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Оголошення
про проведення конкурсів
на право оренди майна
Інформація регіональних
відділень Фонду
Інформація про оренду
військового майна
Оголошення про намір
передати державне
майно в оренду

прийнято рішення
про приватизацію

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про
приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській області від 16.11.2018 № 12/01-152-РП
прийнято рішення про приватизацію
шляхом продажу на аукціоні об’єкта
державної власності – єдиний майновий комплекс колишнього державного підприємства «Трансмаш»,
що розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг,
вул. Коломойцівська, 25.
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Свідоцтво про державну реєстрацію
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Фонду державного майна України
ДЕРЖАВНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ

БЮЛЕТЕНЬ про приватизацію
з додатком – газетою
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можна передплатити:

ДП «Преса»
www.presa.ua

(044) 249-50-43

Індекс видання у Каталозі видань України
на 2019 рік (І півріччя, с. 107) – 22437

ТОВ «ПресЦентр (044) 451-51-61
(044) 536-11-75
Київ»
www.prescentr.kiev.ua
ТОВ «Меркурій
0800 750 570
Експрес»
www.mercury.net.ua
Телефон з питань розповсюдження
(044) 200-35-81
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додаток до офіційного видання фонду
Управління продажу об'єктів малої
приватизації, т. 200-31-64

мала приватизація
результати продажу
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу
Об’єкт малої приватизації – будівля компресорного цеху ліквідованої газокомпресорної станції (ГКС-3) загальною площею 1721,3 м2 за адресою:
44101, Волинська обл., Ратнівський р-н, смт Ратне, вул. Шевченка, 57. Покупець об’єкта малої приватизації: Дейнюк Петро Станіславович. Ціна, за якою
придбано об’єкт малої приватизації: 5 064,63 (п’ять тисяч шістдесят чотири)
гривні 63 коп. без ПДВ.

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – гараж площею 17,6 м2 за
адресою: Хмельницька обл., м. Старокостянтинів, пров. Подільський, 4/1,
що перебуває на балансі Головного управління статистики у Хмельницькій
області, код ЄДРПОУ 02362894, приватизовано фізичною особою – Скоцом
В’ячеславом Степановичем, який став переможцем електронного аукціону
без умов № UA-PS-2018-08-03-000002-3. Ціна продажу з урахуванням ПДВ –
33 361,20 грн (тридцять три тисячі триста шістдесят одна гривна 20 коп.), у
тому числі ПДВ – 5 560,20 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – гаражі з топочною загальною
площею 93,7 м2, що знаходяться за адресою: Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Храновського,12а та обліковується на балансі Головного управління статистики у Хмельницькій області, код ЄДРПОУ 02362894, приватизо-

КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ
ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Волинській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єкта оціночної діяльності
 1. Найменування об’єкта оцінки: частина приміщення навчального
корпусу № 2 площею 4,0 м2 за адресою: 45700, Волинська обл., м. Горохів,
вул. Богдана Хмельницького, 19, що обліковується на балансі Горохівського коледжу Львівського національного аграрного університету. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 45700, Волинська обл., м. Горохів, вул. Богдана Хмельницького, 19. Мета проведення незалежної оцінки: для розрахунку розміру орендної
плати в зв’язку із зміною складу об’єкта оренди (зменшення розміру плати).
Телефон (0332) 24-80-24. Телефакс (0332) 24-34-77. Наявність об’єктів, що
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): орієнтовно на 31.10.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг
з оцінки об’єкта оцінки – 2,46 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно – приміщення, частини будівель – для розміщення банкоматів,
автоматів з розливу напоїв, інших автоматів. Особа – платник робіт з оцінки –
АТ КБ «ПРИВАТБАНК».
 2. Найменування об’єкта оцінки: частина адмінприміщення площею
15,2 м2 за адресою: 45300, Волинська обл., смт Іваничі, вул. Грушевського, 19,
що обліковується на балансі Державної фіскальної служби України. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 45300, Волинська обл., смт Іваничі, вул. Грушевського,
19. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку розміру орендної плати для продовження дії договору оренди.
Телефон (0332) 24-80-24. Телефакс (0332) 24-34-77. Розмір земельної ділянки,
усього: 0,36 м2 (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди
з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: смт Іваничі, вул. Грушевського, 19. Цільове призначення земельної ділянки: обслуговування адміністративних та господарських
будинків. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування
земельною ділянкою. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно на 31.10.2018.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,46 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно – приміщення, частини будівель. Особа – платник робіт з оцінки – ПАТ НАСК «ОРАНТА».
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду
від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до
Положення застосовується РВ Фонду по Волинській області, у разі якщо вартість
надання послуг з незалежної оцінки суб’єкта оцінки менша 200 (двісті) тис. грн.
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність
в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки

вано шляхом викупу фізичною особою – Краковецькою Тетяною Андріївною,
яка єдина подала заяву на участь в електронному аукціоні без умов (протокол № UA-PS-2018-09-16-000007-3). Ціна продажу з урахуванням ПДВ  –
118 848,00 грн (сто вісімнадцять тисяч вісімсот сорок вісім гривень 00 коп.),
у тому числі ПДВ – 19 808,00грн.

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації –
державного пакета акцій
Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по
м. Києву від 13.11.2018 № 1368 затверджено результати продажу об’єкта
малої приватизації державного пакета акцій розміром 12,6475 % у статутному капіталі приватного акціонерного товариства «Науково-технічний випробувальний центр «Спектр-Т» (ПрАТ «Науково-технічний випробувальний
центр «Спектр-Т»), код за ЄДРПОУ 14310661, за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 2/10, що становить 61720 штук. Приватизовано шляхом продажу
на аукціоні з умовами, покупець – Ковальчук Павло Миколайович за ціною
100 001,00 грн (без ПДВ).

Апарат Фонду
Інформація
про результати продажу об’єкта малої приватизації –
державного пакета акцій
Об’єкт малої приватизації – державний пакет акцій розміром 94,5335 %
статутного капіталу акціонерного товариства «Закарпатський завод «Електроавтоматика» (код за ЄДРПОУ 14309988, місцезнаходження: вул. Заводська,
1, смт Буштино, Тячівський р-н, Закарпатська обл., 90556).
Покупець вищевказаного об’єкта – приватне підприємство «МЕГОМАКС».
Ціна, за якою придбано об’єкт, становить 5 006 000,00 гривень (п’ять мільйонів шість тисяч гривень 00 копійок) без ПДВ.

Департамент оцінки майна, майнових
прав та професійної оціночної
діяльності, т. 200-36-36
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 з
Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну
діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати конкурсну документацію, в запечатаному конверті по кожному об’єкту оцінки окремо, а саме:
1) конкурсну пропозицію, яка подається в запечатаному окремому конверті
та має містити пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки з урахуванням
усіх податків, які сплачує претендент згідно із законодавством, а також строк
виконання робіт у календарних днях, який не повинен перевищувати 5 календарних днів; 2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна (додаток 3 до Положення). У разі відсутності досвіду та (або) відсутності хоча б одного з документів, що підтверджують цей досвід (зокрема,
подані копії документів є нечитабельними), бали за відповідними критеріями
не зараховуються; 3) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до
Положення); інформація про претендента (додаток 5 до Положення).
На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися
конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної
особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Претендент не допускається до участі в конкурсі у разі: недостовірності, невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання; перевищення очікуваної найбільшої ціни надання послуг з оцінки
об’єкта оцінки.
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Замовник робіт з оцінки – РВ Фонду по Волинській області
(43027, м. Луцьк, Київський майдан, 9).
Конкурсна комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та
робоча група з опрацювання документів претендента перебувають за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801, телефон (0332) 24-00-57.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування
цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у
РВ Фонду по Волинській області за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801.
У разі, якщо дата конкурсу припадає на вихідний, святковий
або інший неробочий день, то конкурс відбудеться в перший за
ним робочий день.
Конкурсну документацію потрібно подати до сектору
організаційно-адміністративного забезпечення РВ Фонду по
Волинській області за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9
каб. 807 за чотири робочих дні до опублікованої дати проведення конкурсу (включно).

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
IНФОРМАЦIЯ
РВ Фонду по Закарпатській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого приміщення (друга 1/3 частина приміщення поз. 18’) площею 8,1 м2
першого поверху службової будівлі митного оформлення (літ. «І»). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська
обл., м. Ужгород, вул. Собранецька, 224. Балансоутримувач:
Державна фіскальна служба України та в оперативному управлінні Закарпатської митниці ДФС. Мета проведення незалежної
оцінки: для продовження договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (0312) 61-38-83. Замовник робіт з оцінки: РВ Фонду по
Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: Українське державне підприємство по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс». Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2018. Подібними
до об’єкта оцінки є: приміщення, частини будівель адміністративної нерухомості. Очікувана найбільша ціна надання послуг з
оцінки – 2 400,00 грн. Строк виконання робіт з оцінки не має перевищувати 5 календарних днів.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду
від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018
№ 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018
за № 198/31650 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на
підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими
передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна
за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок
та майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі (учасників
конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання
містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до
нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції – пропозиції учасника конкурсу щодо
вартості надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних
з наданням таких послуг, а також строку їх виконання робіт (у
календарних днях), запечатаної в окремому конверті; підтвердних документів: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів
оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до
Положення), інформація про претендента (додаток 5 до Положення); документів щодо практичного досвіду виконання робіт з
оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта
оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна (додаток 3 до Положення).
Місцезнаходження комісії та робочої групи: 88000, м. Ужгород,
вул. Собранецька, 60, телефон для довідок (0312) 61-38-83.
На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки,
щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає
конкурсну документацію.
Конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті до служби діловодства РВ Фонду по Закарпатській
області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60
(каб. 313) до 5 грудня 2018 року 17.00 (включно).
Конкурс відбудеться 11 грудня 2018 року о 10.00 у РВ
Фонду по Закарпатській області (адреса: м. Ужгород,
вул. Собранецька, 60, каб. 303).

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 внутрішньої стіни вестибуля навчального корпусу № 1 площею 2,16 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Карпінського, 2/4. Балансоутримувач: Національний університет «Львівська політехніка».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04
(відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з
урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце
розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Карпінського, 2/4.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2018
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТОВ «Інтер Аутдор».
 2. Назва об’єкта оцінки: частина внутрішньої стіни вестибуля навчального корпусу № 4 загальною площею 2,16 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Митрополита Андрея, 5. Балансоутримувач: Національний університет «Львівська
політехніка». Мета проведення незалежної оцінки: визначення
вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032)
261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса
замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки
пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Митрополита Андрея, 5. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
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майна): 30.11.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТОВ
«Інтер Аутдор».
 3. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового приміщення площею 2,0 м2 на цокольному поверсі
гуртожитку № 7. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів,
вул. Лукаша, 1. Балансоутримувач: НУ «Львівська політехніка».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04
(відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з
урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце
розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Лукаша, 1. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПАТ «Кредобанк».
 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення
загальною площею 2,0 м2, розташованого на першому поверсі у будівлі під літ. «Б-3» – нового аеровокзалу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Любінська, 168. Балансоутримувач: Державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Львів»
імені Данила Галицького». 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. Любінська, 168.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2018
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – АТ «Альфа-Банк».
 5. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового приміщення загальною площею 20,0 м2 на третьому
поверсі будівлі під літ. «Б-3» – нового аеровокзалу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Любінська, 168. Балансоутримувач: Державне підприємство «Міжнародний аеропорт
«Львів» імені Данила Галицького». 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. Любінська, 168. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 30.11.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП
Рогуцький Олександр Миколайович.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею 21,1 м2 на першому поверсі адміністративної
будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Володимира Великого, 54. Балансоутримувач: Служба автомобільних
доріг у Львівській області. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати для
укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032)
261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса
замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки
пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з
урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце
розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Володимира Великого, 54. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.10.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – МПП «Нара».
 7. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 42,6 м2 на першому поверсі
адміністративної будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Львівська обл., м. Перемишляни, вул. Галицька, 5а. Балансоутримувач: Відділ Держгеокадастру у Перемишлянському районі Львівської області. 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: Львівська обл.,
м. Перемишляни, вул. Галицька, 5а. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 31.10.2018 (орієнтовно). Платник
робіт з оцінки – ТзОВ «Геозахід».
 8. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення
загальною площею 32,9 м2 на першому поверсі громадськопобутового корпусу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів,
вул. І. Блажкевич, 14. Балансоутримувач: Державний професійнотехнічний навчальний заклад «Львівське міжрегіональне вище
професійне училище залізничного транспорту». Мета проведення
незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру
орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного
майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.
ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки
прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. І. Блажкевич, 14. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2018 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки – ФОП Синецький Степан Андрійович.
 9. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 57,3 м2 на першому поверсі
п’ятиповерхової будівлі гуртожитку Львівського коледжу.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Володимира
Великого, 33. Балансоутримувач: Державний університет телекомунікацій. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032)
261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса
замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки
пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з
урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце
розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Володимира Великого, 33. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.10.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПП «Наукововиробниче приватне підприємство «Спаринг-Віст Центр».
 10. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 95,8 м2 на третьому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 71.
Балансоутримувач: ДП ДІПМ «Містопроект». Мета проведення
незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру
орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного
майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.
ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки
прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки:
м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 71. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 31.10.2018 (орієнтовно). Платник
робіт з оцінки – ГО «Клуб спортивного танцю «Браво».
 11. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 69,7 м2 на другому поверсі 2-4поверхової будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів,
вул. Винниченка, 30. Балансоутримувач: ДП «Науково-дослідний

інститут метрології вимірювальних і управляючих систем». 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’ктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування
земельної ділянки: м. Львів, вул. Винниченка, 30. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2018 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Миронович Олексій Юрійович.
 12. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 337,2 м2 на другому поверсі в будівлі адміністративного корпусу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Борислав, вул. Грушевського, 7. Балансоутримувач:
Головне управління Держгеокадастру у Львівській області. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди
державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної
частки прибудинкової території. Місце розташування земельної
ділянки: Львівська обл., м. Борислав, вул. Грушевського, 7. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – Управління праці та соціального
захисту населення Бориславської міської ради.
 13. Назва об’єкта оцінки: площадка для господарських потреб котельні загальною площею 103,9 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Стрийський р-н, м. Моршин,
вул. Джерельна, 5. Балансоутримувач: Державне підприємство
«Санаторій «Моршинський». Мета проведення незалежної оцінки:
визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна
адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної
ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом
оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., Стрийський р-н, м. Моршин, вул. Джерельна, 5. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.10.2018 (орієнтовно). Платник
робіт з оцінки – ТОВ «Енергосервісна компанія «ЕСКО Україна».
 14. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення № 8 на першому поверсі навчально-виробничих
майстерень загальною площею 45,5 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Червоноград, вул. В. Стуса, 3.
Балансоутримувач: Вище професійне училище № 11 м. Червоноград. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04
(відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника
конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Червоноград,
вул. В. Стуса, 3. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 31.10.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП
Реклінський Михайло Федорович.
 15. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 5961, 68, 69 загальною площею 136,3 м2 на четвертому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Золота, 8. Балансоутримувач: Державне підприємство «Львівський
державний інститут з проектування нафтопереробних і нафтохімічних підприємств «Львівдіпронафтохім». Мета проведення
незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру
орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.
gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині
площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної
частки прибудинкової території. Місце розташування земельної
ділянки: м. Львів, вул. Золота, 8. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2018 (орієнтовно). Платник робіт
з оцінки – ПП «Захід-Інос».
 16. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення № 12 на першому поверсі навчально-виробничих
майстерень загальною площею 166,0 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Червоноград, вул. В. Стуса, 3.
Балансоутримувач: Вище професійне училище № 11 м. Червоноград. 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: Львівська обл., м. Червоноград,
вул. В. Стуса, 3. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 31.10.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП
Лебезун Микола Мелентійович.
 17. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення № 16 на першому поверсі навчально-виробничих
майстерень загальною площею 166,3 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Червоноград, вул. В. Стуса, 3.
Балансоутримувач: Вище професійне училище № 11 м. Червоноград. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04
(відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника
конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Червоноград,
вул. В. Стуса, 3. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 31.10.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП
Роль Ганна Миколаївна.
 18. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 598,0 м2 у будівлі адміністративного
корпусу А-7, а саме: на другому поверсі № 8-11, 14-16, 1820 площею 104,2 м2, на четвертому поверсі № 43-56 площею
137,0 м2, на п’ятому поверсі № 58-64, 66-72 площею 116,2 м2,
на шостому поверсі № 74-76, 78-87 площею 115,5 м2, на сьомому поверсі № 89-92, 94-100 площею 114,4 м2 та приміщення
насосної площею 10,7 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Львів, вул. Тернопільська, 38. Балансоутримувач: Державне підприємство «Виробничо-поліграфічне підприємство МО
України «Армія України». Мета проведення незалежної оцінки:
визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати для
укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032)
261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса
замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки
пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з
урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце
розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Тернопільська, 38.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2018
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – Громадська організація
«Гільдія Бізнес Партнерів».
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Відповідно до листа Фонду від 15.06.2016 № 10-36-11307
та доповнення до нього (лист Фонду від 27.07.2018 № 10-5915138) рекомендована максимальна ціна надання послуг з оцінки
майна, що склалася у I півріччі 2018 року та буде розглядатися
конкурсною комісією під час обрання переможця: для об’єктів
№ 1 – № 6 – 2 400,00 грн; для об’єктів № 7 – № 17 – 3 000,00 грн;
для об’єкта № 18 – 4 000,00 грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду
від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду від
16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ Фонду по Львівській області
(79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки відповідно до додатка
2 до Положення є: для об’єктів № 1, № 2 – частини конструктивних
елементів будівель, споруд для розміщення реклами; для об’єктів
№ 3, № 4 – приміщення, частини будівель (для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв, інших автоматів); для об’єктів № 5,
№ 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 15, № 18 – приміщення,
частини будівель (адміністративна, торговельно-адміністративна,
торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського
харчування тощо); для об’єктів № 13, № 14, № 16, № 17 – 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.

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Миколаївській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки державного
майна – об’єкта малої приватизації
 Найменування об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – будівля АТС за адресою: м. Миколаїв, вул. Новобузька,130,
який повернуто у державну власність за рішенням суду. Відомості про об’єкт оцінки: двоповерхова цегляна будівля АТС площею
1 021,5 м2, будівельна готовність – приблизно 52 %; одноповерхова
цегляна будівля дизельної площею 39,4 м2, будівельна готовність –
приблизно 77 %. Мета проведення оцінки – визначення стартової
ціни об’єкта малої приватизації з метою продажу на аукціоні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2018.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до сектору
організаційно-документального та комунікаційного забезпечення РВ Фонду по Миколаївській області конкурсну документацію
в запечатаному конверті, яка складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій
зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях),
пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки, з урахуванням усіх
податків, які сплачує претендент згідно з законом; підтвердних
документів; 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 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).
Документи щодо практичного досвіду (додаток 3 до Положення) мають містити інформацію про виконання робіт з оцінки
подібних до об’єкта оцінки – окремі будівлі, зокрема, порівняної
площі та за призначенням.
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.
До підтвердних документів належать: заява про участь у
конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою
формою (додаток 4 до Положення); інформація про претендента
(додаток 5 до Положення).
Інформація про претендента містить: наявність сертифіката
суб’єкта оціночної діяльності; інформацію про оцінювачів, що
перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також
яких він залучає до надання послуг з оцінки та підписання звіту
про оцінку майна: кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів.
Відповідно до листа ФДМУ від 27.07.2018 № 10-59-15138
очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта незавершеного будівництва – 5,0 тис. грн.
Замовник та платник робіт з оцінки: РВ Фонду по Миколаївській області.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після
опублікування цієї інформації за адресою: м. Миколаїв,
вул. Чкалова, 20, 6-й поверх, конференц-зал.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті
до сектору організаційно-документального та комунікаційного
забезпечення РВ Фонду по Миколаївській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно)
за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й поверх, кімн. 38.
Телефон робочої групи (0512) 47-04-11.

№ 94 (1218)

ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Миколаївській області
про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження
договору оренди.
№
з/п

Площа, м2

Адреса об’єкта
оцінки

1 Приміщення № 1-3 в
одноповерховій будівлі
магазину

102,7

Миколаївська обл.,
Вознесенський
р-н, с. Мартинівське, БОС-2,
будівля № 11а

Філія «Одеське
31.10.18
управління військової торгівлі «Концерну «Військторгсервіс»

2 Приміщення № 4 в
одноповерховій будівлі
магазину

20,1

Миколаївська обл.,
Вознесенський
р-н, с. Мартинівське, БОС-2,
будівля № 11а

Філія «Одеське
31.10.18
управління військової торгівлі «Концерну «Військторгсервіс»

Назва об’єкта оцінки

3 Нежитлові приміщення
їдальні учбового корпусу № 1

244,9

4 Частина холу першого
поверху шестиповерхової будівлі навчального
корпусу

1,0

Балансоутримувач

Миколаївська обл., Первомайська філія 31.10.18
м. Первомайськ, Національного унівул. Одеська, 107 верситету кораблебудування ім. адмірала Макарова
Національний уні30.11.18
верситет кораблебудування ім. адмірала
Макарова

м. Миколаїв,
вул. Заводська,
23/26

ДП «Миколаївський 30.11.18
морський торговельний порт»

6 Приміщення боксу
122,56; м. Миколаїв,
автовантажників з
311,8; вул. Заводська,
душовою, коморою та
480,0 23/17
навісом;
будівля кладової;
вимощення з огорожею
та спорудами

ДП «Миколаївський 30.11.18
морський торговельний порт»

7 Навіс

386,7

№
Назва об’єкта оцінки
з/п
1

Дата
оцінки

м. Миколаїв,
просп. Героїв
України, 9

5 Нежитлові приміщення першого поверху
адміністративнопобутового корпусу

 2. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення
договору оренди.

2315,8

м. Миколаїв,
вул. Заводська,
23/7

ДП «Миколаївський 30.11.18
морський торговельний порт»

8 Нежитлові приміщення
другого поверху триповерхової адміністративної будівлі

10,0

м. Миколаїв,
вул. Космонавтів, 61

Миколаївська філія 30.11.18
ДП «Державний
науково-дослідний
та проектновишукувальний
інститут «НДІпроектреконструкція»

9 Частина асфальтобетонного замощення

54,7

м. Миколаїв,
вул. Привільна,
136б

ГУ ДСНС України
у Миколаївській
області

10 1/5 частина металевої
труби;
частина асфальтобетонного замощення

1/5;
10,0

Миколаївська обл., 14 ДПРЧ ГУ ДСНС 30.11.18
смт Доманівка,
України у Миколаїввул. Пастера, 52 ській області

11 Нежитлове вбудоване
приміщення лінійного
поста колишньої одноповерхової житлової
будівлі;
нежитлове вбудоване
приміщення лінійного
поста колишньої одноповерхової житлової
будівлі;
нежитлове вбудоване
приміщення лінійного
поста колишньої одноповерхової житлової
будівлі;
нежитлове вбудоване
приміщення лінійного
поста одноповерхової
житлової будівлі;
нежитлове вбудоване
приміщення лінійного
поста одноповерхової
житлової будівлі;
нежитлові вбудовані
приміщення лінійного
поста одноповерхової
житлової будівлі

15,2;
15,2;
11,4;
10,9;
8,7;
48,4

Миколаївська обл., ПАТ «МиколаївоблБратський р-н,
енерго»
с. Людмилівка,
вул. Елеваторна;
Миколаївська
обл., Братський
район, с. Ганнівка,
вул. Степова, 1;
Миколаївська обл.,
Єланецький район,
с. Возсіятське,
вул. Степова, 1;
Миколаївська обл.,
Єланецький район,
с. Куйбишевка,
вул. Степова, 32;
Миколаївська обл.,
Казанківський
р-н, с. ТроїцькоСафонове,
вул. Ювілейна, 1;
Миколаївська обл.,
Казанківський район, с. Володимирівка, вул. Лікарняна, 42

30.11.18

12 Нежитлові вбудовані
приміщення лінійного
поста двоповерхової
житлової будівлі;
нежитлове вбудоване
приміщення лінійного
поста на першому
поверсі колишньої двоповерхової житлової
будівлі;
нежитлове вбудоване
приміщення лінійного
поста колишньої одноповерхової житлової
будівлі;
нежитлове вбудоване
приміщення лінійного
поста колишньої одноповерхової житлової
будівлі;
нежитлове вбудоване
приміщення лінійного
поста одноповерхової
будівлі підстанції ОПУ;
нежитлове вбудоване
приміщення лінійного
поста одноповерхової
будівлі підстанції ОПУ

27,4;
9,2;
17,2;
12,6;
7,44;
5,46

Миколаївська обл., ПАТ «МиколаївоблПервомайський
енерго»
р-н, с. Лиса Гора;
Миколаївська обл.,
Первомайський
р-н, с. Генівка;
Миколаївська обл.,
Первомайський
р-н, с. Софіївка;
Миколаївська обл.,
Первомайський
р-н, с. Кінецьпіль,
вул. Джерельна
(Радянської Армії), 1;
Миколаївська обл.,
м. Первомайськ,
вул. Миколаївська, 2;
Миколаївська обл.,
м. Первомайськ,
вул. Декабристів, 47

30.11.18

13 Нежитлове вбудоване
приміщення лінійного
поста колишньої одноповерхової житлової
будівлі;
нежитлове вбудоване
приміщення лінійного
поста колишньої одноповерхової житлової
будівлі;
нежитлове вбудоване
приміщення лінійного
поста одноповерхової
житлової будівлі;
нежитлове вбудоване
приміщення лінійного
поста одноповерхової
житлової будівлі;
нежитлове вбудоване
приміщення лінійного
поста одноповерхової
житлової будівлі

9,72;
8,8;
14,3;
6,0;
10,4

Миколаївська обл., ПАТ «МиколаївоблАрбузинський р-н, енерго»
ст. Кавуни, вул. Т.
Г. Шевченка
(Крупської), 21;
Миколаївська обл.,
Доманівський
р-н, с. Мостове,
вул. Польова, 1;
Миколаївська обл.,
Доманівський р-н,
с. Маринівка;
Миколаївська обл.,
Доманівський р-н,
с. Новокантакузівка;
Миколаївська обл.,
Арбузинський р-н,
с. Благодатне

30.11.18

30.11.18

2
3
4

5

Площа, м2

Адреса об’єкта
оцінки

Частина холу першого поверху гуртожитку № 1;
частина холу
першого поверху
фізкультурнооздоровчого комплексу;
частина холу першого поверху старого
учбового корпусу;
частина холу першого поверху нового
учбового корпусу
Частина приміщення першого поверху
гуртожитку № 3
Частина горищного
приміщення

1,0;
2,0;
1,0;
1,0

м. Миколаїв,
просп. Героїв
України, 11;
м. Миколаїв,
просп. Героїв
України, 11а;
м. Миколаїв,
вул. Кузнецька, 5;
м. Миколаїв,
просп. Центральний, 3

2,0

м. Миколаїв,
вул. Потьомкінська, 131а
м. Миколаїв,
вул. Бузніка, 3

Нежитлове приміщення № 225 в-1
другого поверху
навчального корпусу № 2
Нежитлове приміщення

25,7

2,0

57,3

Балансоутримувач

Дата
оцінки

Національний університет 31.10.18
кораблебудування ім.
адмірала Макарова

Миколаївський національний університет ім. В. О.
Сухомлинського
Національний університет
кораблебудування ім.
адмірала Макарова
м. Миколаїв,
Миколаївський будівельвул. 1-ша Сло- ний коледж Київського
бідська, 2
національного університету будівництва і архітектури
м. Миколаїв,
ДП «Державний центр
вул. Чкалова, сертифікації і експертизи
199, оф. 1
сільськогосподарської
продукції»

31.10.18
30.11.18
30.11.18

30.11.18

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до сектору
організаційно-документального та комунікаційного забезпечення РВ Фонду по Миколаївській області конкурсну документацію
в запечатаному конверті, яка складається із:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій
зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях – не
більше 5 днів, для об’єктів оцінки на балансі ПАТ «Миколаївобленерго» – 8 днів), пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки
з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно з законом; підтвердних документів; 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 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).
Документи щодо практичного досвіду (додаток 3 до Положення) мають містити інформацію про виконання робіт з оцінки
подібних до об’єкта оцінки – окремі будівлі, зокрема, порівняної
площі та за призначенням, приміщення, частини будівель.
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.
До підтвердних документів належать: заява про участь у
конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою
формою (додаток 4 до Положення); інформація про претендента
(додаток 5 до Положення).
Інформація про претендента містить: наявність сертифіката
суб’єкта оціночної діяльності; інформацію про оцінювачів, що
перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також
яких він залучає до надання послуг з оцінки та підписання звіту
про оцінку майна: кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів.
Відповідно до листа ФДМУ від 27.07.2018 № 10-59-15138
очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки на об’єкт нерухомого майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна,
що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики,
технічні приміщення) – 2,5 тис. грн, для об’єктів оцінки на балансі
ПАТ «Миколаївобленерго» – 12,0 тис. грн.
Замовник робіт з оцінки: РВ Фонду по Миколаївській області.
Платник робіт з оцінки: орендар або потенційний орендар.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після
опублікування цієї інформації за адресою: м. Миколаїв,
вул. Чкалова, 20, 6-й поверх, конференц-зал регіонального відділення.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті
до сектору організаційно-документального та комунікаційного
забезпечення РВ Фонду по Миколаївській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно)
за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й поверх, кімн. 38.
Телефон робочої групи (0512) 47-04-11.

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Одеській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення холу, розташованого на 1-му рівні вхідного павільйону
Одеського морвокзалу, загальною площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП Адміністрація морських портів України Одеська філія. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Одеса, вул. Приморська, 6. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048)
731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@
spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – жовтень – листопад, інформація про особу – платника робіт
з оцінки: ФОП Буракова Юлія Олександрівна (код за ЄДРПОУ
3007116044); тел. (093) 429-24-29.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення, розташованого при вході до будівлі адміністративнопобутового будинку, загальною площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП МТП «Чорноморськ».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м, Чорноморськ, с. Бурлача Балка, вул. Північна, 4. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу:
odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно
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відомості
приватизації

з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – жовтень – листопад, інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «АЙС ТЕРМ» (код за ЄДРПОУ 37089346);
тел. 743-97-04.
 3. Назва об’єкта оцінки: бетонний майданчик на території
Внутрішньооб’єктних доріг та площадок, із зовнішніми газоходами ділянка, ділянка споруди димової труби з зовнішніми газоходами, загальною площею 47,58 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП МТП «Южний». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Южне, вул. Берегова, 13. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди . Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса
замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна) – жовтень – листопад, інформація
про особу – платника робіт з оцінки: ПАТ «ВФ Україна» (код за
ЄДРПОУ 14333937); тел. (050) 316-23-33.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 5 в
будівлі майстерні (літ. «М») загальною площею 143,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП Міністерства оборони України «Одеський завод будівельних матеріалів».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Хімічна, 35.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів
необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – жовтень – листопад,
інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Алекс Полімербуд» (код за ЄДРПОУ 37873461); тел. Світлана Іванівна,
тел. (096) 526-14-87.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового побутового приміщення на 1-му поверсі 5-поверхового навчального
корпусу загальною площею 19,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Національний університет «Одеська
морська академія». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Успенська, 28. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29,
електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – жовтень – листопад, інформація про особу – платника робіт з оцінки:
ФОП Карпенко Лариса Семенівна (код за ЄДРПОУ 1880919826);
тел. (098) 244-21-95.
 6. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення на першому поверсі 3-поверхової будівлі загальною
площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: ДП Обсліговування повітряного руху України. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Аеропорт. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу:
odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно
з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – жовтень – листопад, інформація про особу – платника
робіт з оцінки: Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк
«Південний»(код за ЄДРПОУ 20953647); тел. 757-92-32.
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення 3-го та
4-го поверхів загальною площею 1 130,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний професійнотехнічний навчальний заклад «Овідіопольське професійнотехнічне аграрне училище» (ПТУ № 21). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Одеська обл., Овідіопольський р-н, смт Овідіополь, вул. Театральна, 3. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди . Телефон замовника конкурсу
(048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29,
електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – жовтень –
листопад, інформація про особу – платника робіт з оцінки: Відділ
освіти Овідіопольської районної державної адміністрації (код за
ЄДРПОУ 2145240); тел. 02513-13-63.
 8. Назва об’єкта оцінки: відокремлена частина вестибуля головного учбового корпусу загальною площею 2,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський
державний екологічний університет. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 5/2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу:
odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно
з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – жовтень – листопад, інформація про особу – платника
робіт з оцінки: Фізична особа – підприємець Матковський Володимир Іванович (код за ЄДРПОУ 2572118079); тел. 735-95-24.
 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення під магазин з продажу квітів «Квіти» загальною площею 56,2 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний
професійно-технічний навчальний заклад «Кілійський професійний ліцей». Місцезнаходження об'єкта оцінки: Одеська обл.,
м. Кілія, вул. Леніна, 25 – 27. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048)
731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@
spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – жовтень – листопад, інформація про особу – платника робіт
з оцінки: ФОП Михайлуца Л. В. (код за ЄДРПОУ 2718017281);
тел. (098) 441-91-23.
 10. Назва об’єкта оцінки: ділянка даху дев’ятиповерхової
будівлі гуртожитку № 2 загальною площею 25,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська національна
академія харчових технологій. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса. пров. Шампанський, 2. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048)
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731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.
gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком –
1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
жовтень – листопад, інформація про особу – платника робіт з
оцінки: Приватне акціонерне товариство «ВФ Україна» (ПрАТ «ВФ
Україна») (код за ЄДРПОУ 14333937); тел. (095) 289-55-55.
 11. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення 1-го поверху будівлі управління ІМТП загальною площею 49,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Іллічівська
філія державного підприємства «Адміністрація морських портів України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Іллічівськ,
вул. Праці, 6. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048)
731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість
об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – жовтень – листопад, інформація про особу – платника робіт з оцінки: Публічне
акціонерне товариство «МТБ БАНК» (код за ЄДРПОУ 21650966);
тел. (04868) 2-48-45.
 12. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на
першому поверсі (А-142) будівлі учбового корпусу літ. «А»
загальною площею 6,8 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Одеська національна академія харчових технологій. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Канатна, 112. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса
замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна) – жовтень – листопад, інформація
про особу – платника робіт з оцінки: «Спілка випускників одеської національної академії харчових технологій» (код за ЄДРПОУ
26165164); тел. 718-97-10.
 13. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на
1-му поверсі в адміністративній будівлі загальною площею
39,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП
«Іллічівський морський торговельний порт». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Іллічівськ, с. Бурлача Балка, вул. Північна, 4.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс
замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних
активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – жовтень – листопад, інформація про
особу – платника робіт з оцінки: Товариство з обмеженою відповідальністю компанія «Шаго груп» (код за ЄДРПОУ 31073000);
тел. (048) 700-69-82.
 14. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення (інв. № 10310028) загальною площею 6,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: УДАІ ГУМВС України
в Одеській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. Аєропортівська, 27/1. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29,
електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – жовтень – листопад, інформація про особу – платника робіт з оцінки: Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк
України» (код за ЄДРПОУ 32129); тел. 726-13-83.
 15. Назва об’єкта оцінки: нежитлове технічне приміщення на 15-му поверсі площею 22,3 м2 та ділянка даху
15-поверхової будівлі управління загальною площею
30,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП
«Іллічівський морський торговельний порт». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Іллічівськ, пл. Праці, 6. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних
активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – жовтень – листопад, інформація про
особу – платника робіт з оцінки: Приватне акціонерне товариство
«ВФ Україна» (ПрАТ «ВФ Україна») (код за ЄДРПОУ 14333937);
тел. (095) 289-55-55.
 16. Назва об’єкта оцінки: частина вестибуля учбоволабораторного корпусу № 1 (інв. № 10310001) загальною
площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Одеський державний екологічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Львівська, 15. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору. Телефон
замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу:
odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно
з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – жовтень – листопад, інформація про особу – платника
робіт з оцінки: Публічне акціонерне товариство «УКРСОЦБАНК»
(код за ЄДРПОУ 39019); тел. 738-60-61.
 17. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на
7-му поверсі загальною площею 34,7 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний навчальний заклад «Одеський професійний ліцей будівництва та архітектури».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Базарна, 63.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс
замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних
активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – жовтень – листопад, інформація про
особу – платника робіт з оцінки: Обласна комунальна організація
«Обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»
(код за ЄДРПОУ 26507334); тел. 784-10-58.
 18. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення коридору
учбово-лабораторного корпусу № 2 (інв. № 1031007712)
загальною площею 11,0 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Одеський державний екологічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Львівська, 15. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для роз-

рахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника
конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу:
odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з
обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – жовтень – листопад, інформація про особу – платника робіт
з оцінки: Фізична особа – підприємець Кудашов Євген Сергійович
(код за ЄДРПОУ 3059313832); тел. 703-22-20.
 19. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення офіса
загальною площею 72,49 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: УДП «Укрхімтрансаміак». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Южне, вул. Заводська, 3а, корп.
217. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса
замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна) – жовтень – листопад, інформація
про особу – платника робіт з оцінки: Товариство з обмеженою
відповідальністю «Енерготрансферт» (код за ЄДРПОУ 30551121);
тел. (044) 278-39-76, (066) 707-59-49.
 20. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення буфету на
1-му поверсі будівлі учбового корпусу, інв. № 10310001,
технікуму газової та нафтової промисловості загальною
площею 36,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Одеська національна академія харчових технологій.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Левітана, 46а.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс
замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних
активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – жовтень – листопад, інформація про
особу – платника робіт з оцінки: Фізична особа – підприємець
Студницька Рузалія Шафігуллівна (код за ЄДРПОУ 1845108080);
тел. (094) 947-47-09.
 21. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення першого поверху другого учбового корпусу, інв. № 10310003, загальною площею 32,6 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Одеська національна академія харчових технологій. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Балківська, 54. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28,
телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів
необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – жовтень – листопад,
інформація про особу – платника робіт з оцінки: Фізична особа – підприємець Добрунік Роман Миколайович (код за ЄДРПОУ
2973316074); тел. (095) 927-43-47.
 22. Назва об’єкта оцінки: вбудоване приміщення в будівлі спортивного комплексу «Юність» загальною площею
27,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Іллічівська філія державного підприємства «Адміністрація морських
портів України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Іллічівськ,
вул. Леніна, 20. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса
замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна) – жовтень – листопад, інформація про
особу – платника робіт з оцінки: СПД Чабан Олексій Васильович
(код за ЄДРПОУ 1759701370); тел. (067) 700-71-38.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду
від 31 грудня 2015 року № 2075 (у редакції наказу Фонду від 16
січня 2018 року № 47).
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд
комісії з конкурсного відбору, викладені в пункті 6 розділу ІІ Положення.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення.
Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної
оцінки майна по об’єктах оцінки № 1 – 22 вище 6 920,00 гривень
комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті
шляхом поштового відправлення на адресу: 65012, м. Одеса,
вул. Велика Арнаутська, 15 або безпосередньо до відділу документального забезпечення та контролю організаційної роботи
(м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113)
до 18.00 06.11.2018. На конверті потрібно зробити відмітку «На
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки щодо якого буде проводитися конкурсний відбір. Місцезнаходження комісії та робочої групи: 65012,
м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15.
Конкурс відбудеться 12.12.2018 об 11.00 у РВ Фонду по
Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська,
15, кімн. 503). Телефони для довідок: (048) 731-50-39,
(048) 731-50-28, (048) 731-50-29.

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Полтавській області про оголошення
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта: нежитлове приміщення загальною площею 51,7 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Незалежності,
21а, м. Хорол, Полтавська область. Балансоутримувач: Головне
управління статистики у Полтавській області. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.11.2018. Строк виконання робіт: 5
календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для
доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ Фонду по Полтавській області. Платник виконаних робіт: Хорольська міська рада.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель. Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість,
нерухомість для закладів громадського харчування тощо.
 2. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею
53,75 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Пушкіна, 2а, смт Диканька, Полтавська область. Балансоутримувач: Головне управління статистики у Полтавській області. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.11.2018. Строк виконання робіт:
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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
Залишкова
Дата Вид варвартість
Платник
оцінки
тості
об’єкта,
грн
Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
1 Нежитлова будівля поста ЕЦ на примиканні
Ринкова 184383,46 Фізична осост. Тернопіль, загальною площею 105,4 м2
вартість
ба – підприємець Бараза адресою: вул. Гайова, 56а, м. Тернонюк Григорій
піль, що перебуває на балансі ВиробничоЯрославович
го підрозділу «Рівненсько-Тернопільське
територіальне управління» філії «Центр
будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» ПАТ «Укрзалізниц»
30.11.18

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

Залишкова
Дата Вид варвартість
Платник
оцінки
тості
об’єкта,
грн
2 Частина даху адміністративної будівлі
Ринкова 5816,15 Приватне
під антенно-фідерні пристрої площею
вартість
акціонерне
17,84 м2; частина даху адміністративного
товариство
«ВФ Україна»
корпусу для розміщення антени на трубос2
тійці площею 3,0 м ; частина технічного
приміщення адміністративної будівлі для
встановлення обладнання мобільного
зв’язку площею 6,67 м2 за адресою: вул.
Валова, 11, м. Тернопіль, що перебувають
на балансі Головного управління Національної поліції в Тернопільській області

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

30.11.18

5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для
доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ Фонду по Полтавській
області. Платник виконаних робіт: ФОП Яреська В. А. Додаткові
ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна, торговельноадміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо.
 3. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення на
першому поверсі адміністративного корпусу площею 3,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Пушкіна, 103, м. Полтава. Балансоутримувач: Головне управління статистики у Полтавській області.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення договору оренди. Запланована дата оцінки: 30.11.2018. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ Фонду по
Полтавській області. Платник виконаних робіт: ФОП Цимбал О. В.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель. Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість,
нерухомість для закладів громадського харчування тощо.
 4. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення (покрівлі гаражного приміщення 2 та покрівлі гаражного приміщення 3) загально площею 21,3 м2. Місцезнаходження
об’єкта: вул. 29 Вересня, 6, м. Кременчук, Полтавська область.
Балансоутримувач: Головне управління Національної поліції в
Полтавській області. Мета оцінки: визначення ринкової вартості
з метою укладення договору оренди. Запланована дата оцінки:
30.11.2018. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі
необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ Фонду по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ТОВ «Лайфселл». Додаткові ознаки подібності об’єкта
оцінки: споруди, передавальні пристрої, конструктивні частини
будівель, призначені для їх розміщення.
 5. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею
12,2 м2 та частина даху площею 10,0 м2, загальною площею
22,2 м2. Місцезнаходження об’єкта: пров. Віктора Носова, 2а,
м. Полтава. Балансоутримувач: Головне управління Національної
поліції в Полтавській області. Мета оцінки: визначення ринкової
вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована
дата оцінки: 30.11.2018. Строк виконання робіт: 5 календарних
днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання
звіту). Замовник робіт: РВ Фонду по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ТОВ «Лайфселл». Основні ознаки подібності
об’єкта оцінки: приміщення, частини будівель. Додаткові ознаки
подібності об’єкта оцінки: нерухомість комплексного використання (об’єкти, які поєднують два та більше видів функціонального призначення).
 6. Назва об’єкта: частина нежитлових приміщень адміністративної будівлі загальною площею 31,4 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Гоголя, 10, м. Лохвиця, Полтавська область.
Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби
України у Лохвицькому районі Полтавської області. Мета оцінки:
визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору
оренди. Запланована дата оцінки: 30.11.2018. Строк виконання
робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних
дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ Фонду по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ФОП Холодов С. О.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель. Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість,
нерухомість для закладів громадського харчування тощо.
Учасникам конкурсів потрібно подати до конкурсної комісії
документи, які мають відповідати вимогам Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду від
16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на
підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими
передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах
таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам
до учасників конкурсу, передбачених розділом ІІ Положення.
Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у І, ІІ, ІІІ розділах Положення
та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за формами встановленими в додатках 3 – 5 Положення.
У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен
обов’язково зазначати загальну вартість робіт, у тому числі
ПДВ. За результатами аналізу звітності, проведеного Фондом
від 17.04.2018 № 10-59-7687, регіональне відділення інформує
про середні значення ціни послуг з оцінки майна: об’єкт нерухомого майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна, що
є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики,
технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення
передавальних пристроїв), – 2 500,00 грн.
Зазначена вище ціна послуг з оцінки майна буде розглядатися конкурсною комісією як максимальна під час обрання переможця. Конкурсні пропозиції, які перевищують зазначені, не
будуть враховані.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу фінансовобухгалтерської роботи та управління матеріальними ресурсами
РВ Фонду по Полтавській області за адресою: вул. Небесної Сотні
(вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014 (кімн. 415) до 30.11.2018
включно.
Конкурси відбудуться у РВ Фонду по Полтавській області
06.12.2018 о 10.00 за адресою: вул. Небесної Сотні (вул.
Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 404.
Робоча група знаходиться за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн.
417. Телефон для довідок (05322) 2-89-58.

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 – 2 300,00 грн; об’єкта № 2 – 2 000,00 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 виробничої, виробничо-складської або складської нерухомості; об’єктами, подібними до об’єкта оцінки № 2, –
нерухоме майно – інженерні споруди та конструктивні частини
будівель, що призначені для розміщення телекомунікаційного
обладнання та антенно-фідерних пристроїв.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації
або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі
не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті
по кожному об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» та
дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у РВ Фонду по Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (2-й
поверх, зал засідань) о 10.00 через 14 днів після дати опублікування цієї інформації. Телефон для довідок (0352)
25-04-87.
Документи на участь в конкурсі подаються до РВ Фонду по
Тернопільській області за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 604 за чотири робочих дні до оголошеної дати
проведення конкурсу (включно).
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: РВ
Фонду по Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль,
вул. Танцорова, 11. Телефон для довідок (0352) 25-04-87.

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Хмельницькій області
про проведення конкурсів з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені
з метою надання послуг з оцінки майна
 Назва об’єкта оцінки № 1: приміщення загальною площею 45,78 м2 (у т. ч. площа загального користування –
5,78 м2) каб. № 42 та каб. № 64 на другому поверсі адміністративного будинку. Балансоутримувач – Управління фінансів
Полонської районної державної адміністрації. Місцезнаходження
об’єкта – вул. Л. Українки, 114 а, м. Полонне, Хмельницька обл.
Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382)
79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 30.11.2018.
Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ Фонду по Хмельницькій області. Особаплатник робіт з оцінки – Виконавчий комітет Полонської міської
ради Об’єднаної територіальної громади. Подібними об’єктами
відповідно до додатка 2 до Положення є приміщення, частини
будівель (адміністративна нерухомість). Очікувана найбільша
ціна надання послуг з оцінки – 2,5 тис. грн.
 Назва об’єкта оцінки № 2: приміщення загальною площею 98,6 м2 на першому поверсі 8/100 частки адміністративної будівлі. Балансоутримувач – Головне управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області. Місцезнаходження
об’єкта: вул. Героїв Небесної Сотні, 4, м. Старокостянтинів,
Хмельницька обл. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата
оцінки – 30.11.2018. Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ Фонду по Хмельницькій
області. Особа-платник робіт з оцінки – Старокостянтинівський
міський кризовий центр. Подібними об’єктами відповідно до
додатка 2 до Положення є приміщення, частини будівель (адміністративна нерухомість). Очікувана найбільша ціна надання
послуг з оцінки – 2,4 тис. грн.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду
від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018
№ 47) (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють
на підставі чинних сертифікатів СОД, якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом
1 «Оцінка об’єктiв у матеріальній формі» та спеціалізацією в
межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у т. ч. земельних ділянок, та майнових
прав на них».
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію, оформлену відповідно до п. 5 Розділу
2 Положення, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 4 до Положення), інформація про
претендента (додаток 5 до Положення); 2) документи щодо
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення); 3) конкурсна
пропозиція претендента подається в окремому запечатаному
конверті і має містити пропозиції щодо ціни надання послуг з
оцінки з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно з законом, калькуляцію витрат, пов’язаних з наданням таких
послуг, а також строк виконання робіт.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: каб.
№ 10, вул. Соборна, 75, м. Хмельницький, 29013. Телефони для
довідок: (0382) 72-09-45 (приймальня), 79-56-16.
Конкурсна документація подається до сектору управління
персоналом, організаційно-документального, інформаційного
забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ Фонду по Хмельницькій області (каб. № 1) за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсів (включно).
Конкурси відбудуться через 14 днів після опублікування
інформації о 10.00 в РВ Фонду по Хмельницькій області за
адресою: вул. Соборна, 75, м. Хмельницький, 29013.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Черкаській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки
І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: РВ Фонду по Черкаській області.
 1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення на першому поверсі, площа – 9,5 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Регіональний сервісний центр МВС в Черкаській
області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Василя Сергієнка, 4, м. Корсунь-Шевченківський, Черкаська область. Платник
робіт з оцінки: АТ «Банк Січ». Дата оцінки: 30.11.2018.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення на першому поверсі, площа – 8,5 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Регіональний сервісний центр МВС в Черкаській
області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Відродження, 16,
м. Золотоноша, Черкаська область. Платник робіт з оцінки: АТ
«Банк Січ». Дата оцінки: 30.11.2018.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення на першому поверсі адміністративної будівлі, площа – 9,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Регіональний
сервісний центр МВС в Черкаській області. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Автодорога Київ – Одеса 203 км + 800 м (ліворуч),
с/р Родниківська, Уманський р-н, Черкаська область. Платник
робіт з оцінки: АТ «Банк Січ». Дата оцінки: 30.11.2018.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження
договору оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: РВ Фонду по Черкаській області.
 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення першого поверху п’ятиповерхової будівлі площею
24,22 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Черкаське державне комерційне житлово-побутове підприємство «Житлосервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: пров. М.
Ханенка, 4, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Крижановський Леонід Олександрович. Дата оцінки: 30.11.2018.
ІІІ. Мета проведення незалежної оцінки – продаж на аукціоні
з умовами.
 1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації державної власності – єдиний майновий комплекс колишнього
державного підприємства – фірми «Оризон-Транс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 20700, Черкаська обл., м. Сміла, вул. Промислова, 13. Балансоутримувач відсутній. Платник
робіт з оцінки: РВ Фонду по Черкаській області. Дата оцінки:
31.10.2018. Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єкта,
що буде розглядатись конкурсною комісією під час обрання переможця, не повинна перевищувати – 4 000,00 грн. Подібними
об’єктами до об’єкта оцінки є нерухоме майно – окремо розташована будівля.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватись відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду
від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018
№ 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018
за № 198/31650 (далі – Положення).
Для участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної
діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної
діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з
оцінки майна у межах напрямів, що відповідають об’єкту оцінки,
а також відповідають вимогам до учасників конкурсу, передбачених пунктом 12 розділу ІІ Положення.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
та підписання звіту про оцінку майна, повинні мати відповідну
кваліфікацію оцінювача стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача згідно з Законом України
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію в запечатаному конверті (на
конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого
буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію) по кожному об’єкту оцінки окремо, відповідно
до Положення, яка складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій
зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях),
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якщо його не було визначено в інформації про оголошення конкурсу. Пропозиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається
з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з
оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта
оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну
грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 3 до Положення);
підтвердних документів, а саме: заява про участь у конкурсі з
відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою
(додаток 4 до Положення); письмова згода керівника суб’єкта
оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається
претендентом (за потреби); інформація про претендента (додаток 5 до Положення).
Враховуючи вимоги листа Фонду від 17.04.2018 № 10-59-7687
«Щодо формування показників очікуваної найбільшої ціни надання послуг з оцінки об’єктів оцінки у І кварталі 2018 року» та згідно
з пунктами 5, 7 розділу ІІI Положення про конкурсний відбір СОД
комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції, що перевищують ціни надання послуг з оцінки об’єкта оцінки за групами
об’єктів: об’єкт нерухомого майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно
для встановлення передавальних пристроїв) – 3 000,00 грн.
Для визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки, будуть
використовуватись ознаки подібності, наведені в додатку 2 до
Положення.
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в
єдиній одиниці виміру – календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації
або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі
не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті
(розмір конверта не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до РВ Фонду по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000. Email: cherkasy@spfu.gov.ua.
Останній день подання заяв – 05 грудня 2018 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 11 грудня 2018 року об 11.00 в РВ
Фонду по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка,
205, м. Черкаси, 18000, тел. 37-29-71.

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Чернігівській області
про оголошення конкурсів з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
19,0 м2 на першому поверсі двоповерхової адмінбудівлі.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління
Державної казначейської служби України у Бахмацькому районі
Чернігівської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Бахмач, вул. Соборності, 31. Платник робіт з оцінки:
ФОП Білоштан О. Ю. Очікувана найбільша ціна надання послуг з
оцінки об’єкта оцінки – 2 150,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки
вважатимуться об’єкти за такими ознаками: приміщення адміністративного, торговельно-адміністративного, торговельного
призначення та приміщення закладів громадського харчування.
Дата оцінки: 30.11.2018.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове підвальне приміщення площею 36,7 м2 чотириповерхової адміністративної будівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Державна фіскальна служба України. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Київська, 214. Платник
робіт з оцінки: ФОП Семенець В. В. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2 150,00 грн. Подібними
до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками:
виробнича, виробничо-складська та складська нерухомість.
Дата оцінки: 30.11.2018.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
11,75 м2 на першому поверсі двоповерхової адмінбудівлі.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління
Державної казначейської служби України у Бахмацькому районі
Чернігівської області. Місцезнаходження об'єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Бахмач, вул. Соборності, 31. Платник робіт з оцінки:
ФОП Білецький В. М. Очікувана найбільша ціна надання послуг з
оцінки об’єкта оцінки – 2 150,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки
вважатимуться об’єкти за такими ознаками: приміщення адміністративного, торговельно-адміністративного, торговельного
призначення та приміщення закладів громадського харчування.
Дата оцінки: 30.11.2018.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею
79,6 м2 в адмінбудівлі. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Територіальне управління Державної судової
адміністрації України у Чернігівській області. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Чернігівська обл., смт Срібне, вул. ЗатиркевичКарпинської, 17. Платник робіт з оцінки: Комунальна установа
«Трудовий архів Срібнянського району». Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2 150,00 грн. Подібними
до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками:
приміщення адміністративного, торговельно-адміністративного,
торговельного призначення та приміщення закладів громадського харчування. Дата оцінки: 30.11.2018.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення гаража
площею 107,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Управління Державної казначейської служби України у
Бахмацькому районі Чернігівської області. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Бахмач, вул. Соборності,
31. Платник робіт з оцінки: ФОП Кіяшко Г. Г. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2 150,00 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими
ознаками: виробнича, виробничо-складська та складська нерухомість. Дата оцінки: 30.11.2018.
Замовник робіт з оцінки – РВ Фонду по Чернігівській області
(14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43). Телефон замовника конкурсу: (0462) 67-28-18. Електронна адреса замовника конкурсу:
ocenka_74@spfu.gov.ua. Мета проведення оцінки: визначення
відновної вартості для цілей оренди. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду
від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190, в редакції наказу Фонду від
16.01.2018 № 47 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на
підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з
оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в
межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також
вимогам до учасників конкурсу, передбаченим пунктом 12 розділу ІІ Положення.
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Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної
документації, порядку її складання, оформлення та подання
містяться у ІІ розділі Положення та додатках до нього. Заява
про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна, інформація про претендента подаються за
встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Строк виконання робіт не може перевищувати 5 календарних
днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки
майна.
Конкурс відбудеться у РВ Фонду по Чернігівській області
о 15.00 через 14 днів після опублікування цієї інформації за
адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43.
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ
Фонду по Чернігівській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: 14000,
м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 320, тел. для довідок (0462)
67-28-18.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Чернігівській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єкта приватизації
Вартість об’єкта приватизації визначатиметься шляхом здійснення суб’єктом оціночної діяльності незалежної оцінки відповідно до вимог Методики оцінки майна, затвердженої постановою КМУ від 10.12.2003 № 1891 (зі змінами).
 Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво цегельного заводу. Балансоутримувач:
балансоутримувач відсутній. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Чернігівська обл., смт Варва, вул. Зарічна, 80. Мета проведення
оцінки: приватизація об’єкта шляхом продажу на аукціоні. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
4 730,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти
за такими ознаками: об’єкти незавершеного будівництва. Замовник та платник робіт з оцінки – РВ Фонду по Чернігівській області (14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43). Телефон замовника
конкурсу (0462) 67-28-18. Телефакс замовника конкурсу (0462)
67-27-83. Електронна адреса замовника конкурсу: ocenka_74@
spfu.gov.ua. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. 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, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190, в редакції наказу Фонду від
16.01.2018 № 47 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на
підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з
оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в
межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також
вимогам до учасників конкурсу, передбачених пунктом 12 розділу ІІ Положення.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної
документації, порядку її складання, оформлення та подання
містяться у ІІ розділі Положення та додатках до нього. Заява
про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна, інформація про претендента подаються за
встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Строк виконання робіт зазначається в єдиній одиниці виміру – календарних днях від дати підписання договору про надання послуг з оцінки.
Конкурс відбудеться 05 грудня 2018 року о 15.00 у РВ
Фонду по Чернігівській області за адресою: м. Чернігів,
просп. Миру, 43.
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ
Фонду по Чернігівській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: 14000,
м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 320, тел. для довідок (0462)
67-28-18.

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по м. Києву про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди
 1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди.

№ Назва об’єкта
з/п
оцінки

Пло- Адреса об’єкта
ща, м2
оцінки

1 Нежитлове
приміщення

20,4

2 Частина нежитлового приміщення

2,0

3

Частина нежитлового приміщення

2,0

м. Київ,
вул. Ломоносова, 39

4

Частина нежитлового приміщення

2,0

м. Київ,
вул. Ломоносова, 59

5

Нежитлове
приміщення

17,1

м. Київ,
вул. Ж. Жабаєва, 4

6

Частина нежитлового приміщення

2,0

м. Київ,
вул. Васильківська, 94

7

Нежитлові приміщення

8 Нежитлові приміщення
9

Нежитлове
приміщення

м. Київ,
вул. Флоренції,
1/11
м. Київ,
вул. Васильківська, 36

240,7 м. Київ,
вул. Еспланадна, 42
71,0 м. Київ,
вул. Політехнічна, 39, корпус
№ 19
67,3 м. Київ, вул.
С. Петлюри, 15

Орієнтовна дата
оцінки
Платник ро- Очікувана
Балансоутрибіт з оцінки найбільмувач
об’єкта
ша ціна
надання
послуг з
оцінки/грн
ДП «УКРІНВЕСТ- ПАТ «Страхо- 30.11.18
БУД»
ва компанія
4 000
«Країна»
КНУ ім. Т. Шев- ПАТ «Держав- 30.11.18
ченка
ний ощадний
банк України»
3 500
КНУ ім.
ПАТ «Держав- 30.11.18
Т.Шевченка
ний ощадний
банк України»
3 500
КНУ ім. Т. Шев- ПАТ «Держав- 30.11.2018
ченка
ний ощадний
банк України»
3500
Державна хуФОП Руд30.11.18
дожня середня ницька Ю. В.
школа ім. Т. Г.
4 000
Шевченка
КНУ ім. Т. Шев- ПАТ «Держав- 30.11.18
ченка
ний ощадний
банк України»
3 500
ДП «НСК «Олім- ФОП
30.11.18
пійський»
Седяков С. Г.
6 000
НТУУ «КПІ
ім. І. Сікорського»

ТОВ
«МАГНОЛІЯАВТО»

30.11.18
4 500

ДП «КИЇВДІПРО- ТОВ «ЮЮЕЙ» 30.11.18
ТРАНС»
4 500

Продовження таблиці

№ Назва об’єкта
з/п
оцінки

Пло- Адреса об’єкта
ща, м2
оцінки

10 Нежитлове
приміщення

14,6

11 Нежитлове
приміщення

27,1

12 Нежитлове
приміщення

102,0

13 Нежитлове
приміщення

119,2

14 Нежитлові приміщення

197,7

15 Гідротехнічні
споруди

28827,0

16 Нежитлове
приміщення

284,5

Балансоутримувач

м. Київ,
вул. Ж. Жабаєва, 4

Державна художня середня
школа ім. Т. Г.
Шевченка
м. Київ, бульв. Національний інЧоколівський, ститут стратегіч13
них досліджень
м. Київ,
КВПУ будівнивул. Патріоцтва і дизайну
тів, 96
м. Київ,
НПУ ім. М. П.
вул. Тургенєв- Драгоманова
ська, 3 – 9
м. Київ,
Національний
вул. Миколи
авіаційний уніГолего, 7а
верситет
м. Київ,
ДП «Укрриба»
вул. Промислова, 4
м. Київ,
Державна навул. Митропо- укова установа
лита В. Липків- «ІМЗО»
ського, 36

Орієнтовна дата
оцінки
Платник ро- Очікувана
біт з оцінки найбільоб’єкта
ша ціна
надання
послуг з
оцінки/грн
ТОВ «Зерно- 30.11.18
пром»
4 000
ФОП Лінчевська Я. В.

30.11.18

4 000
ТОВ «Сантех- 30.11.18
Буд»
5 000
ФОП Хорощак С. М.

30.11.18

ФОП Абу
Аль Хассан
Хассан
ПрАТ «Київрибгосп»

30.11.18

ДЮСШ
«Юний Спартаківець»

30.11.18

5 000
5 500
30.11.18
55 000

6 500

 2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.

№
з/п

Назва
об’єкта
оцінки

1 Нежитлові
приміщення
2 Частина нежитлового
приміщення
3 Частина нежитлового
приміщення
4 Нежитлові
приміщення

Орієнтовна дата
оцінки
Платник ро- Очікувана
ПлоАдреса об’єкта
Балансоутримувач біт з оцінки найбільща, м2
оцінки
ша ціна
об’єкта
надання
послуг з
оцінки/грн
111,5 м. Київ, Стратегіч- ДП «НАШ ДІМ»
ТОВ
30.11.18
не шосе, 35
«АСТАРТА-V»
5 000
3,0 м. Київ,
Національний
ФОП Бойко 30.11.18
вул. Зоологічна, 1 медичний універ- О. В.
ситет ім. О. О.
3 500
Богомольця
2,0 м. Київ, вул. До- НМА післядиАТ КБ «ПРИ- 31.10.18
рогожицька, 9
пломної освіти ім. ВАТБАНК»
П. Л. Шупика
3 500
92,0 м. Київ, вул. Дег- ДП НДІ «ОРІОН» ТОВ «НВЦ
31.10.18
тярівська, 51
«Київбуд5 000
проект»

Конкурси відбудуться 05 грудня 2018 року о 15.00 в РВ Фонду по м. Києву за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г.
Документи приймаються до 12.30 29 листопада 2018 року за
адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108.
Строк виконання робіт – до 5 календарних днів.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в
конверті, на кожний об’єкт оцінки окремо. Претенденти, які подали документи на конкурсний відбір СОД в одному конверті на всі
об’єкти, до участі в конкурсному відборі допущені не будуть.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, який відбудеться 05 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.
Замовник робіт з оцінки – РВ Фонду по м. Києву.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлові приміщення, частини приміщень, гідротехнічні споруди є: нерухоме
майно, ознаки подібності якого наведені у пункті 4 додатка 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 14.11.2018, переможцем конкурсу
щодо визначення вартості нерухомого майна, а саме: нежитлових приміщень загальною площею 992,7 м2, розташованих за
адресою: вул. Остапа Вишні, 5а, м. Київ, що обліковуються на
балансі Фонду державного майна України, з метою укладення
договору оренди, визнано суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ
«СТОУН БРІДЖ». Строк надання послуг з оцінки – 3 календарні
дні. Вартість надання послуг з оцінки – 3,7 тис. грн.

ІНФОРМАЦІЯ РВ Фонду по Закарпатській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності для проведення незалежної оцінки майна,
що відбувся 18.10.2018

Для проведення незалежної оцінки вбудованих приміщень (поз. 1,
2) загальною площею 74,0 м2 будівлі клубу (літ. К), місцезнаходження
об’єкта: Закарпатська обл., м. Чоп, вул. Берег, 146, з метою продовження договору оренди, переможцем визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Кіян Т. П., на таких умовах: вартість послуг з оцінки – 2 218 грн,
термін виконання – 5 днів.

№ 94 (1218)
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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

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Волинській області
про проведення конкурсу з використанням
відкритості пропонування розміру орендної
плати за принципом аукціону на право оренди
державного нерухомого майна
 Назва об’єкта та місцезнаходження: будівля вбудовано-

прибудованого приміщення загальною площею 656,6 м2, що
знаходиться за адресою: 43005, Волинська обл., м. Луцьк, просп.
Президента Грушевського, 33.
Об’єкт оренди перебуває на балансі: ДП «Управління справами
Фонду державного майна України».
Орган управління: Фонд державного майна України.
Вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на
31.07.2018 становить 3 208 403,00 грн без ПДВ.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні
індекси інфляції.
Основні умови проведення конкурсу:
стартовий розмір орендної плати за базовий місяць
оренди – жовтень 2018 року становить 43 251,00 грн (сорок три тисячі двісті п’ятдесят одна гривня 00 коп.) без ПДВ;
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати порівняно зі стартовою орендною платою; цільове використання майна: для
розміщення готелю, для якої передбачена орендна ставка 22 %; для
розміщення офісів, для якої передбачена орендна ставка 18 %; для
торгівлі непродовольчими товарами, для якої передбачена орендна
ставка 18 %; для розміщення кафе, барів, які не здійснюють продаж
товарів підакцизної групи, для якої передбачена орендна ставка
8 %; для розміщення кафе, барів, які здійснюють продаж товарів
підакцизної групи, для якої передбачена орендна ставка 15 %; строк
оренди – 10 років із можливістю подальшої пролонгації у разі належного виконання умов договору відповідно до встановленого порядку
та за умови наявності дозволу органу, уповноваженого управляти
державним майном; своєчасна і в повному обсязі сплата орендної
плати до державного бюджету та балансоутримувачу (щомісяця до
15 числа місяця, наступного за звітним) з урахуванням індексу інфляції; обов’язкова сплата завдатку протягом місяця після підписання
договору оренди у розмірі тримісячної орендної плати; протягом 10
календарних днів з моменту підписання договору оренди сплатити
орендну плату за 12 місяців; за письмовою згодою орендодавця здавати майно в суборенду; 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; протягом 10 робочих днів після укладення договору застрахувати майно (із зазначенням в договорі страхування франшизи
безумовної – 0 %) на користь Державного підприємства «Управління
справами Фонду державного майна України» (Балансоутримувача)
на суму, не меншу ніж вартість за висновком про вартість, 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 страхового платежу (страхових платежів) протягом трьох
робочих днів після укладення договору страхування на відповідний
період; орендарю забезпечити орендодавцю і балансоутримувачу
доступ на об’єкт оренди з метою контролю за його використанням
та виконанням умов договору; здійснювати витрати, пов’язані з
утриманням орендованого майна. Укласти договори про постачання
електричної енергії та надання інших комунальних послуг з безпосередніми їх постачальниками; своєчасно здійснювати за власний
рахунок поточний ремонт орендованого майна. Ця умова договору
не розглядається як дозвіл на здійснення поліпшень орендованого
майна і не тягне за собою зобов’язання орендодавця щодо компенсації вартості поліпшень; для отримання згоди орендодавця на
здійснення поліпшень орендар звертається до орендодавця згідно
з Порядком надання орендарю згоди орендодавця державного майна на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого державного
майна, затвердженим наказом Фонду державного майна України від
25 травня 2018 року № 686, зареєстрованим у Міністерстві юстиції
України 11 червня 2018 року за № 711/32163; поліпшення майна,
зроблені 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, крім випадків приватизації майна відповідно до чинного законодавства України; право на
викуп орендованого майна набувається на підставах, визначених
статтею 18 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»; відшкодування переможцем конкурсу коштів за
виконану незалежну оцінку об’єкта оренди платнику оцінки протягом 10 календарних днів з дати укладення договору оренди згідно з
наданою копією платіжного доручення з відміткою обслуговуючого
банку про сплату коштів тощо; наявність у суб’єкта господарювання
певного виду економічної діяльності, яка повинна відповідати меті
оренди (види діяльності по КВЕД за 9 міс поточного року, а саме
організація тимчасового проживання осіб, облаштування офісних
приміщень, громадське харчування – кафе, бари, які не здійснюють
продаж товарів підакцизної групи та які здійснюють продаж товарів
підакцизної групи, торгівля непродовольчими товарами); гарантійний внесок за участь у конкурсі на право оренди державного майна
становить шість стартових орендних плат. Гарантійний внесок має
бути перерахований за реквізитами: одержувач: РВ Фонду державного майна України по Волинській області; код ЄДРПОУ одержувача:
13347870; р/р 37315048004566; МФО 820172; банк: ДКСУ м. Київ;
призначення платежу: «Гарантійний внесок за участь у конкурсі на
право оренди державного нерухомого майна»; банківська гарантія у
вигляді безвідкличного акредитива (гарантії), яка видається банком,
що становить 12 стартових орендних плат за базовий місяць оренди
і підтверджує платоспроможність переможця конкурсу щодо сплати
орендної плати за 12 місяців з моменту підписання договору оренди, протягом 10 днів; 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 коли претендента не
допущено до участі у конкурсі, гарантійний внесок підлягає поверненню протягом 10 календарних днів з дня затвердження списків
учасників. Якщо матеріали відкликанні 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 по передачі в оренду державного нерухомого майна гарантійний
внесок поверненню не підлягає та зараховується до Державного
бюджету України; переможець конкурсу після отримання від орен-
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додавця 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.
Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку при обов’язковому
забезпеченні інших умов 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
10% початкової плати торгів.
Для участі у конкурсі претендент має подати на розгляд конкурсної комісії:
заяву про участь у конкурсі; оригінали підтвердних документів про
сплату гарантійного внеску, що становить шість стартових орендних
плат; банківську гарантію у вигляді безвідкличного акредитива (гарантії), що становить 12 стартових орендних плат за базовий місяць
оренди, або засвідчену у встановленому законодавством порядку
копію; проект договору оренди з пропозиціями щодо виконання умов
конкурсу, зазначеними у проекті договору (крім розміру орендної плати, пропозиція щодо якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу), підписаний претендентом і завірений печаткою (за
наявності); наявність в суб’єкта господарювання певного виду економічної діяльності, яка повинна відповідати меті оренди (види діяльності
по КВЕД, які діяли протягом 9 міс поточного року, а саме організація
тимчасового проживання осіб, облаштування офісних приміщень, громадське харчування – кафе, бари, які не здійснюють продаж товарів
підакцизної групи та які здійснюють продаж товарів підакцизної групи,
торгівля непродовольчими товарами); інформацію про засоби зв’язку
з учасником із зазначенням банківських реквізитів;
документи, передбачені пунктом 7 Порядку та Переліком документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди
майна, що належить до державної власності, затвердженим наказом
ФДМУ від 15.02.2013 № 201 (зі змінами).
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження
представника юридичної особи; засвідчені в установленому порядку копії установчих документів; засвідчену в установленому порядку
копію наказу про призначення керівника; засвідчену в установленому порядку копію звіту про фінансові результати претендента з
урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за 2017
рік та 9 місяців поточного року; довідку від претендента про те, що
стосовно нього не порушено справу про банкрутство; інформацію
про відсутність застосування до заявника санкцій відповідно до законодавства (у довільній формі за підписом керівника); інформацію
про відсутність будь-яких судових рішень щодо них; інформацію про
відсутність обтяжень, обмежень, заборон щодо майна підприємства, його керівника; інформацію про відсутність в реєстрі осіб, що
вчинили корупційні діяння, відомостей щодо керівника; інформацію
про відсутність заборгованості до Державного бюджету України з
обов’язкових платежів, єдиний соціальний внесок.
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу або належним чином оформлену довіреність; виписка з Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (за наявності);
засвідчену в установленому порядку копію декларації про доходи або
звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника
єдиного податку за 2017 рік та 9 місяців поточного року; довідку від
претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство; інформацію про відсутність застосування до заявника санкцій
відповідно до законодавства (у довільній формі, за підписом фізичної
особи); інформацію про відсутність будь-яких судових рішень щодо фізичної особи; інформацію про відсутність обтяжень, обмежень, заборон щодо майна фізичної особи; інформацію про відсутність в реєстрі
осіб, що вчинили корупційні діяння, відомостей щодо фізичної особи;
інформацію про відсутність заборгованості до Державного бюджету
України з обов’язкових платежів, єдиний соціальний внесок.
Документи для участі в конкурсі подаються у конверті з написом
«На конкурс – оренда» з відбитком печатки претендента, за наявності
(крім пропозицій щодо розміру орендної плати), які приймаються у
робочі дні щодня з 8.00 до 17.00, у п’ятницю з 8.00 до 16.00 за адресою: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, сектор
організаційно-адміністративного забезпечення регіонального відділення (каб. 807).
Кінцевий термін приймання заяв (реєстрація в регіональному відділенні) – за 3 робочих дні до дати проведення конкурсу.
Допущені до участі в конкурсі учасники конкурсу (їх уповноважені
особи) подають конверти з конкурсними пропозиціями щодо розміру орендної плати за базовий місяць оренди на відкритому засіданні
конкурсної комісії з участю учасників конкурсу. Реєстрація учасників
завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.
Конкурс буде проведено о 10.00 на 11-й календарний день
з дати опублікування інформації про проведення конкурсу в додатку до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» – газеті «Відомості приватизації» в Регіональному відділенні
Фонду по Волинській області за адресою: 43027, Волинська обл.,
м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 815.
У разі якщо дата проведення конкурсу припадає на неробочий чи
святковий день, днем проведення конкурсу вважається наступний за
вихідними чи святковими днями робочий день.
Додаткову інформацію можна отримати у РВ Фонду по Волинській
області тел./факс (0332) 24-34-77.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Харківській області
про проведення конкурсів на право оренди
нерухомого державного майна
 І. Назва об’єкта оренди: нежитлові приміщення – кімната

№ 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.
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну
оцінку, на 07.08.2018 становить 90 200,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Міністерство освіти і науки України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Учасник конкурсу має сплатити гарантійний внесок у розмірі
шести стартових орендних плат – 4595,70 грн (без ПДВ) або надати
банківську гарантію (відповідно до п. 4 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна). За 3 робочих дні (до 16.00
останнього дня) до дати проведення конкурсу гарантійний внесок має
бути перерахований на рахунок 37310053001203 ДКСУ, МФО 820172,
одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Харківській області, код ЄДРПОУ 23148337, призначення платежу:
«Сплата гарантійного внеску від учасника конкурсу з оренди».
2. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати
за використання об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою за базовий місяць оренди – вересень 2018 року, яка без
урахування ПДВ становить 765,95 грн, при орендній ставці 10 %,
виходячи з ринкової вартості згідно зі звітом про незалежну оцінку.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні
індекси інфляції.

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

21 листопада 2018 року
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13. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після
отримання проекту договору оренди протягом 5 робочих днів особисто повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди. У
разі порушення переможцем конкурсу цього строку, сплачений ним
гарантійний внесок не повертається.
14. У разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з
орендної плати та перераховується до державного бюджету і балансоутримувачу відповідно до пропорцій, визначених Методикою
розрахунку орендної плати за державне майно та пропорціями її
розподілу, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від
4 жовтня 1995 р. № 786.
Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою
КМУ від 31.08.11 № 906, зі змінами, та ураховуючи наказ Фонду «Про
затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві
для укладання договору оренди майна, що належить до державної
власності» від 15.02.13 № 201 зі змінами.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування
розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком
не менш ніж 10 % від початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов
конкурсу.
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону буде проведено о 10.30
на 10-й календарний день після дня опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації».
Якщо вказаний строк припадає на вихідний день, то конкурс буде
проведено на наступний після вихідного дня день о 10.30.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії такі матеріали:
заяву на участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації
про конкурс; документи, які підтверджують гарантійний внесок; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день
проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з учасником та
з зазначенням банківських реквізитів;
відомості про претендента:
а) для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; засвідчені в установленому порядку копії установчих документів; завірену належним чином
копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням
дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу
про банкрутство;
б) для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або
належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином
копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку (за останній
звітний період);
інформацію про відсутність застосування до заявника санкцій відповідно до законодавства (у довільній формі).
Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають
відповідати умовам конкурсу, зазначеним в оголошенні про конкурс,
та чинному законодавству України.
Матеріали від претендентів на участь у конкурсі, які розглядаються
на засіданні конкурсної комісії з метою формування списку учасників,
подаються за 3 робочих дні (до 16.00 останнього дня) до дати проведення конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону у конвертах з написом «На
конкурс – оренда» з відбитком печатки претендента (за наявності),
із зазначенням назви претендента і об’єкта оренди (адреса, площа,
назва балансоутримувача) та дати і номера газети «Відомості приватизації», в якому опублікована інформація про об’єкт оренди, за
адресою: м. Харків, майдан Театральний, 1.

Допущені для участі у конкурсах учасники конкурсу або їх уповноважені особи подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної
плати за базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за участю учасника
конкурсу. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хвилин
до початку проведення конкурсу.
Ознайомитися з об’єктами оренди можна в робочі дні та години
за місцем їх розташування.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсів можна отримати у РВ Фонду по Харківській області (відділ оренди) за адресою:
м. Харків, майдан Театральний, 1.

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ РВ Фонду по Миколаївській області
про підсумки конкурсу на право укладення договору оренди
нерухомого державного майна, що відбувся 06.11.2018

За результатами засідання конкурсної комісії прийнято рішення
про укладення договору оренди на нерухоме державне майно – приміщення № 1, 2, 11 – 20, 22, 23, 27, 28 та частину приміщення № 26
загальною площею 683,2 м2 за адресою: м. Миколаїв, просп. Героїв
України, 93/1, що перебуває на балансі філії «Одеське управління
військової торгівлі» Концерну «Військторгсервіс», з ФОП Бродовською Л. М., як з єдиним заявником.

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 15.11.2018

1. За результатами засідання конкурсної комісії прийнято рішення щодо укладення РВ Фонду по Харківській області договору
оренди державного майна: нежитлові приміщення – кімн. № 124,
126, 141, 142, 143, 145, 146, 147, 149, 150, 166, 168 на 1-му поверсі 4-поверхової будівлі адміністративно-лабораторного корпусу
№ 2, інв. № 81973, літ. А-4, загальною площею 292,1 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Астрономічна, 33, що перебуває на балансі ДП «Державний науковий центр лікарських засобів і медичної продукції», з
єдиним претендентом, що прийняв участь у конкурсі та пропозиції
якого відповідають оголошеним умовам його проведення, – ТОВ
«ГАЛЕНІКАС».
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. № 53, 54, 55 ( за техпаспортом) на першому
поверсі 3-поверхового головного учбового корпусу № 2 (клуб), інв.
№ 0004535, реєстровий № 00493758.1.БЕШСНП7581, літ. «А – 3»,
загальною площею 109,1 м2 за адресою: Харківська обл., Дергачівський р-н, смт Мала Данилівка, головний учбовий корпус № 2, що
перебуває на балансі Харківської державної зооветеринарної академії, таким, що не відбувся.

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

ІНФОРМАЦІЯ Національного університету
оборони України імені Івана Черняховського
про проведення конкурсу на право оренди
нерухомого військового майна

Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс:
Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, адреса: 03049, м. Київ, просп. Повітрофлотський, 28.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлові приміщення загальною площею 276,6 м2 за адресою: м. Київ, просп.
Повітрофлотський, 28, військове містечко № 63, будівля № 74, рік
побудови – 1984. Ринкова вартість майна згідно зі звітом про неза-

лежну оцінку на 30.06.2018 становить 5 298 060,00 грн (без урахування ПДВ).
Стартовий розмір орендної плати становить 19 971,48 грн
(без урахування ПДВ) за базовий місяць оренди – червень 2018
року за умови використання об’єкта оренди: 250,4 м2 – під розміщення їдалень, буфетів, що не здійснюють продаж товарів підакцизної
групи, у навчальних закладах та військових частинах (орендна ставка – 4 %); 22,2 м2 – під розміщення торговельних об’єктів з продажу
продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи (орендна ставка – 8 %); 4,0 м2 – під розміщення торговельних об’єктів з продажу
непродовольчих товарів (орендна ставка – 18 %).
У подальшому орендна плата підлягає щомісячному корегуванню
на індекси інфляції згідно з законодавством.
Балансоутримувач: Національний університет оборони України
імені Івана Черняховського.
Основні умови конкурсу та вимоги щодо умов експлуатації:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати порівняно з початковим розміром орендної плати; авансовий внесок у
розмірі, не меншому ніж дві місячні орендні плати, протягом 15 днів
з моменту укладення договору оренди; своєчасно і у повному обсязі
сплачувати орендну плату з урахуванням індексу інфляції (щомісяця не
пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним); відшкодовувати витрати орендодавцю за комунальні послуги та компенсація земельного
податку за користування земельною ділянкою під об’єктом оренди та
за прилеглу територію; компенсація витрат за виконаний звіт з незалежної оцінки майна окремого об’єкта; виконання капітального та поточного ремонту орендованого майна за власні кошти без вимоги на
відшкодування; встановлення приладів обліку комунальних послуг за
рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів з постачальними організаціями; ефективне використання об’єкта оренди
відповідно до його призначення та умов договору оренди.
Переможцем конкурсу визнається орендар, який запропонував
найбільшу орендну плату при забезпеченні виконання інших умов
конкурсу.
Конкурс буде проведено об 11.00 на 21-й день після опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, просп. Повітрофлотський, 28 (к. 5).
Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд
конкурсної комісії:
заяву про участь у конкурсі; проект договору оренди, підписаний
учасником конкурсу та завірений печаткою (за наявності) та комплект документів, передбачених Переліком документів, які подаються
орендарем орендодавцеві для укладення договору оренди майна,
що належить до державної власності, затвердженим наказом Фонду
державного майна України від 15.02.2013 № 201;
для учасників, які є юридичними особами: документи, що засвідчують повноваження представника юридичної особи; засвідчені нотаріусом копії установчих документів; відомості про фінансовий стан
(платоспроможність) учасника конкурсу з урахуванням дебіторської
та кредиторської заборгованості; довідку від учасника конкурсу про
те, що до учасника не порушено справу про банкрутство;
для учасників, які є фізичними особами: копію документа, що посвідчує особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену
довіреність, видану представнику фізичної особи; свідоцтво про
реєстрацію фізичної особи, як суб’єкта підприємницької діяльності;
декларацію про доходи; зобов’язання (пропозиції) щодо виконання
умов конкурсу, в тому числі запропонований учасником конкурсу
розмір місячної орендної плати (відображається в проекті договору оренди).
Конкурсні пропозиції учасників мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та чинному законодавству України.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: за 3 робочих
дні до дати проведення конкурсу до 17.00 останнього дня (к. 10) за
адресою: м. Київ, просп. Повітрофлотський, 28, в окремому конверті
з написом «На конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу,
із зазначенням назви учасника конкурсу та об’єкта оренди (адреса,
площа, балансоутримувач).
Контактні телефони: (044) 271-07-44, 271-09-73.

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

Назва органу
управління

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

найменування

1 Державна аудитор- 40479801, Західний офіс Держаудитслужби, 79000, м. Львів,
ська служба України вул. Костюшка, 8, тел.(032) 255-34-16

Нежитлові приміщення на 3-му поверсі будівлі

2 Міністерство охоро- 02010793, Львівський національний медичний університет імені
ни здоров’я України Данила Галицького, 79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69, тел.
(032) 260-30-66
3 Міністерство інфра- 33073442, ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» ім. Данила Гаструктури України лицького», м. Львів, Аеропорт ЦА, тел. (032) 229-82-16

Нежитлові приміщення в підвалі гуртожитку № 3

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза- максимально можливий
місцезнаходження
майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн
строк оренди
40479801.1.ДГРЯУА023 Львівська обл., м. Старий
52,9
426 430,00
2 роки 364 дні
Самбір, вул. Лева Галицьстаном на 30.09.2018
кого, 88
–
м. Львів, вул.Шімзерів, 5а
53,2
468 200,00
2 роки 364 дні
станом на 31.07.2018

мета використання
Розміщення комунального позашкільного навчального закладу
Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи
Розміщення торговельних об'єктів
з продажу окулярів, лінз, скелець

Державне нерухоме майно на 3-му поверсі у
Інформація відсутня м. Львів, вул.
40,0
1 084 571,00
2 роки 11 місяців
нежитловій будівлі під літерою «Б-3» новий
Любінська,168
станом на 31.07.2018
аеровокзал ДП «Міжнародний аеропорт «Львів»
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, РВ Фонду по Львівській області. Заяви подаються
в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право
його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
Оголошення орендодавця – РВ ФОНДУ по ХАРКІВСЬКІЙ області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
загальна площа, м2
мета використання
номер майна
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство економічного 00190325, ДУ «Державний інститут праці та соціально-економічних дослі- Нежитлові приміщення одноповерхово–
м. Харків, вул. Лазьків209,6
434 500,00
15 років
Розміщення лісопильного
розвитку і торгівлі України
джень», 61057, м. Харків, вул. Сумська, 1, тел. (057) 731-18-90
го гаража, інв. № 9
ська, 7
виробництва
Заяви про оренду зазначеного об’єкта та документи (відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна») приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, РВ Фонду по Харківській області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3
частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу управління

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

найменування

Оголошення орендодавця – РВ ФОНДУ по ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Державна служба
02363066, Головне управління статистики у Чернівецькій області,
Вбудоване приміщення (1-4) 02363066.1.АААДЕЖ418 Чернівецька обл., Кельменець60,0
396 549,00
2 роки 364 дні
Розміщення торговельного об’єкта з
статистики України 58018, м. Чернівці, вул. Головна, 249а, тел./факс (0372) 58-13-55
першого поверху адміністракий р-н, смт Кельменці, вул. Достаном на 31.08.2018
продажу непродовольчих товарів
тивної будівлі (літ. АІІ)
вженка, 9
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».
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФОНДУ по м. КИЄВУ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
Балансоутримувач
(назва, код за ЄДРПОУ, юридична адреса,
реєстровий
загальна вартість майна за незалежною максимально можливий
найменування
місцезнаходження
мета використання
контактний телефон)
номер майна
площа, м2
оцінкою, грн
строк оренди
1 Міністерство економічного
32309722, ДП «Еко», 01042, м. Київ, бульв. Лесі Нерухоме майно – нежитлові приміщення
–
м. Київ, вул. Івана
97,8
1 765 800,00
5 років
Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює порозвитку і торгівлі України
Українки, 36б, тел. (044) 285-70-53
на цокольному поверсі будівлі
Кудрі, 43
станом на 30.09.2018
бутове обслуговування населення
2 Міністерство економічного
32309722, ДП «Еко», 01042, м. Київ, бульв. Лесі Нерухоме майно – нежитлові приміщення
–
м. Київ, вул. Івана
85,0
1 534 700,00
5 років
Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює порозвитку і торгівлі України
Українки, 36б, тел. (044) 285-70-53
на цокольному поверсі будівлі
Кудрі, 43
станом на 30.09.2018
бутове обслуговування населення
Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 107, тел. 281-00-18. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його
оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління
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