проведення
незалежної
оцінки

ВизначенФОП
ня вартості
Бєлєвцов
об’єкта орен- О. В.
ди з метою
передачі в
оренду

09.11.18

Визначення вартості
об’єкта з
метою продовження договору оренди

2 200

Зміївське 2 700
районне
комунальне підприємство
містобудування та
архітектури

Замовником по вищеперерахованих об’єктах оренди виступає РВ
Фонду по Харківській області.
По кожному об’єкту оцінки окремо претенденти на участь у конкурсах подають до РВ Фонду по Харківській області конкурсну документацію в запечатаному конверті, яка складається з:
підтвердних документів (відповідно до Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду
від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, зі змінами, внесеними наказом Фонду
від 16.01.2018 № 47, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення); конкурсної пропозиції,
запечатаної в окремому конверті, щодо ціни надання послуг з оцінки,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, з урахуванням

ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по м. Києву про повторне оголошення
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів державної власності
І. Мета проведення незалежної оцінки: визначення збитків, завданих
об’єкту приватизації за час володіння ним покупцем. Замовник та платник
робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по м. Києву.
 Об’єкт оцінки: об’єкт незавершеного будівництва державної
власності – будівля харчоблоку за адресою: м. Київ, вул. Волинська,
66а. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій: 973951,00 грн (за договором купівлі-продажу)
станом на 27.08.2003. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Орієнтовна дата оцінки: 31.12.2018. Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з оцінки, що перевищують
9 500,00 грн.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
(ціни продажу) для здійснення приватизації об’єкта державної власності
шляхом продажу на аукціоні. Замовник та платник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по м. Києву.
 Об’єкт оцінки: об’єкт незавершеного будівництва (без земельної ділянки) – розширення виробничої бази ДВП «Будремкомплект».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 03142, м. Київ, бульв. Академіка Вернадського, 36в. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Орієнтовна дата оцінки: 31.12.2018. Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з оцінки, що перевищують
9 500,00 грн.
Конкурси відбудуться 03 грудня 2018 року о 15.00 в РВ Фонду по
м. Києву за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г.
Документи приймаються до 17.30 27 листопада 2018 року за адресою:
м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108.
Конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті, на кожний
об’єкт оцінки окремо. Претенденти, які подали документи на конкурсний
відбір СОД в одному конверті на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі допущені не будуть.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, який відбудеться 03 грудня 2018 року», а також зазначити назву об’єкта оцінки та найменування суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 (у редакції
наказу Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення).
До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено
провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною спеціалізацією в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсу)
передбачені пунктом 12 розділу ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у
Положенні, зокрема у пунктах 5, 6 розділу ІІ та додатках до нього. Заява
про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація
про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Для визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки, будуть використовуватись ознаки подібності, наведені в додатку 2 до Положення.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Київ, бульв. Шевченка,
50г, телефон для довідок 281-00-32.

ПІДСУМКИ
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
проведеного 12.11.2018, переможцем конкурсу щодо визначення
вартості корпусу № 14 літера «Я» загальною площею 5097,6 м2, розташованого за адресою: вул. Московська, 8, м. Київ, що обліковується на
балансі державного підприємства заводу «Арсенал», з метою укладення
договору оренди, визнано суб’єкта оціночної діяльності – товариство
з обмеженою відповідальністю «Консалтингова фірма «Острів». Строк
надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг
з оцінки – 3,4 тис. грн.

ІНФОРМАЦІЯ РВ Фонду по Луганській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
оренди, що відбувся 12.10.2018
1. Нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 56,2 м2 на
першому поверсі двоповерхової будівлі колишньої їдальні (інв. № 74), що
перебуває на балансі ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ», за адресою: Луганська
обл., м. Сєверодонецьк, вул. Юності, 12. Переможець конкурсу – ТОВ
Агентство по нерухомості «Дісконт» на таких умовах: вартість послуги –
1 950 грн, термін виконання роботи – 4 дні.
2. Частина нежитлового вбудованого приміщення площею 2,0 м2 на
першому поверсі в холі чотириповерхової адміністративної будівлі шахти
«Гірська» (інв. № 11772), що перебуває на балансі ДП «Первомайсквугілля», за адресою: Луганська обл., Попаснянський р-н, м. Гірське, вул. Івана
Данькова, 21. Переможець конкурсу – ФОП Сорокіна І. М. на таких умовах:
вартість послуги – 1 700 грн, термін виконання роботи – 3 дні.
Продовження рубрики на стор. 8

№ 93 (1217)
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відомості
приватизації

Управління орендних відносин,
т. 200-34-39

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

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Вінницькій області про проведення
конкурсу на право укладення договору оренди
державного майна
Орган, уповноважений управляти державним майном: Державне агентство рибного господарства України.
Назва і місцезнаходження органу, що проводить конкурс: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області за
адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: гідротехнічна споруда –
гребля ставу Кривошия, у складі якої: «А» гребля ставу Кривошия; «Б»
відкритий шлюз-резервуар № 1; «В» відкритий шлюз-резервуар № 2 за
адресою: Вінницька обл., Хмільницький р-н, с. Кривошиї, вул. Гагаріна,
45б, що перебуває на балансі державного підприємства «Укрриба».
Загальна вартість об’єкта, визначена шляхом проведення станом на
30.06.2018 незалежної оцінки, становить 406 774,00 грн.
Стартова орендна плата, визначена згідно з Методикою розрахунку
орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженою постановою КМУ від 04.10.1995 № 786, без ПДВ за базовий місяць
розрахунку – вересень 2018 р. становить 5 145,69 грн.
Гарантійний внесок, який становить шість стартових орендних плат,
у розмірі 30 874,14 грн без урахування ПДВ. Реквізіти рахунка та призначення платежу (для сплати гарантійного внеску): одержувач – РВ
Фонду по Вінницькій області; код за ЄДРПОУ одержувача: 13327990;
р/р № 37312072000391; МФО 820172; банк: ДКСУ м. Київ; призначення
платежу: «Гарантійний внесок для участі у конкурсі на право оренди державного нерухомого майна, без ПДВ». Гарантійний внесок здійснюється
шляхом перерахування коштів на вказаний рахунок або шляхом надання
банківської гарантії.
Умови конкурсу та основні вимоги щодо умов використання
об’єкта оренди:
використання об’єкта оренди з метою риборозведення та розміщення
(відновлення) електростанції; запропонований найбільший розмір орендної плати за використання об’єкта оренди порівняно із стартовим; сплата
авансового внеску у розмірі місячної орендної плати протягом місяця з
моменту укладення договору оренди; своєчасна і в повному обсязі сплата
орендної плати (щомісяця до 15 числа); ефективне використання об’єкта
оренди відповідно до умов договору оренди; дотримання санітарних норм
та дотримання належних умов експлуатації об’єкта оренди; проведення
систематичних обстежень об’єкта оренди спільно з балансоутримувачем;
планування та проведення щорічних протиповеневих заходів; збереження об’єкта оренди, забезпечення заходів протипожежної безпеки об’єкта
оренди; здійснення своєчасно, за свій рахунок та без права компенсації
капітального, поточного та інших видів ремонту об’єкта оренди; проведення невід’ємних поліпшень об’єкта оренди з дозволу орендодавця, за
згодою балансоутримувача; неможливість компенсації невід’ємних поліпшень об’єкта оренди у разі припинення або розірвання договору оренди;
страхування орендованого майна протягом місяця після укладення договору оренди; строк оренди – 5 років; компенсація переможцем конкурсу
протягом 5 робочих днів з моменту підписання договору оренди витрат
на оцінку об’єкта оренди платнику за оцінку; сплата гарантійного внеску
(підтвердження сплати гарантійного внеску надається одночасно із документами для участі у конкурсі) здійснюється шляхом перерахування
коштів на вказаний в інформації про конкурс рахунок або шляхом надання
банківської гарантії. При цьому банківська гарантія надається у вигляді
безвідкличного резервного банківського акредитива (гарантії), який видається банком з кредитним рейтингом інвестиційного рівня або банком,
акціонер якого володіє в ньому контрольним пакетом акцій (материнська
компанія) і має кредитний рейтинг інвестиційного рівня. Під «інвестиційним рівнем» для цілей цього Порядку розуміють оцінку кредитного ризику
банку або акціонера, що володіє в ньому контрольним пакетом акцій (материнська компанія), довгострокові незабезпечені облігації яких мають
достатній рівень кредитоспроможності на рівні «ВВВ» або вище згідно з
міжнародною рейтинговою шкалою, визнаною міжнародними рейтинговими агентствами, і які не мають на дату проведення конкурсу судових
процесів з державним органом приватизації або будь-яким іншим органом державної влади України.
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 пропорції її розподілу, затвердженою постановою
Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. № 786. Особам, які не стали
переможцями конкурсу, сума гарантійного внеску підлягає поверненню
протягом семи робочих днів з дня укладення договору оренди.
У разі коли претендента не допущено до участі у конкурсі, гарантійний
внесок підлягає поверненню протягом 10 календарних днів з дня затвердження списку учасників, допущених до участі у конкурсі.
Якщо матеріали відкликані претендентом після останнього дня строку
для їх подання, сплачений гарантійний внесок не повертається.
Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання
від орендодавця проекту договору оренди протягом 5 (п’яти) робочих днів
особисто повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди. У
разі відмови переможця конкурсу від підписання проекту договору або
порушення строку підписання проекту договору оренди, сплачений ним
гарантійний внесок поверненню не підлягає та зараховується до Державного бюджету України.
Основним критерієм визначення переможця є найбільший розмір
орендної плати у разі обов’язкового забезпечення виконання інших умов
конкурсу.
Для участі у конкурсі претенденти подають на розгляд комісії
такі матеріали:
заяву про участь у конкурсі (якщо претендент вже подавав заяву про
оренду, яка стала підставою для оголошення конкурсу, після оголошення
конкурсу він подає нові пропозиції відповідно до умов конкурсу); документи,
які передбачені 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», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.03.2013 за
№ 346/22878 (із змінами); документи, які підтверджують сплату гарантійного внеску; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної
плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день
проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;
2) відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження
представника юридичної особи; засвідчені в установленому порядку копії
установчих документів; завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської
заборгованості за останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної
особи – платника єдиного податку.
Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються
у конвертах з написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента.
Кінцевий строк приймання пропозицій від претендентів – за 3 робочих
дні до проведення конкурсу (понеділок – четверг до 17.00, п’ятниця – до
16.00).
Конкурсні пропозиції щодо розміру орендної плати, який не може бути
меншим за розмір стартової орендної плати, зазначеної в інформації про
проведення конкурсу, подаються учасниками конкурсу в окремому конверті у день проведення конкурсу.
Конкурс буде проведено об 11.00 через 10 календарних днів
після публікації цієї інформації у газеті «Відомості приватизації»
у РВ Фонду по Вінницькій області за адресою: 21018, м. Вінниця,
вул. Гоголя, 10, у актовій залі. Телефон для довідок з питань проведення конкурсу (0432) 67-52-17.
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РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Рівненській області про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна
 Назва та місцезнаходження об’єкта оренди: будівля гаража нового площею 787,9 м2 за адресою: Рівненська область, м. Рівне, вул. Павлюченка, 3.
Балансоутримувач: Львівська філія Концерну «Військторгсервіс».
Орган управління: Міністерство оборони України.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку
на 31.07.2018 становить 1 293 700 грн без ПДВ.
Стартовий розмір орендної плати, розрахований відповідно до
Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її
розподілу, затвердженої постановою КМУ від 04.10.1995 № 786, з урахуванням змін та доповнень до неї, з використанням орендної ставки
15 % (розміщення складів) за базовий місяць розрахунку – жовтень
2018 року становить 16 758,63 грн без ПДВ.
Розмір гарантійного внеску становить 100 551,78 грн без ПДВ.
Реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати гарантійного внеску): одержувач: ДКСУ м. Київ, РВ Фонду по Рівненській області;
код за ЄДРПОУ одержувача 13989432; р/р №37314029008805; МФО
820172; банк: ДКСУ у м. Київ; призначення платежу: «Гарантійний внесок для участі у конкурсі на право оренди державного нерухомого майна
площею 787,9 м2».
Основні умови конкурсу:
мета використання – розміщення складів; найбільший запропонований
розмір орендної плати порівняно зі стартовим; строк дії договору оренди –
2 роки 6 місяців; орендоване майно приватизації (викупу) орендарем або
третіми особами не підлягає; передача орендарем майна в суборенду заборонена; у разі, якщо орендоване майно буде необхідне для потреб органу управління майном, орендар зобов’язується звільнити орендоване
майно у двомісячний строк з дати отримання повідомлення; ефективне
використання орендованого майна відповідно до його призначення та умов
договору; забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати
його пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати
орендоване майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі
його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати
заходи протипожежної безпеки; компенсація переможцем конкурсу протягом 10 календарних днів з моменту укладення договору оренди витрат за
виконану незалежну оцінку об’єкта оренди платнику за оцінку (за наявності
підтвердних документів); протягом місяця з моменту підписання договору
переможець конкурсу повинен внести завдаток у розмірі запропонованої
ним суми місячної орендної плати до державного бюджету і балансоутримувачу у співвідношенні, визначеному у договорі оренди. Внесений завдаток підлягає зарахуванню в рахунок плати за останній місяць платежів
за використання майна; своєчасно і у повному обсязі сплачувати орендну
плату (щомісяця до 15 числа місяця, наступного за звітним, з урахуванням
індексу інфляції); орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі, підлягає індексації і стягується до державного бюджету та
балансоутримувачу у визначеному співвідношенні відповідно до чинного
законодавства України з урахуванням пені в розмірі подвійної облікової
ставки НБУ на дату нарахування пені від суми заборгованості за кожний
день прострочення, уключаючи день оплати; забезпечити орендодавцю і
балансоутримувачу доступ на об’єкт оренди з метою контролю за його використанням та виконанням умов договору; своєчасно, за погодженням з
балансоутримувачем, здійснювати за власний рахунок поточний ремонт
орендованого майна; поліпшення майна, здійснені орендарем як за згодою,
так і без згоди орендодавця, які не можна відокремити без шкоди для майна,
є власністю держави та їх вартість компенсації не підлягають; здійснювати
витрати, пов’язані з утриманням орендованого майна. Протягом 15 робочих днів після підписання договору оренди укласти з балансоутримувачем
орендованого майна договір про відшкодування витрат балансоутримувача
на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю, сплати податку на землю; протягом 10 робочих днів після укладення договору застрахувати майно на користь балансоутримувача на суму,
не меншу ніж вартість за висновком про вартість, 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 надавати
орендодавцю копії завірених належним чином договору страхування (договорів страхування) і платіжного доручення (платіжних доручень) про сплату
стахового платежу (страхових платежів); у разі припинення або розірвання
договору повернути балансоутримувачу орендоване майно в належному
стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати збитки в разі погіршення стану
або втрати (повної або часткової) орендованого майна з вини орендаря;
чинність договору оренди припиняється внаслідок несвоєчасної сплати
орендної плати та пені до державного бюджету протягом трьох місяців, про
що орендарю надсилається письмове повідомлення; сплата гарантійного
внеску. Гарантійний внесок може бути здійснений шляхом перерахування
коштів на визначений в інформації про конкурс рахунок або шляхом надання
банківської гарантії. При цьому банківська гарантія надається у вигляді безвідкличного резервного банківського акредитива (гарантії), який видається
банком з кредитним рейтингом інвестиційного рівня або банком, акціонер
якого володіє в ньому контрольним пакетом акцій (материнська компанія)
і має кредитний рейтинг інвестиційного рівня. Під «інвестиційним рівнем»
для цілей цього порядку розуміють оцінку кредитного ризику банку або
акціонера, що володіє в ньому контрольним пакетом акцій (материнська
компанія), довгострокові незабезпечені облігації яких мають достатній рівень кредитоспроможності на рівні «ввв» або вище згідно з міжнародною
рейтинговою шкалою, визнаною міжнародними рейтинговими агентствами, і які не мають на дату проведення конкурсу судових процесів з державним органом приватизації або будь-яким іншим органом державної влади
України. 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 04.10.1995 № 786; особам, які не стали переможцем
конкурсу, сума гарантійного внеску підлягає поверненню протягом семи
робочих днів з дня укладення договору оренди; у разі якщо претендента
не допущено до участі у конкурсі гарантійний внесок підлягає поверненню протягом 10 календарних днів з дня затвердження списків учасників,
допущених до участі у конкурсі. Якщо матеріали відкликані претендентом
після останнього дня строку для їх подання сплачений гарантійний внесок
не повертається; у разі непідписання переможцем конкурсу протоколу відкритого засідання конкурсної комісії за участю учасників конкурсу з передачі
в оренду державного нерухомого майна гарантійний внесок поверненню не
підлягає та зараховується до Державного бюджету України; переможець
конкурсу після отримання від орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів повертає особисто орендодавцю підписаний договір
оренди. У разі порушення переможцем конкурсу строку підписання договору оренди сплачений ним гарантійний внесок поверненню не підлягає та зараховується до державного бюджету України, а 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.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону відповідно до Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 906 зі змінами
та доповненнями.
Основним критерієм визначення переможця є найбільший розмір
орендної плати у разі обов’язкового забезпечення виконання інших умов
конкурсу.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної
комісії такі документи:
заяву про участь в конкурсі; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься
учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;

відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом 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; інформацію щодо відсутності застосування
до заявника санкцій відповідно до законодавства за підписом керівника;
документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску.
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію
виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином копію декларації
про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи –
платника єдиного податку; інформацію щодо відсутності застосування
до заявника санкцій відповідно до законодавства за підписом ФОП; документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску;
додаткові пропозиції до договору оренди.
Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають
відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та
чинному законодавству України.
Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються
до Регіонального відділення Фонду по Рівненській області за адресою:
м. Рівне, вул. 16 Липня, 77 у запечатаному непрозорому конверті з написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента (за наявності), із зазначенням найменування учасника конкурсу та об’єкта оренди (адреса,
площа, балансоутримувач).
Кінцевий строк приймання документів на конкурс – за три робочих дні
до дати проведення конкурсу.
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноважені
особи учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо розміру
орендної плати за базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому
конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за участю учасників
конкурсу. Реєстрація конкурсних пропозицій щодо розміру орендної плати
завершується за 10 хв. до початку проведення конкурсу.
Конкурс відбудеться об 11.00 на 11-й календарний день після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації»
у РВ Фонду по Рівненській області за адресою: м. Рівне, вул.16
Липня, 77.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати
у відділі оренди державного майна РВ Фонду по Рівненській області або
за тел. (0362) 26-66-75.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Харківській області про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна
 1. Назва об’єкта оренди: нежитлове приміщення – кімн. № 15 на
першому поверсі 5-поверхової будівлі гуртожитку № 8, літ. «А-5»,
загальною площею 17,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Академіка Проскури, 2, що перебуває на балансі студентського містечка Національного
аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну
оцінку, на 11.09.2018 становить 112 670,00 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 – 11 676,24 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 – жовтень 2018 року, яка без урахування ПДВ
становить 1 946,04 грн, при орендній ставці 20 %, 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 стоматологічного кабінету.
4. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням
згідно з договором оренди.
5. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч. протипожежних, санітарно-епідеміологічних, екологічних норм.
6. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати переможець конкурсу повинен сплатити завдаток протягом місяця з
моменту підписання договору оренди в розмірі, не меншому ніж орендна плата за базовий місяць, який вноситься в рахунок орендної плати за
останній місяць оренди.
7. Протягом 10 робочих днів після укладення договору застрахувати
орендоване майно на користь балансоутримувача на суму, не меншу ніж
його вартість за висновком про вартість/актом оцінки, у порядку, визначеному законодавством, зокрема від пожежі, затоплення, протиправних
дій третіх осіб, стихійного лиха. Постійно поновлювати договір страхування
так, щоб протягом строку дії договору майно було 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 продовження
строку дії договору оренди буде здійснюватися за умови погодження з
органом управління.
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.
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Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної
комісії такі матеріали:
заяву на участь у конкурсі та документи, зазначені в оголошені 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.

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по м. Києву про проведення конкурсу
з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону на право оренди
нерухомого державного майна
 1. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно – частина нежитлового приміщення загальною площею 8,0 м2, що
перебуває на балансі Київського національного економічного університету
імені Вадима Гетьмана, за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 81.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно з висновком про вартість на
31.07.2018 становить 146 550,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Київський
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – вересень 2018 року
становить без урахування ПДВ 497,78 грн; мета використання: розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у
навчальних закладах; сплата гарантійного внеску (розмір гарантійного
внеску становить шість стартових орендних плат – 2986,68 грн без ПДВ).
Гарантійний внесок повинен бути здійснений шляхом перерахування коштів на визначений в інформації про конкурс рахунок або шляхом надання
банківської гарантії згідно з постановою КМУ від 31.08.2011 № 906 «Про
затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди державного
майна» (далі – Порядок); реквізити рахунка та призначення платежу (для
сплати гарантійного внеску): одержувач – Регіональне відділення Фонду
по м. Києву; рахунок одержувача – 37313080214093; код одержувача –
19030825; банк одержувача – ДКСУ, м. Київ; код банку одержувача –
820172; призначення платежу «Гарантійний внесок від (назва учасника
конкурсу) для участі в конкурсі на право оренди державного нерухомого
майна – частина нежитлового приміщення загальною площею 8,0 м2 за
адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 81»; найбільший запропонований
розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта
оренди порівняно з встановленою на торгах є початковою орендною
платою; ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його цільового призначення та умов договору оренди; строк оренди – 2 роки 11
місяців; заборона приватизації, суборенди та переходу права власності
на орендоване майно до третіх осіб; забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати
майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами
пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в належному стані,
не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки; компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта
оренди платнику за оцінку (за наявності підтвердних документів); на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець
конкурсу повинен сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми
місячної орендної плати на розрахунковий рахунок відділу Державного
казначейства за місцем розташування об’єкта оренди протягом місяця
з моменту підписання договору оренди. Внесений завдаток підлягає зарахуванню в рахунок плати за останній місяць платежів за використання
майна; укладення з балансоутримувачем орендованого майна договору
про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого
майна та надання комунальних послуг орендарю; протягом місяця після
укладення договору оренди застрахувати орендоване майно на суму, не
меншу ніж його вартість (франшиза безумовна – 0 %) за звітом про оцінку, на користь балансоутримувача і подати орендодавцю копії страхового
поліса і платіжного доручення про сплату страхового платежу; на момент
укладення договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний надати
узгоджений висновок балансоутримувача та орендаря щодо стану майна;
переможець конкурсу після отримання від орендодавця проекту договору
оренди протягом 5 робочих днів повертає йому підписаний зі свого боку
проект договору оренди; у разі відмови від укладення або непідписання
у встановлений термін договору оренди державного нерухомого майна
переможець конкурсу сплачує штраф у розмірі подвійної орендної плати,
визначеної за результатами конкурсу у співвідношенні 50 % до державного
бюджету та 50 % балансоутримувачу; сплачений гарантійний внесок не
повертається, якщо матеріали відкликані претендентом після останнього
дня строку для їх подання; у разі порушення переможцем конкурсу строку,
зазначеного у пункті 30 Порядку, сплачений ним гарантійний внесок не
повертається; у разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної
плати та перераховується до державного бюджету і балансоутримувачу у
співвідношенні 50 % до державного бюджету та 50 % балансоутримувачу;
гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення договору
оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та осіб, яким гарантійний внесок не повертається згідно з вимогами
Порядку; у разі коли претендента не допущено до участі в конкурсі гарантійний внесок, який визначений абзацом п’ятим пунктом 4 Порядку,
підлягає поверненню протягом 10 календарних днів з дня затвердження
списку учасників; у разі скасування конкурсу гарантійні внески повертаються всім учасникам конкурсу.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування
розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника
конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 30 % від
початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено о 15.40 на 10-й календарний день після дати опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульвар
Шевченка, 50г, РВ Фонду по м. Києву (кімната № 102).
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його
розташування.
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Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладання
договорів оренди державного майна РВ Фонду по м. Києву або
за тел. (044) 281-00-21.
 2. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно – частина нежитлового приміщення загальною площею 2,0 м2, що
перебуває на балансі Київського національного економічного університету
імені Вадима Гетьмана, за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 49.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно з висновком про вартість на
30.06.2018 становить 35 130,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Київський
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – вересень 2018 року
становить без урахування ПДВ 148,11 грн; мета використання: розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслуговування населення (пункт пральні самообслуговування – 1 шт.); сплата гарантійного внеску (розмір гарантійного внеску становить шість стартових
орендних плат – 888,66 грн без ПДВ). Гарантійний внесок повинен бути
здійснений шляхом перерахування коштів на визначений в інформації про
конкурс рахунок або шляхом надання банківської гарантії згідно з постановою КМУ від 31.08.2011 № 906 «Про затвердження Порядку проведення
конкурсу на право оренди державного майна» (далі – Порядок); реквізити
рахунка та призначення платежу (для сплати гарантійного внеску): одержувач – Регіональне відділення Фонду по м. Києву; рахунок одержувача –
37313080214093; код одержувача – 19030825; банк одержувача – ДКСУ,
м. Київ; код банку одержувача – 820172; призначення платежу: «Гарантійний внесок від (назва учасника конкурсу) для участі в конкурсі на право
оренди державного нерухомого майна – частина нежитлового приміщення загальною площею 2,0 м2 за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 49»;
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно зі встановленою на торгах є
початковою орендною платою; ефективне використання об’єкта оренди
відповідно до його цільового призначення та умов договору оренди; строк
оренди – 2 роки 350 днів; заборона приватизації, суборенди та переходу
права власності на орендоване майно до третіх осіб; забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню,
утримувати майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та
правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної
безпеки; компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту
підписання договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта
оренди платнику за оцінку (при наявності підтвердних документів); на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець
конкурсу повинен сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми
місячної орендної плати на розрахунковий рахунок відділу Державного
казначейства за місцем розташування об’єкта оренди протягом місяця
з моменту підписання договору оренди. Внесений завдаток підлягає зарахуванню в рахунок плати за останній місяць платежів за використання
майна; укладення з балансоутримувачем орендованого майна договору
про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого
майна та надання комунальних послуг орендарю; протягом місяця після
укладення договору оренди застрахувати орендоване майно на суму, не
меншу ніж його вартість (франшиза безумовна – 0 %) за звітом про оцінку, на користь балансоутримувача і подати орендодавцю копії страхового
поліса і платіжного доручення про сплату страхового платежу; на момент
укладення договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний надати
узгоджений висновок балансоутримувача та орендаря щодо стану майна;
переможець конкурсу після отримання від орендодавця проекту договору
оренди протягом 5 робочих днів повертає йому підписаний зі свого боку
проект договору оренди; у разі відмови від укладення або непідписання
у встановлений термін договору оренди державного нерухомого майна
переможець конкурсу сплачує штраф у розмірі подвійної орендної плати,
визначеної за результатами конкурсу, у співвідношенні 50 % до державного бюджету та 50 % балансоутримувачу; сплачений гарантійний внесок не
повертається, якщо матеріали відкликані претендентом після останнього
дня строку для їх подання; у разі порушення переможцем конкурсу строку,
зазначеного у пункті 30 Порядку, сплачений ним гарантійний внесок не
повертається; у разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної
плати та перераховується до державного бюджету і балансоутримувачу у
співвідношенні 50 % до державного бюджету та 50 % балансоутримувачу;
гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення договору
оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та осіб, яким гарантійний внесок не повертається згідно з вимогами
Порядку; у разі коли претендента не допущено до участі в конкурсі, гарантійний внесок, який визначений абзацом п’ятим пунктом 4 Порядку,
підлягає поверненню протягом 10 календарних днів з дня затвердження
списку учасників; у разі скасування конкурсу гарантійні внески повертаються всім учасникам конкурсу.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування
розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника
конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 50 % від
початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено о 15.40 на 10-й календарний день
після дати опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, РВ Фонду по м. Києву (кімната № 102).
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його
розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладання
договорів оренди державного майна РВ Фонду по м. Києву або
за тел. (044) 281-00-21.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії матеріали (для об’єктів 1 – 2):
заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься
учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним; документи, які підтверджують гарантійний внесок;
довідку про відсутність застосування санкцій (у довільній формі за підписом керівника);
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження
представника юридичної особи; засвідчені в установленому порядку копії
установчих документів; завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської
заборгованості за останній рік із підтвердженням подання до органів
Державної фіскальної служби України; довідку від претендента про те,
що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; довідку про те, що стосовно нього не
застосовано санкції відповідно до законодавства; завірену належним
чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку із підтвердженням
подання до органів Державної фіскальної служби України;
додаткові пропозиції до договору оренди.
Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають
відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та
чинному законодавству України.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 2 робочих дні
до дати проведення конкурсу до 16.45 останнього дня (кімната № 107)
за адресою: 01032, м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, Регіональне відділення Фонду державного майна України по м. Києву, в конверті з написом
«На конкурс», із зазначенням назви учасника конкурсу та об’єкта оренди
(адреса, площа, балансоутримувач).
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноважені
особи учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо розміру
орендної плати за базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому
конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за участю учасників
конкурсу. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до
початку проведення конкурсу (кімната № 102).

ПІДСУМКИ
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 12.11.2018
1. За результатами засідання конкурсної комісії з метою формування
списку учасників конкурсу на право оренди державного майна вважати
конкурс на право оренди державного майна: нежитлові приміщення –

кімнати № 3 площею 27,02 м2 та частина коридору кімн. № 1 площею
1,88 м2 на другому поверсі 2-поверхового комбінату побутового обслуговування, інв. № 1030033, загальною площею 28,9 м2 за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, с-ще Докучаєвське, учбове містечко ХНАУ
ім. В. В. Докучаєва, що перебуває на балансі Харківського національного
аграрного університету ім. В. В. Докучаєва, таким, що не відбувся.
2. За результатами засідання конкурсної комісії з метою формування
списку учасників конкурсу на право оренди державного майна вважати
конкурс на право оренди державного майна: нежитлові приміщення – кімн.
№ 22 площею 30,52 м2, кімн. № 18 площею 6,7 м2, кімн. № 20 площею
6,51 м2, кімн. № 15 площею 3,6 м2, кімн. № 23 площею 9,87 м2, кімн. № 19
площею 7,47 м2, кімн. № 6 площею 16,4 м2, кімн. № 24 площею 10,38 м2,
тамбур № 6а площею 2,4 м2 на першому поверсі 2-поверхового комбінату
побутового обслуговування, інв. № 1030033, реєстровий № 20, загальною
площею 93,85 м2 за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, с-ще Докучаєвське, учбове містечко ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, що перебуває на
балансі Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва, таким, що не відбувся.
3. За результатами засідання конкурсної комісії з метою формування
списку учасників конкурсу на право оренди державного майна вважати
конкурс на право оренди державного майна: частина холу (згідно з викопіюванням із плану) розташованого на 2-му поверсі 6-поверхового учбового
корпусу № 1, інв. № 1030031, загальною площею 20,05 м2 за адресою:
Харківська обл., с-ще Докучаєвське, учбове містечко ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, що перебуває на балансі Харківського національного аграрного
університету ім. В. В. Докучаєва, таким, що не відбувся.
4. За результатами засідання конкурсної комісії прийнято рішення
щодо укладення РВ Фонду по Харківській області договору оренди державного майна: нежитлові приміщення загальною площею 21,0 м2, а саме:
частина холу площею 8,0 м2 на 2-му поверсі 6-поверхового учбового корпусу № 1, інв. № 1030031, реєстровий № 21; частина холу площею 6,0 м2
на 2-му поверсі 4- поверхового учбового корпусу № 2, інв. № 1030019, реєстровий № 55; частина холу площею 7,0 м2 на 2-му поверсі 4-поверхового
учбового конкурсу № 3, інв. № 1030021, реєстровий № 56, за адресою:
учбове містечко ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, с-ще Докучаєвське, Харківська
обл., що перебуває на балансі Харківського національного аграрного
університету ім. В. В. Докучаєва, з єдиним претендентом, що прийняв
участь у конкурсі та пропозиції якого відповідають оголошеним умовам
його проведення, – ФОП Тітовою А. Є.
5. За результатами засідання конкурсної комісії прийнято рішення
щодо укладення РВ Фонду по Харківській області договору оренди державного майна: нежитлові приміщення – кімн. № 3 площею 13,26 м2, частина коридору № 1 площею 1,8 м2 та частина кімн. № 15 площею 0,24 м2
на 1-му поверсі 2-поверхової будівлі комбінату побутового обслуговування, інв. №1030033, реєстровий № 20 , загальною площею 15,30 м2,
за адресою: Харківська обл., сел. Докучаєвське, учбове містечко ХНАУ
ім. В.В. Докучаєва, що перебуває на балансі Харківського національного
аграрного університету ім. В.В. Докучаєва, з єдиним претендентом, що
прийняв участь у конкурсі та пропозиції якого відповідають оголошеним
умовам його проведення, – ФОП Шевченко С. І.
ІНФОРМАЦІЯ РВ Фонду по м. Києву про підсумки конкурсів на
право оренди нерухомого державного майна
За результатами конкурсів з визначення орендарів нерухомого державного майна, проведених:
08.11.2018 на право укладення договору оренди державного майна,
яке перебуває на балансі ДП «НДІ будівельного виробництва» та знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Валерія Лобановського, 51 (1,0 м2
на 2-му поверсі лабораторного корпусу, літера А; 1,5 м2 на 1-му поверсі
та 1,0 м2 на 2-му поверсі інженерного корпусу, літера Е) площею 3,5 м2
конкурсною комісією прийнято рішення укласти договір оренди з єдиним
учасником конкурсу – ФОП Кожухівською Тетяною Ігорівною.
У звя’зку з відсутністю заяв та пропозицій конкурс на право оренди державного нерухомого майна – нежитлового приміщення площею 45,6 м2,
яке перебуває на балансі Головного управління регіональної статистики
та знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 4-6, визнано таким,
що не відбувся.

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

ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м. Хмельницький про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого військового майна
Назва i місце розташування органу, що проводить конкурс: КЕВ
м. Хмельницький, адреса: 29006, м. Хмельницький, вул. Героїв АТО, 3/1.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлові приміщення (позначення на поверховому плані № 1-5) загальною площею
1 348,9 м2 в будівлі № 20 у військовому містечку № 2 за адресою:
м. Хмельницький, вул. Болбочана, 9, що перебуває на балансі КЕВ
м. Хмельницький.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до вимог
чинного законодавства, становить 21 076,56 грн (без ПДВ) за базовий
місяць оренди – червень 2018 року.
Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
найбільший розмір орендної плати; використання нерухомого майна
з метою розміщення: складу (1 348,9 м2); компенсація орендодавцю податку на землю під об’єктом оренди та за прилеглу територію; виконання
ремонту орендованого майна за власний рахунок орендаря; компенсація
витрат за виконання незалежної оцінки майна; встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів з постачальними органiзацiями; дотримання вимог
експлуатації об’єкта забезпечення зобов’язання орендаря щодо сплати
орендної плати внесенням завдатку в розмiрi, не меншому ніж одна місячна орендна плата.
Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір орендної плати та обов’язкове забезпечення виконання інших умов
конкурсу.
Для участі в конкурсі учасники подають на розгляд конкурсної
комiсiї:
заяву про участь у конкурсі та документи, визначені наказом Фонду
державного майна України вiд 15.02.2013 № 201 «Про затвердження
Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності» (крім проекту договору оренди); відомості про учасника конкурсу відповідно до
вимог п. 3.2 Порядку та умов проведення конкурсів на право укладення
договору оренди військового майна, затвердженого наказом Фонду державного майна України та Міністерства оборони України від 26.07.2000
№ 1549/241; конкурсні пропозиції: зобов’язання щодо виконання умов
конкурсу, зобов’язання щодо сплати орендної плати у вигляді гарантійного
внеску (завдаток, гарантiя тощо), додаткові пропозиції з виконання умов
конкурсу. Розмір гарантійного внеску становить шість стартових орендних
плат. Гарантійний внесок здійснюється шляхом перерахування коштів на
визначений в оголошенні про конкурс рахунок.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: не більш як три
робочих дні до дати проведення конкурсу.
Конкурс буде проведено через 20 календарних днів з дати
публікації цієї інформації у газеті «Вiдомостi приватизації» у КЕВ
м. Хмельницький за адресою: 29006, м. Хмельницький вул. Героїв АТО, 3/1.
Конкурсні пропозиції подаються в окремому конверті з написом «На
конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу (за наявності).
Телефон для довідок: тел./факс (0382) 64-71-84.
Банківські реквізити: Державна казначейська служба України м. Київ;
МФО 820172; ЄДРПОУ 07928461; ІПН 079284622252; № свідоцтва платника ПДВ 200110626; р/р № 31251250216547.
ІНФОРМАЦІЯ
Харківського національного університету Повітряних
Сил імені Івана Кожедуба про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого вйськового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: Харківський
національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, адреса:
61023, м. Харків, вул. Сумська, 77/79.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: частина нежитлового
приміщення загальною площею 12,75 м2 будівлі № 29 (1-го поверху 12-поверхової будівлі гуртожитку 1971 року побудови) військового містечка № 170, що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Динамівська, 4.
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Кінцевий термін приймання документів на конкурс: по завершенні 20
календарних дів з моменту опублікування цієї інформації.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до
вимог чинного законодавства, яка без урахування ПДВ становить
400,00 грн на місяць.
Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
найбільший розмір орендної плати; використання нерухомого майна

під розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи;
компенсація орендодавцю податку за землю під об’єктом оренди та за прилеглу територію; компенсація витрат за виконання незалежної оцінки майна;
виконання ремонту орендованого майна; встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих
договорів з постачальними організаціями (до моменту укладення прямих
договорів – відшкодовувати витрати орендодавцю за комунальні послуги);

забезпечення зобов’язання орендаря зі сплати орендної плати внесенням
завдатку в розмірі, не меншому ніж орендна плата за перший (базовий) місяць оренди, який вноситься в рахунок плати за останні три місяці оренди;
своєчасна (щомісяця до 20 числа, наступного за звітним) і в повному обсязі
сплата орендної плати з урахуванням індексу інфляції.
Термін оренди – на 2 роки 11 місяців.
Телефон для довідок (057) 704-96-50.

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

Назва органу
управління

1 Міністерство
внутрішніх справ
України
2 Міністерство освіти і науки України

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

найменування

08734463, Державна установа «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Волинській області», 43001, Волинська обл.,
м. Луцьк, вул. Чернишевського, 114б, тел.: (0332) 74-21-09, 74-23-05
02540083, Любешівський технічний коледж ЛНТУ, 44200, Волинська обл.,
смт Любешів, вул. Брестська, 7, тел. (03362) 2-16-80

Частина лікарні з поліклінікою
(літер А-5)
Частина приміщення котельні та
теплотраси протяжністю 350 м

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстрозагальна вартість майна
максимально
місцезнаходження
вий номер
плоза незалежною можливий строк
2
майна
ща, м
оцінкою, грн
оренди
–
43001, Волинська обл.,
21,0
119 516,00
2 роки 364 дні
м. Луцьк, вул. Чернишевського, 114б
–
44200, Волинська обл.,
240,0
480 580,00
2 роки
смт Любешів, вул. Брестська, 7
11 місяців

мета використання
Для розміщення аптечного пункту (у т. ч. 19,5 м2 – для здійснення реалізації готових лікарських засобів та 1,5 м2 – для
здійснення реалізації медичних виробів та супутніх товарів)
Розміщення котельні (виробництво та постачання теплової
енергії)

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

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФОНДУ ПО ДОНЕЦЬКІЙ 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
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство еконо- 00209740, ДУ «Державний науково-дослідний і проектний інститут Теплиця № 2 площею
00209740.7. ХМЖЦВЦ071; Донецька обл., Волноваський р-н, смт Дон747,5
273 200,00
30 років
мічного розвитку і основної хімії», 61002, Харківська обл., м. Харків, вул. Мироно322,5 м2; теплиця під плівку 00209740.7. ЖЦММХФ002 ське, вул. Південна, 23/3 (теплиця № 2); Доторгівлі України
сицька, 25, тел. (057) 700-01-23
площею 425,0 м2
нецька обл., Волноваський р-н, смт Донське,
вул. Південна, 23/5 (теплиця під плівку)
1 Міністерство охоро- 38531102, Державна установа «Донецький обласний лабораторний
Нежитлові вбудовані примі- 38531102.1. НЧИЮЦЛ1844 85400, Донецька обл., м. Селидове, вул. Бе48,0
114 123,00
1 рік
ни здоров’я України центр Міністерства охорони здоров’я України», 84307, Донецька обл., щення нежитлової будівлі
регова, 123
м. Краматорськ, вул. Аероклубна, 2, тел. (06264) 1-72-12

№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

реєстровий номер майна

мета використання
Вирощування овочевих і
плодово-ягідних культур та
свійської птиці (інше використання нерухомого майна)
Розміщення магазину-складу

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

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

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

Назва органу управління
Державне агентство лісових
ресурсів України

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
Будівля магазину «Дари лісів» 22050949.11.РИСИПЛ429 м. Житомир,
473,4
600 256,00
10 років
Розміщення складу
просп. Миру, 69
найменування

22050949, ДП «Житомирське лісове господарство», 10029, м. Житомир,
вул. С. Бандери, 8, тел./факс: (0412) 47-20-62, 41-81-85

реєстровий номер майна

місцезнаходження

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

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФОНДУ ПО ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
№
з/п

Назва органу управління

1 Державна казначейська
служба України
2 Державна служба України
з надзвичайних ситуацій

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
37951998, Головне Управління Державної казначейської служби України в Івано-Франківській області
8588725, Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення
Управління ДСУНС в Івано-Франківській області, тел. 8-0342-78-30-73

найменування

реєстровий номер майна

Підвальне приміщення в
адмінбудівлі
Частина боксу №13 в приміщенні пожежного депо

місцезнаходження

37951998.1.БВУММВ021 м. Івано-Франківськ, вул.Дністровська, 14
08588725.1. ГХСТФО002 Івано-Франківська обл.,
м. Івано-Франківськ,
вул. Б. Хмельницького, 92в

загальна вартість майна за незаплоща, м2 лежною оцінкою, грн
137,9
81,74

1 830 660,00
станом на 31.08.2018
283 850,00
станом на 31.08.2018

максимально
можливий строк
мета використання
оренди
2 роки 11 місяців Розміщення їдальні, що не здійснює
продаж товарів підакцизної групи
2 роки 11 місяців Під складське приміщення

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, РВ Фонду по Івано-Франківській області, відділ оренди, тел./факс
(0342) 55-25-97. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

Назва органу управління

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

1 Державна служба геології та 14308279, Пошуково-зйомочна експедиція № 60 КП «Кіровгеологія»,
надр України
01103, м. Київ, вул. М. Бойчука, 8/9, тел. (044) 285-06-33

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за незалеж- максимально можливий
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
мета використання
площа, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн
строк оренди
Частина нежитлового приміщен- 14308279.1205.ЕАЛНСП367 Київська обл., м. Бро100,0
321 900, 00
2 роки 11 місяців
Розміщення складського
ня будівлі центрального складу
вари, вул. О. Білана, 1
приміщення

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

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

Назва органу управління

1 Міністерство енергетики
та вугільної промисловості
України

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

загальна
площа, м2

32320594, Державне підприємство «Первомайськвугілля», 93292,
Частина нежитлового вбудованого приміщення площею 2,0 м2 №32320594.4.СВЖЦОН175 Луганська обл., ПопасЛуганська обл., Попаснянський р-н, м. Гірське, вул. Куйбишева, 21, на першому поверсі двоповерхової будівлі АПК ВП «Шахта
нянський р-н, смт Тоштел.: (06455) 3-35-10, 3-34-69
«Тошківська» (інв. № 3)
ківка, вул. Челюскіна, 3б

2,0

вартість майна за
максимально
мета
незалежною оцін- можливий строк використання
кою, грн
оренди
5 000,00
2 роки
Розміщення
станом на 30.09.2018
11 місяців
бакомата

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

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФОНДУ ПО ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Відповідно до звернення РВ Фонду по Одеській області в оголошенні про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви, опублікованому в газеті «Відомості приватизації»:
№ 87 (1211) від 29.10.2018 на стор. 3 № з/п 2 мету використання слід читати: «Розміщення кафе, яке не здійснює продаж товарів підакцизної групи»; № 87 (1211) від 29.10.2018 на стор. 4 № з/п 4 мету використання слід читати: «Розміщення суб’єкта господарювання, який здійснює побутове обслуговування населення (розміщення перукарні)».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФОНДУ ПО РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п Назва органу управління

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

найменування

1 Державне агентство вод- 2108555, Регіональний офіс водних ресурсів у Рівненській області, 33028, Виробничі приміщення адмінбуних ресурсів України
м. Рівне, вул. Кавказька, 7, тел.: (0362) 22-11-54, 22-70-68
динку літ. «А-1»

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
21085555.111.АААБВЖ936 Рівненська обл., м. Рівне,
1 418,7
7 048 020,00
2 роки 11 місяців Розміщення офісних привул. Кавказька, 7
міщень
реєстровий номер майна

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

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

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за максимально
реєстровий номер
найменування
місцезнаходження
пло- незалежною оцін- можливий строк
майна
ща, м2 кою без ПДВ, грн
оренди
Міністерство внутріш- 40112233, Регіональний сервісний центр МВС в Тернопільській області, 46400, вул. Стрийська, Частина приміщення 1-го по40112233.1.ОЦКГНБ028 вул. Шевченка, 67а, м. Креме2,0
9 220,00
2 роки
ніх справ України
5, с. Підгородне, Тернопільський р-н, Тернопільська обл., тел.: (0352) 43-58-07, 43-04-38
верху нежитлового приміщення
нець, Тернопільська обл.
11 місяців
Міністерство внутріш- 40112233, Регіональний сервісний центр МВС в Тернопільській області, 46400, вул. Стрийська, Частина приміщення 1-го
40112233.1.ОЦКГНБ014 вул. Об’їзна, 1, с. Угринь,
2,0
8 750,00
2 роки
ніх справ України
5, с. Підгородне, Тернопільський р-н, Тернопільська обл., тел.: (0352) 43-58-07, 43-04-38
поверху адміністративного
Чортківський р-н, Тернопіль11 місяців
будинку
ська обл.
Міністерство внутріш- 40112233, Регіональний сервісний центр МВС в Тернопільській області, 46400, вул. Стрийська, Частина приміщення 1-го по40112233.1.ОЦКГНБ008 вул. Замкова, 18, м. Підгайці,
2,0
3 950,00
2 роки
ніх справ України
5, с. Підгородне, Тернопільський р-н, Тернопільська обл., тел.: (0352) 43-58-07, 43-04-38
верху нежитлового будинку
Тернопільська обл.
11 місяців
Назва органу
управління

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

мета використання
Розміщення платіжного термінала самообслуговування
Розміщення платіжного термінала самообслуговування
Розміщення платіжного термінала самообслуговування

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

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

Назва органу
управління

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

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

1 Державне аген- 25592421, Державне підприємство
ство рибного
«Укрриба», вул. Тургенєвська, 82а,
господарства
м. Київ, 04053, тел. (044) 486-07-91
України

найменування
Гідротехнічні споруди рибогосподарської технологічної водойми зимувальних ставків № 1 та № 2
«Зозуленці Нижні» (інв. № 03-015); гідротехнічні споруди рибогосподарської технологічної водойми
літньо-маточного ставка (інв. № 03-018); гідротехнічні споруди рибогосподарської технологічної водойми нагульного руслового ставка «Зозуленці Верхній» (інв. № 03-019)

реєстровий номер майна

місцезнаходження

25592421.93.ПВПВВИ003; За межами с. Великі Зозулинці,
25592421.93.ПВПВВИ007; в межах земель Великозозули25592421.93.ПВПВВИ006; нецької с/р, Красилівський р-н,
Хмельницька обл.

загальна
площа, м2
–

вартість майна
за незалежною
оцінкою, грн
278 500,00

максимально можливий мета використання
строк оренди
2 роки
Розміщення риб11 місяців ного господарства
(аквакультура)

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

Назва органу управління

1 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
26075828, ЧФ ДП «Державний науково-дослідний та проектновишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція», 58001,
м. Чернівці, вул. Садова, 1І, тел. (0372) 57-39-02, факс (0372)
57-39-01

найменування

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
вартість майна за
загальна незалежною
реєстровий номер майна місцезнаходження площа,
оцінм2
кою, грн

Нежитлові приміщення в будинку (літ. А) (у т. ч. при- 04653199.19.АААЖЖИ766 м. Чернівці, Ценміщення: 3-го поверху (14-1) – (14-10) – 166,2 м2;
тральна площа, 4
приміщення мансарди (18-1) – (18-12) – 175,3 м2)

341,5

2 112 287,00
станом на
31.08.2018

максимально
можливий строк
мета використання
оренди
2 роки
Розміщення суб’єкта господа11 місяців
рювання, що здійснює проектні,
проектно-вишукувальні, проектноконструкторські роботи

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

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

Назва органу
управління

1 Державна служба статистики
України
2 Національний
банк України

Балансоутримувач
(назва, код за ЄДРПОУ, юридична адреса,
контактний телефон)
21680000, Головне управління регіональної статистики,
01601, м. Київ, вул. Еспланадна, 4-6, тел. (044) 287-60-35,
факс (044) 246-68-58
00032106, Національний банк України, 01601, м. Київ,
вул. Інститутська, 9, тел. (044) 253-38-22

найменування
Нерухоме майно – нежитлове приміщення (кімната № 201 на 2-му поверсі 9-поверхової адміністративної будівлі)
Нерухоме майно – частина нежитлового приміщення на 1-му поверсі

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
вартість майна за
максимально
загальна
реєстровий номер майна місцезнаходження площа,
оцінможливий строк
мета використання
м2 незалежною
кою, грн
оренди
21680000.1.АААДЕЖ528 м. Київ, вул. Еспла106,5
2 562 860,00
2 роки 11 місяців Розміщення громадського об’єднання інвалідів на плонадна, 4-6
станом на 31.01.2018
щі, що не використовується для впровадження підприємницької діяльності
00032106.31.КГМПХР010 м. Київ, Інститутська,
2,0
67 070,00
2 роки 11 місяців Розміщення вендингових автоматів з гарячими напо9 (корпус № 2)
станом на 30.09.2018
ями та продуктами харчування

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

КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

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. 1– 4

ІНФОРМАЦІЯ РВ Фонду по Луганській області про підсумки
конкурсу з відбору суб'єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єкта малої
приватизації, що відбувся 11.10.2018
Об’єкт незавершеного будівництва: терапевтичний корпус загальною
площею 938,7 м2 за адресою: Луганська обл., Кремінський р-н, м. Кремінна, пров. І. І. Мечнікова, будинок 12. Переможець конкурсу – ТОВ Агентство по нерухомості «Дісконт» на таких умовах: вартість послуги – 7 000
грн, термін виконання роботи – 5 днів.
IНФОРМАЦIЯ РВ Фонду по Кiровоградськiй області про
підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки майна, що відбулися 12.10.2018
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), переможцями конкурсів з
відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано:
ФОП Пєшкову Світлану Володимирівну для проведення незалежної
оцінки об’єкта оренди:
нежитлові приміщення площею 25,9 м2 на першому поверсі будівлі
медико-санітарної частини за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Короленка, 22, що перебувають на балансі
Льотної академії Національного авіаційного університету, з метою укладення договору оренди, вартість робіт – 1 819,00 грн, строк виконання
робіт з оцінки – 2 дні;
приватне підприємство «Міжрегіональний консалтинговий центр «Паритет» для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 в одноповерховій адміністративній
будівлі за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград),
просп. Інженерів, 9/92, що перебуває на балансі Регіонального сервісного
центру МВС в Кіровоградській області, з метою укладення договору оренди, вартість робіт – 1 990,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 днів.
ФОП Лукіну Лілію Сергіївну для проведення незалежної оцінки об’єкта
оренди – нежитлові приміщення загальною площею 21,0 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н, м. Помічна, вул. Перемоги, 89б, що перебувають на балансі
державної установи «Кіровоградський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України», з метою укладення договору оренди,
вартість робіт – 1 990,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 днів.
ІНФОРМАЦІЯ РВ Фонду по Львівській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
оренди, що відбувся 08.10.2018
Частина даху загальною площею 37,0 м2 будівлі навчального корпусу № 28 (студентська бібліотека). м. Львів, вул. Митрополита Андрея, 3.
Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт
оціночної діяльності – ПП «ЕкспертМАШ». Термін виконання робіт – 2 к/д.
Вартість робіт – 1 200 грн.
Нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 125,7 м2 на першому поверсі виробничої будівлі. м. Львів, вул. Збоїща, 15. Мета оцінки –
продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної
діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є. Термін виконання робіт – 2 к/д.
Вартість робіт – 887 грн.
ІНФОРМАЦІЯ РВ Фонду по Львівській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся 10.10.2018
Нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 27,8 м2 на першому поверсі будівлі. Львівська обл., м. Сокаль, вул. Шептицького, 65. Мета
оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Інвестиційна група «Захід». Термін виконання
робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 200 грн.
Нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 52,9 м2 на третьому поверсі будівлі. Львівська обл., м. Старий Самбір, вул. Л. Галицького, 88.
Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт
оціночної діяльності – ПП «Леда». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість
робіт – 1 500 грн.
Нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 1 065,0 м2 на
третьому поверсі будівлі корпусу № 25. м. Львів, вул. Городоцька, 286.
Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт
оціночної діяльності – ФОП Савицький Д. К. Термін виконання робіт – 2
к/д. Вартість робіт – 900 грн.
ІНФОРМАЦІЯ РВ Фонду по Рівненській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся 08.10.2018
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
надання послуг з оцінки об’єкта, а саме: перший поверх будівлі готелю,
їдальні, вузлу зв’язку площею 363,1 м2 за адресою: Рівненська обл., Володимрецький р-н, с. Іванчі, вул. Лісова, 10, з метою укладення договору
оренди державного майна – визнано ПП ЕКФ «Приватна справа». Строк
виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт
з оцінки – 2 450 грн.
ІНФОРМАЦІЯ РВ Фонду по Рівненській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся 16.10.2018
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
надання послуг з оцінки об’єктів, а саме:

Газета «Відомості приватизації» –
додаток до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію»
Розповсюдження Г. О. Деянова, тел./факс (044) 200-35-81
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нежитлове приміщення першого поверху будівлі площею 15,0 м2 за
адресою: Рівненська обл., м. Костопіль, вул. Незалежності, 14, з метою
продовження договору оренди державного майна – визнано ПП ЕКФ
«Приватна справа». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів.
Вартість виконання робіт з оцінки – 2 400 грн;
частина даху будівлі гуртожитку площею 70,0 м2 за адресою: м. Рівне,
вул. Дубенська, 37, з метою продовження договору оренди державного
майна – визнано ПП «Експерт-Рівне-Консалт». Строк виконання робіт з
оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 400
грн;
частина приміщення першого поверху навчального корпусу № 1 площею 9,0 м2 за адресою: м. Рівне, вул. С. Бандери, 12, з метою продовження
договору оренди державного майна – визнано Рівненську товарну біржу.
Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання
робіт з оцінки – 2 390 грн.
ІНФОРМАЦІЯ РВ Фонду по Сумській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся 17.10.2018
1. У зв’язку з тим, що на участь у конкурсі з проведення незалежної
оцінки об’єкта – вбудовані нежитлові приміщення загальною площею
20,7 м2 за адресою: Сумська обл., Охтирський р-н, с. Стара Іванівка,
вул. Решітько, 8 (майно, що не увійшло до СК КСП ім. Дімітрова, балансоутримувач – відсутній, управління – РВ Фонду по Сумській області),
з метою продовження дії договору оренди надійшла заява тільки від одного претендента, конкурс вважається таким, що не відбувся.
2. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – група
інвентарних об’єктів, а саме: 1) нежитлові приміщення загальною площею
578,8 м2; 2) нежитлові приміщення гаража загальною площею 66,3 м2 за
адресою: Сумська обл., м. Конотоп, вул. Соборна, 23 (балансоутримувач –
Конотопська районна державна адміністрація) з метою продовження дії
договору оренди визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Даниленко
О. І. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання
послуг з оцінки – 1 000,00 грн.
3. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта –
нежитлові приміщення виробничого корпусу крохмального цеху загальною площею 667,3 м2 за адресою: Сумська обл., Конотопський р-н,
смт Дубов’язівка, вул. Петра Лусти, 38 (балансоутримувач – Державне
підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «УКРСПИРТ»)
з метою передачі в оренду визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП
Педченка А.М. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1 600,00 грн.
4. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – цілісний (єдиний) майновий комплекс державного підприємства Сумського
лікеро-горілчаного заводу за адресою: м. Суми, вул. Петропавлівська, 121;
м. Суми, вул. 2-га Заводська, 4 (балансоутримувач – ТОВ «Горобина») з
метою продовження дії договору оренди визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шевич Т. Є. Строк надання послуг з оцінки – 22 робочих
дні. Вартість надання послуг з оцінки – 26 000,00 грн.
ІНФОРМАЦІЯ РВ Фонду по Тернопільській області
про результати конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся 11.11.2018
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: частина нежитлового підвального приміщення поз. I-V, I-II, I-III та IX площею 77,2 м2 адміністративного будинку
відділу статистики у Борщівському районі за адресою: вул. С. Бандери,
19а, м. Борщів, Тернопільська обл., що перебуває на балансі Головного
управління статистики у Тернопільській області, визнано ТОВ «Експертноконсультаційна фірма «Орієнтир-Оцінка». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою
продовження договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ РВ Фонду по Чернівецькій області
про результати конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності
для надання послуг з оцінки майна, що відбувся 11.10.2018
Відповідно до пункту 2 розділу VІ 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), конкурсною комісією РВ Фонду по Чернівецькій області визнано переможцем конкурсу суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Читайло Валентину Василівну
на частину нежитлового приміщення (літ. А-І) (колишня пошта-музшкола)
площею 90,3 м2 за адресою: Чернівецька обл., Кельменецький р-н, c. Нелипівці, вул. Шкільна, 1, майно, яке не увійшло до статутного капіталу ВАТ
«Кельменецький цукровий завод» в процесі приватизації, та передано
згідно з актом приймання-передачі державного майна від 17.12.2009 на
баланс Кельменецькій районній державній адміністрації. Мета проведення
оцінки: передача в оренду. Вартість та строк виконання робіт: 2 000 (дві
тисячі) гривень та 5 (п’ять) календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ РВ Фонду по м. Києву про підсумки конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів приватизації, що
відбулися 10.10.2018
Переможцем конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності на право
проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації – майновий комплекс –
санаторій (недіючий) загальною площею 1061,9 м2, а саме: водолікарня (літера А) загальною площею 793,0 м2, ізолятор (літера Б) загальною площею
158,3 м2, літній павільйон (літера В) загальною площею 87,3 м2, майстерня
(літера Г) загальною площею 13,5 м2, туалет (літера Д) загальною площею
9,8 м2 за адресою: 04075, м. Київ, вул. Федора Максименка (Червонофлотська), 3 визнано ТОВ «Інститут розвитку нерухомості». Вартість робіт –
9 500,00 грн, строк виконання робіт – 12 календарних днів.

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

Переможець конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності на право
проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації – нежитлові приміщення окремо розташованої будівлі їдальні загальною площею 1 063,0 м2
за адресою: 03022, м. Київ, вул. Васильківська, 34, літера Т визнано ТОВ
«Інститут розвитку нерухомості». Вартість робіт – 5 400,00 грн, строк виконання робіт – 12 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ РВ Фонду по Волинській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності, якого буде
залучено до проведення незалежної оцінки, що відбувся 16.10.2018
Переможцем конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки: асфальтного покриття площею 320,5 м2
за адресою: 43018, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Потебні, 52, що обліковується на балансі Державного професійно-технічного навчального
закладу «Луцьке вище професійне училище будівництва та архітектури»,
визнано ТОВ «Волинь-експерт», мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження
дії договору оренди, ціна виконання робіт з оцінки – 2 288,00 грн, строк
виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ РВ Фонду по Волинській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності, якого буде
залучено до проведення незалежної оцінки державного майна,
що відбувся 23.10.2018
Переможцем конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки:
частина замощення стоянки ПАС-46 площею 250,0 м2 за адресою:
44110, Волинська обл., Ратнівський р-н, с. Доманове, вул. Лесі Українки,
19а, що обліковується на балансі УДП «Укрінтеравтосервіс», визнано ТОВ
«Волинь-експерт», мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди, ціна
виконання робіт з оцінки – 2 288,00 грн, строк виконання робіт з оцінки –
5 календарних днів;
частина навчального корпусу № 1 площею 5,8 м2 за адресою: 43000,
Волинська обл., м. Луцьк, вул. Винниченка, 30, що обліковується на балансі Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, визнано ФОП Малащицьку О. Г., мета оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження
дії договору оренди, ціна виконання робіт з оцінки – 1 760,00 грн, строк
виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;
частина аудиторно-лабораторного корпусу № 2 площею 5,7 м2 за адресою: 43000, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Потапова, 9, що обліковується
на балансі Східноєвропейського національного університету імені Лесі
Українки, визнано ТзОВ «Атлант» ЛТД, мета оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження
дії договору оренди, ціна виконання робіт з оцінки – 1 890,00 грн, строк
виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ РВ Фонду по Житомирській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся 18.10.2018
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
здійснення незалежної оцінки майна визнано:
Приватне підприємство «Експерт-Сервіс-Консалт» по об’єкту:
будівля магазину «Дари лісів» площею 473,4 м2, що перебуває на балансі
ДП «Житомирське лісове господарство», за адресою: м. Житомир, просп.
Миру, 69 (вартість виконання – 1 600,00 грн, строк виконання – 4 календарних дня); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди;
Фізична особа – підприємець Музичук Петро Олександрович по
об’єкту:
нежитлове приміщення площею 15,2 м2 на 1-му поверсі адмінкорпусу
(літ. А), що перебуває на балансі Житомирської філії Державного науководослідного та проектно-вишукувального інституту «НДІпроектреконструкція», за адресою: м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20 (вартість виконання –
1 400,00 грн, строк виконання – 3 календарних дня); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди;
Фізична особа – підприємець Лапкіна Тетяна Василівна по об’єкту:
частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 на 1-му поверсі гуртожитку № 1, що перебуває на балансі Житомирського державного технологічного університету, за адресою: м. Житомир, вул. Чуднівська, 103а
(вартість виконання – 1 400,00 грн, строк виконання – 3 календарних дня);
мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження дії договору оренди;
Приватне підприємство «Україна-Експерт-Центр» по об’єкту:
частина нежитлового приміщення площею 4,0 м2 на 1-му поверсі гуртожитку № 2, що перебуває на балансі Житомирського державного технологічного університету, за адресою: м. Житомир, вул. Чуднівська, 103б
(вартість виконання – 1 440,00 грн, строк виконання – 4 календарних дня);
мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження дії договору оренди;
Приватне підприємство «Бюро незалежних оцінок» по об’єкту:
частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 на 1-му поверсі гуртожитку № 3, що перебуває на балансі Житомирського державного технологічного університету, за адресою: м. Житомир, вул. Корольова, 132
(вартість виконання – 1 450,00 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 Козачок Федір Дмитрович по об’єкту:
нежитлові приміщення площею 123,8 м2 в будівлі магазину (літ. А), що
перебуває на балансі Малинського лісотехнічного коледжу, за адресою:
Житомирська обл., Малинський р-н, с. Гамарня, вул. Миклухи-Маклая, 8а
(вартість виконання – 1 750,00 грн, строк виконання – 3 календарних дні);
мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження дії договору оренди.

Адреса видавця:

Віддруковано:

Передплатний індекс

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

ДВ «Преса України»,
просп. Перемоги, 50, м. Київ, 03047

22437

Загальний тираж 4 000

Зам. 3049084

Інформація, надрукована в додатку «Відомості приватизації», є офіційною публікацією.Її розміщення в інших засобах масової інформації чи передрук можливі лише з письмового дозволу Фонду державного майна України із зазначенням номера й дати видачі дозволу

Довідки з питань публікації за тел.: (044) 200-35-01, 200-36-58, «ВП» в Internet: www.spfu.gov.ua, e-mail: gazeta@spfu.gov.ua
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

