додаток до « Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію»
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Інформація про оренду
військового майна

прийнято рішення
про приватизацію

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Дніпропетровській
області від 21.11.2018 № 12/01-154-РП прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної
власності – будівля котельні (колишньої) (інв.
№ 1796), тепломережа внутримайданчикова (інв.
№ 4743), хімводоочистка (інв. № 4781), що розташований за адресою: Дніпропетровська обл.,
м. Павлоград, вул. Харківська, 15 та перебуває
на балансі ПРАТ ЗАВОД «ПАВЛОГРАДХІММАШ»
(код за ЄДРПОУ 00217417).

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про внесення змін до наказу про прийняття
рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Харківській області
від 19 листопада 2018 року № 2525 внесено зміни
до наказу регіонального відділення від 24.04.2018
№ 882 «Про прийняття рішення про приватизацію
об’єкта малої приватизації», а саме: визначено
спосіб приватизації об’єкта малої приватизації –
незавершеного будівництва – 32-квартирного
житлового будинку з надбудовою за адресою:
Харківська обл., Балаклійський р-н, с. Пришиб,
вул. 40 років Перемоги, 11, – продаж на аукціоні з умовами.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про внесення змін до наказу про прийняття
рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Черкаській області
від 20.11.2018 № 134-МП внесено зміни до наказу
Регіонального відділення Фонду по Черкаській
області від 04.06.2018 № 62-МП (зі змінами від
12.06.2018 № 73-МП) «Про прийняття рішення щодо
приватизації окремого майна», а саме: прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації окремого
майна – приміщення колишнього АКАБ «Україна»
загальною площею 226,4 м2 першого поверху двоповерхової будівлі (Черкаська обл., смт Лисянка,
вул. Гетьманський шлях, 20). Балансоутримувач –
Лисянська районна державна адміністрація Черкаської області (код за ЄДРПОУ 04061240).
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мала приватизація

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

результати продажу
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
Інформація
про результати продажу
Об’єкт малої приватизації – нежитлове приміщення – гараж (літер В-1) загальною площею 77,6 м2
за адресою: 45701, Волинська обл., Горохівський р-н, м. Горохів, вул. Гетьманська, 5. Покупець об’єкта
малої приватизації: Смаль Андрій Григорович. Ціна, за якою придбано об’єкт малої приватизації: 85100,00
(вісімдесят п’ять тисяч сто) гривень без ПДВ.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
Інформація
про результати продажу об’єкта малої приватизації на аукціоні з умовами
Регіональним відділенням укладено з фізичною особою Ковальчуком П. М. договір купівлі-продажу
державного пакета акцій розміром 100 % статутного капіталу публічного акціонерного товариства «Павлоградське налагоджувальне управління», що зареєстроване за адресою: 51400, Дніпропетровська обл.,
м. Павлоград, вул. Тернівська, 21. Ціна продажу об’єкта – 300 000,00 грн (без ПДВ).

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Об’єкт незавершеного будівництва – лікарня за адресою: Львівська обл., Жовківський р-н, с. Гійче,
вул. Молодіжна, 1а проданий на електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій, який відбувся 29 жовтня 2018 року. Балансоутримувач
відсутній. Приватизовано юридичною особою – Товариством з обмеженою відповідальністю «Укрпроменергоінвест» за ціною 12 621,49 грн, у тому числі ПДВ – 2 103,58 грн.

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
Інформація
про результати продажу об’єкта державної власності
Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Полтавській області приватизовано
шляхом продажу на аукціоні в електронній формі об’єкт державної власності окреме майно – громадська будівля літ. А-1 (магазин з підвалом) загальною площею 318,6 м2, що розташована за адресою:
Полтавська обл., Карлівський р-н, с-ще Голобородьківське, вул. Центральна, 3в, балансоутримувач
відсутній. Приватизовано фізичною особою – Ведмідським Володимиром Миколайовичем, індефікаційний код 2740809398, який визнаний переможцем електронного аукціону. Ціна продажу становить
54 541,20 грн, у т. ч. ПДВ – 9 090,20 грн.

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про затвердження результатів продажу
Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській області від
19 листопада 2018 року № 535 затверджено результати продажу об’єкта малої приватизації незавершеного будівництва, законсервованого об’єкта, який розташований за адресою: 35821, Рівненська
обл., Острозький р-н, с. Оженин, вул. Заводська, 28, за запропонованою ціною лоту – 85 620,00 грн,
у т. ч. ПДВ – 14 270,00 грн) шляхом викупу фізичною особою – Крапличем Богданом Ростиславовичем,
який єдиний подав заяву на участь в аукціоні в електронній формі.
ІНФОРМАЦІЯ
про затвердження результатів продажу
Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській області від
22 жовтня 2018 року № 492 затверджено результати продажу об’єкта малої приватизації незавершеного

будівництва, законсервованого об’єкта, який розташований за адресою: 34550, Рівненська обл., Костопільський р-н, с. Базальтове, вул. Базальтівська, 3, що перебуває на балансі Служби автомобільних доріг
у Рівненській області, – квартири № 2 в 4-квартирному будинку з господарськими приміщеннями за запропонованою ціною лоту – 39 100,00 грн без ПДВ (7820 грн) шляхом викупу фізичною особою – Бачуком
Тарасом Володимировичем, який єдиний подав заяву на участь аукціоні в електронній формі.
ІНФОРМАЦІЯ
про затвердження результатів продажу
Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській області від
22 жовтня 2018 року № 493 затверджено результати продажу об’єкта малої приватизації незавершеного
будівництва, законсервованого об’єкта, який розташований за адресою: 34550, Рівненська обл., Костопільський р-н, с. Базальтове, вул. Базальтівська, 3, що перебуває на балансі Служби автомобільних доріг у
Рівненській області, – квартири № 3 в 4-квартирному будинку з господарськими приміщеннями за запропонованою ціною лоту – 39 100,00 грн без урахування ПДВ (7820 грн) шляхом викупу фізичною особою –
Бачуком Тарасом Володимировичем, який єдиний подав заяву на участь аукціоні в електронній формі.
ІНФОРМАЦІЯ
про затвердження результатів продажу
Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській області від
22 жовтня 2018 року № 494 затверджено результати продажу об’єкта малої приватизації незавершеного
будівництва, законсервованого об’єкта, який розташований за адресою: 34550, Рівненська обл., Костопільський р-н, с. Базальтове, вул. Базальтівська, 3, що перебуває на балансі Служби автомобільних доріг
у Рівненській області, – квартири № 4 в 4-квартирному будинку з господарськими приміщеннями за запропонованою ціною лоту – 32,200,00 грн без ПДВ (6440 грн) шляхом викупу фізичною особою – Бачуком
Тарасом Володимировичем, який єдиний подав заяву на участь аукціоні в електронній формі.

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Інформація
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – група інвентарних об’єктів недіючої бази Грицівської
експлуатаційної дільниці, а саме: адмінбудинок літ. А, 1987 року введення в експлуатацію; майстерня літ.
Б, 1983 року введення в експлуатацію; блок гаражів літ. В, 1983 року введення в експлуатацію; адмінбудинок літ. Г, 1983 року введення в експлуатацію; гараж автомобільний літ. Д, 1987 року введення в експлуатацію; блок складів літ. Е, 1966 року введення в експлуатацію; автозаправна станція літ. Ж, у складі
якої: приміщення оператора, підземні резервуари для збереження ПММ у кількості 4 шт. (2 шт. по 5 м3 і
2 шт. по 10 м3) та розподільчі колонки у кількості 2 шт., 1987 року введення в експлуатацію; сарай літ. З,
1987 року введення в експлуатацію; склад паливно-мастильних матеріалів літ. І, 1987 року введення в
експлуатацію; благоустрій (залізобетонні плити, якими частково викладені пішохідні доріжки та площадка
ЕД), 1983 року введення в експлуатацію; резервуар УСТ-36, 1984 року введення в експлуатацію; резервуар, 1976 року введення в експлуатацію; каналізація, яка складається з підземних комунікацій азбестоцементних труб протяжністю 62 пог. м, та залізобетонного підземного збірного резервуара ємкістю 53 м3,
1984 року введення в експлуатацію; труба відводу диму, 1987 року введення в експлуатацію; септик,
1987 року введення в експлуатацію за адресою: Хмельницька обл., Шепетівський р-н, смт Гриців, вул. Суворова, 3, що перебуває на балансі Шепетівського міжрайонного управління водного господарства, код
ЄДРПОУ 04544085, приватизований ФОП Костянецьким Юрієм Казіміровичем, який став переможцем
електронного аукціону без умов № UA-PS-2018-09-16-000008-3. Ціна продажу з урахуванням ПДВ  –
1 800 001,20 грн (один мільйон вісімсот тисяч одна грн 20 коп.), у т. ч. ПДВ – 300 000,20 грн.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Незавершене будівництво – 30-квартирний житловий будинок для малосімейних (20800, Черкаська обл., м. Кам’янка, вул. Героїв Майдану, 10а) приватизовано юридичною особою – ТОВ «АЕЛІНТА»
(код за ЄДРПОУ 40430483), яке визнано переможцем аукціону в електронній формі, за 8 772,00 грн,
у тому числі ПДВ – 1 462,00 грн.

продаж об’єктів малої приватизації
АПАРАТ ФОНДУ
Інформаційне повідомлення
Фонду державного майна України про продаж об’єкта малої приватизації –
єдиного майнового комплексу колишнього державного торговельного підприємства «Гудок»
1. Інформація про об’єкт приватизації.
hh Найменування підприємства: єдиний майновий комплекс колишнього
державного торговельного підприємства «Гудок».
Місцезнаходження: 03151, м. Київ, вул. Аеродромна, 14.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ – відсутній.
Середньооблікова чисельність працівників станом на 01.07.2018 – 0.
Відомості про об’єкт:
до складу єдиного майнового комплексу за адресою м. Київ, вул. Аеродромна, 14 входять: адміністративна будівля площею 243,0 м2; склад площею 1391,1 м2; гараж площею 172,9 м2; склад палива
площею 15,6 м2; прохідна площею 20,8 м2; навіси, меблі та інше майно.
Єдиний майновий комплекс колишнього державного торговельного підприємства «Гудок», що перебуває на балансі Державного підприємства «Управління справами Фонду державного майна України», не здійснює господарську діяльність. Об’єкти нерухомого майна в оренду не передані, станом на
21.11.2018 за призначенням не використовуються.
Інформація про земельну ділянку:
місцезнаходження: м. Київ, вул. Аеродромна, 14.
Площа: 5076,16 м2 згідно з попереднім планом земельної ділянки відповідно до витягу з технічної
документації № Ю-21013/2008, виданого Головним управлінням земельних ресурсів Виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 28.03.2008 № 264.
Правовстановлюючі документи на земельну ділянку відсутні, кадастровий номер відсутній.
Право власності на єдиний майновий комплекс колишнього державного торговельного підприємства «Гудок» зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 13.06.2016. Реєстраційний номер: 946575180000.
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і
розміщення відходів, інформація про сплату екологічних зборів та платежів: викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище не здійснюються, відходи на території підприємства
не утворюються і не зберігаються.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 21 грудня 2018 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні без умов, із зниженням стартової
ціни та аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта.
Приватизація єдиного майнового комплексу колишнього державного торговельного підприємства
«Гудок» здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня
2018 року № 432 (із змінами).

Покупець єдиного майнового комплексу колишнього державного торговельного підприємства
«Гудок» повинен відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»
у випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, покупець зобов’язаний
отримати дозвіл Антимонопольного комітету України на безпосереднє або опосередковане придбання
у власність активів у вигляді єдиного майнового комплексу (далі – дозвіл на концентрацію). Порядок
подання та розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію встановлюється законодавством про
захист економічної конкуренції.
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 8 350 110 гривень (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 4 175 055 гривень (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 4 175 055 гривень (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 835 011 гривень (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 417 505, 5 гривень (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 417 505,5 гривень (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 744 гривні 60 копійок.
4. Додаткова інформація.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Фонд державного майна України
Рахунок № 37183500900028 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем
аукціону розрахунків за придбаний єдиний майновий комплекс).
Рахунок № 37316021000058 (для перерахування гарантійного внеску)
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Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 00032945
в іноземній валюті:
Одержувач: Фонд державного майна України
Адреса: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, Україна
Рахунок: 25206010023277
Банк одержувача: ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України»
Адреса: вул. Антоновича, 127, м. Київ, Україна
МФО 322313
Код за ЄДРПОУ: 00032945
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: The State Property Fund of Ukraine
Address: 18/9 General Almazov Street, Kyiv, Ukraine
Account: 25206010023277
Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import Bank of Ukraine»
Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine

MFO 322313
SWIFT: EXBSUAUX
Code YeDRPOU: 00032945
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних внесків, розміщено за посиланням:
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта:
у робочі дні з 10.00 до 16.00 за адресою: Київ, вул. Аеродромна, 14. Телефон: (097)
701-72-20. Відповідальна особа: Наперковський Юрій Анатолійович.
Найменування особи організатора аукціону – Фонд державного майна України,
м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/.
Телефони для довідок: (044) 284 52 40, 200 34 08.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження протоколу засідання аукціонної комісії з продажу об’єкта приватизації: наказ Фонду державного майна
України від 22.11.2018 № 1491.

КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Вінницькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта державної власності
 Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності – насосна станція перекачування очищених вод з акумулюючих ставків 125А (інв. № 3101), огорожа
очисних споруд 144-1-1 (інв. № 3199) протяжністю 280 м із бетонних стовпчиків та сітки рабиці, які у процесі приватизації не увійшли до статутного капіталу ВАТ
«Крижопільський цукровий завод» та обліковуються на балансі ПрАТ «Крижопільський
цукровий завод». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Вінницька обл., Крижопільський
р-н, с. Городківка, вул. Благовіщенська, 103. Мета проведення оцінки: визначення
розміру збитків, нанесених державі в результаті неналежного зберігання державного
майна. Замовник-платник робіт з оцінки – РВ Фонду по Вінницькій області (67-26-08,
vinnytsia@spfu.gov.ua). Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним
обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів): насосна станція перекачування очищених вод з
акумулюючих ставків 125А площею забудови 214,56 м2; огорожа очисних споруд 1441-1 протяжністю 280 м із бетонних стовпчиків (висота – 2,5 м, кількість – 94 шт.) та сітки
рабиці (висота – 130 см, матеріал – стандартна із чорного металу, розмір ячейки, мм
50х50). Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 31.12.2017:
насосної станції перекачування очищених вод з акумулюючих ставків 125А – 58108,81
грн; огорожі очисних споруд 144-1-1 – 4974,35 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
будівлі та споруди, зокрема, аналогічного функціонального призначення. Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 4,18 тис. грн. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2018.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2018 р. за № 198/31650
(далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єкт оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та
спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також
строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція щодо ціни надання послуг
з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна (додаток 3 до Положення); підтвердних документів (заява про участь у конкурсі
з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення); інформація про претендента (додаток 5 до Положення).
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про
претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору на проведення незалежної оцінки майна.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 або безпосередньо до приймальні регіонального відділення до 17.00 06.12.2018 (включно).
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкту оцінки та назву суб’єкта оціночної
діяльності, який подає заяву.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться 12.12.2018 о 10.00 у РВ Фонду по Вінницькій області за
адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для довідок 67-26-08.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Вінницькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта державної власності
 Назва об’єкта оцінки: газорозподільні системи, власником яких є держава
та які обліковуються на балансі ПАТ «Вінницягаз», розташовані у Вінницькій області. Мета проведення оцінки: відображення результатів оцінки у бухгалтерському
обліку. Замовник-платник робіт з оцінки – РВ Фонду по Вінницькій області (67-26-08,
vinnytsia@spfu.gov.ua). Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним
обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів): станом на 31.12.2011: газопроводи 5803,047
км; споруди на газопроводах – 2260 шт.; транспортні засоби спеціального призначення – 4 шт.; інше – 4 шт.; станом на 31.12.2016: газопроводи 5938,02 км (6949 шт.);
споруди на газопроводах – 2299 шт.; транспортні засоби спеціального призначення –
4 шт.; інше – 4 шт. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом
на 31.12.2011: газопроводи 5803,047 км: первісна вартість – 161667725,88 грн, залишкова вартість – 115301996,87 грн; споруди на газопроводах – 2260 шт.: первісна
вартість – 17767574,86 грн, залишкова вартість – 11508323,07 грн; транспортні засоби
спеціального призначення – 4 шт.: первісна вартість – 31858,72 грн, залишкова вартість – 320,85 грн; інше – 4 шт.: первісна вартість – 290030,48 грн, залишкова вартість –
290030,48 грн; на 31.12.2016: газопроводи 5938,02 км (6949 шт.): первісна вартість –
181650038,68 грн, залишкова вартість – 120647112,38 грн; споруди на газопроводах –
2299 шт.: первісна вартість – 41358155,91 грн, залишкова вартість – 29158699,63 грн;
транспортні засоби спеціального призначення – 4 шт.: первісна вартість – 31858,72 грн,
залишкова вартість – 99,77 грн; інше – 4 шт.: первісна вартість – 290030,48 грн, залишкова вартість – 290030,48 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі,
споруди, зокрема аналогічного функціонального призначення, транспортні засоби.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 183,24 тис. грн. Дата
оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2011 та 31.12.2016.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується РВ Фонду якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки
об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2018 р. за № 198/31650
(далі – Положення). Послідовність визначення переможця конкурсу по вищезазначеному об’єкту буде визначатися як для об’єктів оцінки другого рівня складності.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та
спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також
строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція щодо ціни надання послуг
з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна (додаток 3 до Положення); підтвердних документів (заява про участь у конкурсі
з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення); інформація про претендента (додаток 5 до Положення).
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про
претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 8 календарних днів від дати підписання договору на проведення незалежної оцінки майна.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 або безпосередньо до приймальні регіонального відділення до 17.00 05.12.2018 (включно).
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної ді-
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яльності», а також зазначити назву, адресу об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної
діяльності, який подає заяву.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться 11.12.2018 о 10.00 у РВ Фонду по Вінницькій області за
адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для довідок 67-26-08.

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Волинській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єкта оціночної діяльності
 Найменування об’єкта оцінки: газорозподільчі системи, власником яких
є держава та які обліковуються на балансі ПАТ «Волиньгаз», розташовані у
Волинській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Волинська обл. Мета проведення незалежної оцінки: переоцінка основних фондів для цілей бухгалтерського
обліку. Телефон (0332) 24-34-77. Телефакс: (0332) 24-34-77. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): станом
на 31.12.2011: 8724 одиниць; станом на 31.12.2016: 8 852 одиниць, а саме: газопроводи – 7008 од.; споруди на газопроводах – 1787 од.; транспортні засоби спеціального призначення – 22 од.; інше – 35 од. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, фінансових інвестицій, нематеріальних активів:
станом на 31.12.2011: 8724 од.: первісна вартість – 206613623,49 грн, залишкова
вартість – 157060663,50 грн; станом на 31.12.2016: газопроводи – 7008 од.: первісна вартість – 280924791,23 грн, залишкова вартість – 208757620,75 грн; споруди на
газопроводах 1787 од.: первісна вартість – 37235244,65 грн, залишкова вартість –
25403245,15 грн; транспортні засоби спеціального призначення – 22 од.: первісна
вартість – 334830,19 грн, залишкова вартість – 5419,19 грн; інше – 35 од.: первісна
вартість – 96911,34 грн, залишкова вартість – 1800,92 грн. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 31.12.2011 та 31.12.2016. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 192,0 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
необоротні активи суб’єкта господарювання.
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 (об’єкт оцінки другого рівня складності) відповідно до Положення застосовується РВ Фонду по Волинській області, у разі якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки суб’єкта оцінки
менша 200 (двісті) тис. грн.
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна
та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про
оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача стосовно об’єкта оцінки,
що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними
документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати конкурсну документацію, в запечатаному
конверті по кожному об’єкту оцінки окремо, а саме:
1) конкурсну пропозицію, яка подається в запечатаному окремому конверті та
має містити пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законодавством, а також строк виконання робіт у
календарних днях, який не повинен перевищувати 10 календарних днів; 2) документи
щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення). У разі
відсутності досвіду та (або) відсутності хоча б одного з документів, що підтверджують
цей досвід (зокрема, подані копії документів є нечитабельними), бали за відповідними
критеріями не зараховуються; 3) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з
відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення); інформація про претендента (додаток 5 до Положення).
На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а
також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір
суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Претендент не допускається до участі в конкурсі у разі недостовірності, невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання; перевищення
очікуваної найбільшої ціни надання послуг з оцінки об’єкта оцінки.
Замовник та особа – платник робіт з оцінки – РВ Фонду по Волинській області
(43027, м. Луцьк, Київський майдан, 9).
Конкурсна комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група з опрацювання документів претендента знаходяться за адресою: м. Луцьк, Київський майдан,
9, каб. 801, телефон (0332) 24-00-57.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації в
газеті «Відомості приватизації» об 11.00 у РВ Фонду по Волинській області за
адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801.
У разі якщо дата конкурсу припадає на вихідний, святковий або інший неробочий
день, то конкурс відбудеться в перший за ним робочий день.
Конкурсну документацію потрібно подавати до сектору організаційноадміністративного забезпечення РВ Фонду по Волинській області за адресою: м.
Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 807 за чотири робочих дні до опублікованої дати
проведення конкурсу (включно).

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Дніпропетровській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до
проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
9,0 м2 та частина зовнішньої поверхні димової труби площею 25,0 м2. Балансоутримувач: ДП «ВО ПМЗ ім. О. М. Макарова». Адреса: м. Дніпро, вул. Криворізька, 1.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Замовник – РВ Фонду по Дніпропетровській області. Платник – ПрАТ «Київстар».
Дата оцінки – 07.10.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 3,12 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель, частина димової труби та димова труба.
 2. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення будівлі
насосної станції площею 147,07 м2. Балансоутримувач: Нікопольське міжрайонне управління водного господарства. Адреса: Дніпропетровська обл., Томаківський
р-н, с. Запорізьке. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Замовник – РВ Фонду по Дніпропетровській області.
Платник – громадянин України Теліпко Л. А. Очікувана найбільша ціна надання послуг
з оцінки об’єкта оцінки – 3,12 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення
та частини будівель.
 3. Назва об’єкта: майданчик площею 10,0 м2 та частина освітлювальної
щогли площею 25,0 м2. Балансоутримувач: ДП «ВО ПМЗ ім. О. М. Макарова». Адреса: м. Дніпро, вул. Макарова, 27а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ Фонду по Дніпропетровській області. Платник – ПрАТ «Київстар». Дата оцінки – 07.10.2018. Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3,12 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
майданчик (замощення), освітлювальна щогла (частина освітлювальної щогли).
 4. Назва об’єкта: частина складського майданчика площею 440,0 м2 (у т. ч.
40,0 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач: ДП «ВО ПМЗ ім.
О. М. Макарова». Адреса: м. Дніпро, вул. Криворізька, 1. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ Фонду по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ ВКП «Вантаж». Очікувана найбільша
ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3,12 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки
об’єкти: майданчик (замощення).
 5. Назва об’єкта: частина майданчика площею 24,0 м2 та частина освітлювальної щогли площею 12,0 м2. Балансоутримувач: ДП «ВО ПМЗ ім. О. М. Макарова».
Адреса: м. Дніпро, вул. Макарова, 27а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ Фонду по Дніпропетровській області. Платник – ПрАТ «Телесистеми України». Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
майданчик (замощення), освітлювальна щогла (частина освітлювальної щогли).
 6. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 252,69 м2
(у т. ч. 78,79 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач: Павлоградський коледж Національного технічного університету «Дніпровська політехніка».
Адреса: м. Павлоград, вул. Центральна, 35. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ Фонду по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Глєбов П. М. Очікувана найбільша ціна надання
послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000179-3.
Період між аукціонами:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 32 календарних дні;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 32 календарних дні;
Крок аукціону для:
аукціону без умов – 83 501,10 гривень;
аукціону із зниженням стартової ціни – 41 750,55 гривень;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій – 41 750,55 гривень.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір:
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
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 7. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 158,2 м2.
Балансоутримувач: ДП «ВО ПМЗ ім. О. М. Макарова». Адреса: м. Дніпро, вул. Макарова,
6. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ Фонду по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Аква
Трейдер». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис.
грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 8. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 108,8 м2 (у т. ч.
10,0 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач: ДП «Конструкторське бюро «Південне» ім. М. К. Янгеля». Адреса: м. Дніпро, вул. Шодуарівська, 7.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Замовник – РВ Фонду по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Пушков
О. О. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 9. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 23,3 м2
(у т. ч. 4,5 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач: Головне
управління статистики у Дніпропетровській області. Адреса: Дніпропетровська обл.,
смт Слобожанське, вул. Теплична, 19. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ Фонду по Дніпропетровській області. Платник – ПП «Саніта». Очікувана найбільша ціна надання послуг
з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення
та частини будівель.
 10. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 45,43 м2.
Балансоутримувач: ДП «ВО ПМЗ ім. О. М. Макарова». Адреса: м. Дніпро, вул. Криворізька, 18. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – РВ Фонду по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ
«Армекон». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис.
грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 11. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 14,73 м2.
Балансоутримувач: ДП «ВО ПМЗ ім. О. М. Макарова». Адреса: м. Дніпро, вул. Робоча,
166. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ Фонду по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Різник
Ю. Г. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 12. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 93,7 м2
(у т. ч. 8,5 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач: ДП «Дніпродіпрошахт». Адреса: м. Дніпро, вул. Європейська, 15. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ Фонду
по Дніпропетровській області. Платник – Благодійна організація «Дніпропетровський
обласний благодійний фонд «Комільфо». Очікувана найбільша ціна надання послуг з
оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення
та частини будівель.
 13. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 74,0 м2
(у т. ч. 6,7 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач: ДП «Дніпродіпрошахт». Адреса: м. Дніпро, вул. Європейська, 15. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ Фонду по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Барська О. Д. Очікувана найбільша
ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки
об’єкти: приміщення та частини будівель.
 14. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 23,8 м2.
Балансоутримувач: КП «Південукргеологія». Адреса: Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Спаська, 9. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ Фонду по Дніпропетровській
області. Платник – ФОП Комаров А. В. Очікувана найбільша ціна надання послуг з
оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення
та частини будівель.
 15. Назва об’єкта: частина нежитлової будівлі загальною площею 182,5 м2,
вимощення І, огорожа № 1, 2. Балансоутримувач: ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля». Адреса: Дніпропетровська обл., м. Першотравенськ, вул. Жовтнева, 27/1. Мета
оцінки – приватизація шляхом продажу на аукціоні. Замовник/платник – РВ Фонду по
Дніпропетровській області. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 3,12 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель, майданчик (замощення), огорожа.
 16. Назва об’єкта: розмір збитків, нанесених державі внаслідок незбереження групи інвентарних об’єктів, у складі: 5 житлових будинків (інв. № 55, 56,
57, 59, 62), сарай № 1 та № 7 до житлових будинків (№ 305, № 305), вбиральня № 1
та № 3 (інв. № 313, 315), 2 каналізації (інв. № 228, 229), 2 свердловини артезіанські
(інв. № 26, 27), зовнішня тепломережа (інв. № 29), водопровід (інв. № 28), зовнішній
водопровід (інв. № 13), газопровід (інв. № 30), газопровід магістральний (інв. № 31),
зовнішній газопровід (інв. № 13), 3 лінії електропередач (інв. № 24, 35, 47), зовнішня
електромережа (інв. № 9), артскважина (інв. № 11), пожежне водоймище (інв. № 12),
2 пожежні водойми (№ 36, 35). Балансоутримувач: ТОВ «Павлоградконоплепром»
(юридична та фактична адреса товариства: 51400, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Дніпровська, 1). Мета оцінки – визначення розміру збитків, нанесених
державі внаслідок незбереження державного майна. Замовник/платник – РВ Фонду
по Дніпропетровській області. Дата оцінки – 01.10.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3,9 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
збитки, нанесені державі (за подібністю об’єкта пошкодження, розкрадання, нестачі,
знищення, псування – будівлі, інженерні мережі).
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію, а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну пропозицію;
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою
інформацією щодо досвіду за встановленою формою; інформацію про претендента
за встановленою формою.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, повинні бути завірені підписом керівника СОД.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015
№ 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190,
зі змінами, внесеними наказом Фонду від 16.01.2018 № 47 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, та терміну виконання робіт (у календарних днях).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом документів,
що в ньому містяться, та відміткою на конверті «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності» до відділу документального забезпечення та архівної роботи за адресою:
49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 10, до 05 грудня 2018 р.
Конкурс відбудеться 11.12.2018 об 11.00 у регіональному відділенні, телефон для довідок (056) 744-11-51.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Дніпропетровській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 1. Об’єкт оцінки: державне майно, що обліковується на балансі ПАТ «Дніпропетровськгаз», у кількості 18879 од. станом на 31.12.2011 та 19316 од.
станом на 31.12.2016 (інженерні споруди, обладнання, колісні транспортні
засоби). Мета оцінки – переоцінка для цілей бухгалтерського обліку. Замовник/
платник – РВ Фонду по Дніпропетровській області. Дата оцінки – 31.12.2011 та
31.12.2016. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 190
тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: інженерні споруди, обладнання, колісні
транспортні засоби.
 2. Об’єкт оцінки: державне майно, що обліковується на балансі ПАТ
«Дніпрогаз», у кількості 6180 од. станом на 31.12.2011 та 6205 од. станом на
31.12.2016 (будівлі, інженерні споруди, обладнання, колісні транспортні засоби). Мета оцінки – переоцінка для цілей бухгалтерського обліку. Замовник/платник – РВ Фонду по Дніпропетровській області. Дата оцінки – 31.12.2011 та 31.12.2016.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 100 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, інженерні споруди, обладнання, колісні
транспортні засоби.
 3. Об’єкт оцінки: державне майно, що обліковується на балансі ПАТ «Криворіжгаз», у кількості 4 749 од. станом на 31.12.2011 та 4898 од. станом на
31.12.2016 (інженерні споруди, обладнання, колісні транспортні засоби). Мета
оцінки – переоцінка для цілей бухгалтерського обліку. Замовник/платник – РВ Фонду
по Дніпропетровській області. Дата оцінки – 31.12.2011 та 31.12.2016. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 80 тис. грн. Подібні до об’єкта
оцінки об’єкти: інженерні споруди, обладнання, колісні транспортні засоби.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію, а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну пропозицію;
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою
інформацією щодо досвіду за встановленою формою; інформацію про претендента
за встановленою формою.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, повинні бути завірені підписом керівника СОД.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015
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№ 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, зі
змінами, внесеними наказом Фонду 16.01.2018 № 47 і зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, та терміну виконання робіт (у календарних днях).
Конкурсна комісія буде розглядати лише такі пропозиції учасників конкурсу, в яких
термін виконання робіт не перевищує 14 календарних днів.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом документів,
що в ньому містяться, та відміткою на конверті «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності» до відділу документального забезпечення та архівної роботи за адресою:
49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 10, до 05 грудня 2018 р.
Конкурс відбудеться 11.12.2018 об 11.00 у регіональному відділенні, телефон для довідок (056) 744-11-51.

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Донецькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта державної власності
 Найменування об’єкта оцінки: газорозподільні системи, власником яких є
держава та які обліковуються на балансі оператора газорозподільних систем
ПАТ «Донецькоблгаз». Мета проведення оцінки: переоцінка майна для цілей бухгалтерського обліку (визначення залишкової вартості). Замовник та платник послуг з оцінки:
РВ Фонду по Донецькій області за дорученням Фонду від 16.11.2018 № К/62, телефон/
телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів
необоротних активів згідно з аналітичним обліком (одиниць, станом на 31.12.2011):
усього – 26 143 (у тому числі: будівлі – 79, інженерні споруди – 25 794, рухоме майно
(речі) – 270). Балансова залишкова вартість майна (тис. грн, станом на 31.12.2011):
усього – 233646,57 (у тому числі: будівлі – 319,94; інженерні споруди – 230576,16; рухоме
майно (речі) – 2750,47). Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2011
та 31.12.2016. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 192,1 тис. грн. В якості подібного буде враховуватися практичний досвід з оцінки необоротних активів суб’єкта
господарювання, зокрема, порівняної кількості одиниць основних засобів (будівлі, споруди, КТЗ, обладнання порівняного функціонального призначення).
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом Фонду від
31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650) (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки
майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а
також вимогам до учасників конкурсу, передбачених п. 12 розділу ІІ Положення.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію
на об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, щодо вартості надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також
строку їх виконання у календарних днях (не більше ніж 10 календарних днів). У своїх
конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість
надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом
згідно із законом; документів щодо практичного досвіду надання послуг з оцінки разом
із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна (згідно з додатком 3 до Положення); підтвердних документів.
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (згідно з додатком 4 до Положення); письмова згода керівника суб’єкта
оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної
з державною таємницею, і залучається претендентом (за потреби); інформація про
претендента (згідно з додатком 5 до Положення).
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, м. Харків, майдан
Театральний, буд. 1 (4-й поверх). Телефон для довідок (057) 700-03-27.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублікування цієї інформації об 11.00 в РВ Фонду по Донецькій області за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (3-й поверх).
Конкурсна документація подається до відділу інформаційного організаційнодокументального забезпечення РВ Фонду по Донецькій області (3-й поверх) не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно). На
конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також
зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір
суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я,
по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Житомирській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 Найменування об’єкта оцінки № 1: об’єкти газорозподільної системи,
власником якої є держава та які обліковуються на балансі оператора газорозподільної системи ПАТ «Житомиргаз». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Бердичівський, Житомирський, Коростенський, Новоград-Волинський,
Овруцький, Малинський, Чуднівський, Попільнянський райони. Мета проведення
незалежної оцінки: переоцінка для цілей бухгалтерського обліку. Кількість об’єктів –
9876 одиниць: 9840 – інженерні споруди, 36 – рухоме майно (автомобілі) станом на
31.12.2011. Кількість об’єктів – 11216 одиниць станом на 31.12.2016. Балансова залишкова вартість майна – 240350,009 тис. грн станом на 31.12.2016. Дата, на яку
проводиться оцінка майна: 31.12.2011 та 31.12.2016. Замовник оцінки – РВ Фонду по
Житомирській області; інформація про платника буде вказана в договорі. Очікувана
найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 169,0 тис. грн. Подібні
для об’єкта оцінки об’єкти – споруди, зокрема аналогічного функціонального призначення, транспортні засоби.
 Найменування об’єкта оцінки № 2: об’єкти газорозподільної системи, власником якої є держава та які обліковуються на балансі оператора газорозподільної системи ПАТ «Коростишівгаз». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська
обл., Коростишівський район. Мета проведення незалежної оцінки: переоцінка для
цілей бухгалтерського обліку. Кількість об’єктів – 148 одиниць: 12 – будівлі, 134 –
інженерні споруди, 2 – рухоме майно (автомобілі) станом на 31.12.2016. Балансова
залишкова вартість майна – 10293,5 тис. грн станом на 31.12.2016. Дата, на яку проводиться оцінка майна: 31.12.2011 та 31.12.2016. Замовник оцінки – РВ Фонду по
Житомирській області; інформація про платника буде вказана в договорі. Очікувана
найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця –30000,00 грн. Подібні для
об’єкта оцінки об’єкти – будівлі та споруди, зокрема аналогічного функціонального
призначення, транспортні засоби.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 січня 2016 року за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2018 року за № 198/31650)
(далі – Положення) (для об’єктів другого рівня складності).
До участі в конкурсі допускаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності за
відповідними напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що
відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі
ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та
подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також
строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція щодо ціни надання послуг
з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки
земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку
земельної ділянки); підтвердних документів.
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності; інформація
про претендента.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати – 8 календарних днів.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом документів шляхом поштового відправлення на адресу: м Житомир, вул. С. Ріхтера, 20 або
до приймальні РВ Фонду по Житомирській області (каб. 401) за чотири робочих дні
до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) до 15.00. На конверті потрібно
зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити найменування об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає
конкурсну документацію.
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування цієї
інформації об 11.00 у РВ Фонду по Житомирській області за адресою: м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20 (контактний номер телефону (0412) 42-04-18).

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
IНФОРМАЦIЯ
РВ Фонду по Закарпатській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта оцінки: вбудоване приміщення (поз. 1-33) площею 22,9 м2
першого поверху будівлі їдальні літ. В 11. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., Тячівський р-н, смт Солотвино, вул. Терека, 42. Балансоутримувач:
Державний заклад «Українська алергологічна лікарня Міністерства охорони здоров’я
України». Мета проведення незалежної оцінки: для продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Замовник робіт з оцінки: РВ Фонду
по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Мігалі О. І. Дата оцінки (дата,
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на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2018. Подібними до об’єкта оцінки є: приміщення, частини будівель торговельної нерухомості. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2 400 грн. Строк виконання робіт з оцінки не має перевищувати
5 календарних днів.
 2. Назва об’єкта оцінки: вбудоване приміщення (поз. 1-4, 1-5) площею
42,7 м2 першого поверху будівлі їдальні літ. В 11. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Закарпатська обл., Тячівський р-н, смт Солотвино, вул. Терека, 42. Балансоутримувач: Державний заклад «Українська алергологічна лікарня Міністерства охорони
здоров’я України». Мета проведення незалежної оцінки: для продовження договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Замовник робіт з оцінки: РВ
Фонду по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Мігалі О. І. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2018. Подібними до об’єкта оцінки є:
приміщення, частини будівель торговельної нерухомості. Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки – 2 400 грн. Строк виконання робіт з оцінки не має перевищувати 5 календарних днів.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 р. №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 7 грудня 2018 року 15.45 (включно).
Конкурс відбудеться 13 грудня 2018 року о 10.00 у РВ Фонду по Закарпатській області (адреса: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 303).

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Запорізькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ Фонду по Запорізькій області:
zaporizhia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ Фонду по Запорізькій області.
 1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення коридору № 92 площею 2,0 м2
першого поверху будівлі учбового корпусу № 2 (літ. Б-10). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, просп. Богдана Хмельницького, 18.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: Таврійський державний агротехнологічний університет. Платник робіт
з оцінки: ФОП Безуглий А. О. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
30.11.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3 200
грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: частини приміщень будівель площею до 20,0 м2;
за функціональним призначенням: для розміщення банкоматів, автоматів з розливу
напоїв, інших автоматів.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення коридору IV площею 2,0 м2
першого поверху будівлі учбового корпусу № 3 (літ. Б-2). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, просп. Богдана Хмельницького, 18.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: Таврійський державний агротехнологічний університет. Платник робіт
з оцінки: ФОП Безуглий А. О. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
30.11.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3 200
грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: частини приміщень будівель площею до 20,0 м2;
за функціональним призначенням: для розміщення банкоматів, автоматів з розливу
напоїв, інших автоматів.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення коридору № 43 площею 4,0 м2
першого поверху будівлі адміністративно-учбового корпусу № 9 (літ. А-4).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, просп. Богдана
Хмельницького, 20. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Балансоутримувач майна: Таврійський державний агротехнологічний університет.
Платник робіт з оцінки: ФОП Безуглий А. О. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 30.11.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 3 200 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: частини приміщень будівель
площею до 20,0 м2; за функціональним призначенням: для розміщення банкоматів,
автоматів з розливу напоїв, інших автоматів.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина покрівлі будівлі корпусу А (літ. А-6) загальною площею 25,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Патріотична, 74а. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Балансоутримувач майна: ДП «Український науково-дослідний інститут спеціальних
сталей, сплавів та феросплавів». Платник робіт з оцінки: Приватне акціонерне товариство «ВФ Україна». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2018.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2 400 грн. Подібні
до об’єкта оцінки об’єкти: конструктивні частини будівель (частини даху) для розміщення телекомунікаційного обладнання, яке надає послуги рухомого (мобільного)
зв’язку тощо; за функціональним призначенням: виробнича, виробничо-складська
або складська нерухомість.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 10 загальною площею
16,5 м2 першого поверху будівлі учбового корпусу (літ. А-5). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 55а. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати
з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізький національний університет. Платник робіт з оцінки: ФОП Донець О. В. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг
з оцінки об’єкта оцінки – 2 500 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та
частини будівель; за функціональним призначенням: адміністративна, торговельноадміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського
харчування тощо.
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення з № 7 до № 12 включно загальною площею 34,8 м2 першого поверху будівлі (літ. А-1, інв. № 10310567).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Вільнянськ, пров. Торговий, 2.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач
майна: Головне управління статистики у Запорізькій області. Платник робіт з оцінки:
ФОП Жужа Я. Е. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) 30.11.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3 200 грн. Подібні до
об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель; за функціональним призначенням: адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість,
нерухомість для закладів громадського харчування тощо.
 8. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення № 31 загальною площею 2,0 м2 першого поверху будівлі, літ. А-5, реєстровий номер
05402565.1.ТМЯВЖЮ009. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Добролюбова, буд. 10. Балансоутримувач майна: Запорізька державна інженерна академія. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди.
Платник робіт з оцінки: Акціонерне товариство «Укрсоцбанк». Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг
з оцінки об’єкта оцінки – 2 400 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: частини приміщень будівель площею до 20,0 м2; за функціональним призначенням: для розміщення
банкоматів, автоматів з розливу напоїв, інших автоматів.
 9. Назва об’єкта оцінки: вбудовані в перший поверх будівлі швидкої допомоги (літ. А-2) нежитлові приміщення № 33, № 34, № 35 загальною площею 120,5 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Енергодар,
вул. Молодіжна, 14. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну
дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Державний заклад «Спеціалізована
медико-санітарна частина № 1» Міністерства охорони здоров’я України. Платник робіт з оцінки: Приватне підприємство «ФінКо». Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 31.10.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 3 500 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель;
за функціональним призначенням: для розміщення майстерні, що здійснює технічне
обслуговування та ремонт автомобілів (розміщення пункту мийки автомобілів та обслуговування автомобілів).
 10. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення з № 21 до № 24 включно
загальною площею 68,4 м2 першого поверху будівлі (літ. А-3). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Олександра Невського, 27. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна:
Державний навчальний заклад «Мелітопольське вище професійне училище». Платник
робіт з оцінки: ФОП Єременко Г. М. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
3 500 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель; за

функціональним призначенням: адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо.
Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, скріплений підписом керівника суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що
проводив оцінку.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України15.01.2016 за № 60/28190 (зі змінами, внесеними наказом Фонду
від 16.01.2018 № 47, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за
№ 198/31650) (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до
Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність
в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають
об’єкту оцінки.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про
оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача стосовно об’єкта оцінки,
що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними
документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати разом із супровідним листом конкурсну
документацію в запечатаному конверті (на конверті слід зазначити «На конкурс з
відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити дату проведення конкурсу, назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта
оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію) по кожному
об’єкту оцінки окремо, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення); копія сертифіката
суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом; копії кваліфікаційних
документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; інформація про претендента
(додаток 5 до Положення); 2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт
з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна (додаток 3 до Положення). У разі відсутності досвіду та (або) відсутності хоча б
одного з документів, що підтверджують цей досвід (зокрема, подані копії документів
є нечитабельними), бали за відповідними критеріями не зараховуються; 3) конкурсну пропозицію претендентів, яка подається в запечатаному окремому конверті і має
містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт у календарних днях, який не повинен
перевищувати 5 календарних днів.
Претенденти, які подали документи на конкурсний відбір СОД в одному конверті
на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі СОД допущені не будуть. У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання, претендент до участі у конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 69001, м. Запоріжжя,
вул. Перемоги, 50, каб. 22, каб. 16.
Телефони для довідок: (061) 226-07-50, 226-07-66, 226-07-79.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу документального забезпечення
та контролю виконавської дисципліни РВ Фонду по Запорізькій області (каб. 10) до
15.00 07.12.2018 (включно).
Конкурс відбудеться 13.12.2018 о 10.00 у РВ Фонду по Запорізькій області
за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. 35.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Запорізькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта з метою визначення
розміру збитків, нанесених державі
 Назва об’єкта оцінки: будівля котельної (інв. № 91007), будівля котельної
ПТВМ (інв. № 91001), мазутосховище (інв. № 91008), які не увійшли до статутного капіталу господарського товариства (ПрАТ «Завод «Південгідромаш») у процесі
приватизації та перебувають на балансі ТОВ «ПРОММЕТ ГРУП». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Мелітопольське шосе, 77. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення розміру збитків, що призвели до завдання
майнової шкоди державі в результаті пошкодження державного майна. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 8 500 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
визначення розміру збитків за подібністю об’єкта, нестача, знищення або псування
якого призвело до завдання збитків державі. Контактні телефони: відділу управління
корпоративними правами та державним майном (061) 226-07-94 (81), відділ оцінки
(061) 226-07- 50 (66). Електронна адреса РВ Фонду по Запорізькій області: zaporizhia@
spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ Фонду по Запорізькій області. Платник робіт
з оцінки: РВ Фонду по Запорізькій області.
Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання,
що проводив оцінку.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України15.01.2016 за № 60/28190 (зі змінами, внесеними наказом Фонду
від 16.01.2018 № 47, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за
№ 198/31650) (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на
підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими
передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки
майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про
оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача стосовно об’єкта оцінки,
що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними
документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати разом із супровідним листом конкурсну
документацію в запечатаному конверті (на конверті слід зазначити «На конкурс з
відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити дату проведення конкурсу, назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта
оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію) по кожному
об’єкту оцінки окремо, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення); копія сертифіката
суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом; копії кваліфікаційних
документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; інформація про претендента
(додаток 5 до Положення); 2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт
з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна (додаток 3 до Положення). У разі відсутності досвіду та (або) відсутності хоча б
одного з документів, що підтверджують цей досвід (зокрема, подані копії документів
є нечитабельними), бали за відповідними критеріями не зараховуються; 3) конкурсну пропозицію претендентів, яка подається в запечатаному окремому конверті і має
містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт у календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 69001, м. Запоріжжя,
вул. Перемоги, 50, каб. 22, каб. 16.
Телефони для довідок: (061) 226-07-50, 226-07-66, 226-07-79.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу документального забезпечення
та контролю виконавської дисципліни РВ Фонду по Запорізькій області (каб. № 10) до
15.00 05.12.2018 (включно).
Конкурс відбудеться 11.12.2018 о 10.00 у РВ Фонду по Запорізькій області
за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. 35.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 1. Необоротні активи – об’єкти газорозподільчої системи: будівлі, інженерні споруди (обладнання та устаткування), інше майно, що використовуються для постачання та транспортування природного газу та обліковуються
на балансі ПАТ «Івано-Франківськгаз», в кількості 14 011 інвентарних номерів.
Заплановані дати оцінки: станом на 31.12.2011 та на 31.12.2016. Мета проведення
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для цілей бухгалтерського обліку.
Замовник оцінки – РВ Фонду по Івано-Франківській області. Платник робіт з оцінки:
РВ Фонду по Івано-Франківській області.
 2. Необоротні активи – об’єкти газорозподільчої системи: будівлі, інженерні споруди (обладнання та устаткування), інше майно, що використовуються
для постачання та транспортування природного газу та обліковуються на балансі ПАТ «Тисменицягаз», в кількості 560 інвентарних номерів. Запланована
дата оцінки: станом на 31.12.2011 та на 31.12.2016. Мета проведення незалежної
оцінки – визначення ринкової вартості для цілей бухгалтерського обліку. Замовник
оцінки – РВ Фонду по Івано-Франківській області. Платник робіт з оцінки: РВ Фонду
по Івано-Франківській області.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті і складається з:
1) конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також
строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція щодо ціни надання послуг з
оцінки подається з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом; 2) документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки
земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку
земельної ділянки) (додаток 3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду від
16.01.2018 № 47); 3) підтвердних документів.
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На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а
також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір
суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця не повинна перевищувати: для майна,
що обліковується на балансі ПАТ «Івано-Франківськгаз», в кількості 14 011 інвентарних
номерів – 164 тис. грн; для майна, що обліковується на балансі ПАТ «Тисменицягаз»,
в кількості 560 інвентарних номерів – 35 тис. грн.
Строк надання послуг з оцінки об’єктів не повинен перевищувати: для майна, що
обліковується на балансі ПАТ «Івано-Франківськгаз», в кількості 14 011 інвентарних
номерів – 20 календарних днів; для майна, що обліковується на балансі ПАТ «Тисменицягаз», в кількості 560 інвентарних номерів – 10 календарних днів.
Інформація про подібні до об’єкта оцінки об’єкти наведена в додатку 2 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду
від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за
№ 60/28190 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд конкурсної комісії:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної
з державною таємницею, і залучається претендентом (за потреби); інформація про
претендента (додаток 5 до Положення); копії кваліфікаційних документів оцінювача
з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок (подаються у разі проведення конкурсу з метою виконання робіт з експертної грошової
оцінки земельних ділянок).
Копії документів, що подаються до регіонального відділення, повинні бути завірені належним чином.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: до участі в конкурсі з метою надання
послуг з оцінки майна можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки
майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а
саме: 1.1, 1.2, 1.3, а також вимогам до учасників конкурсу, передбаченим пунктом 12
розділу ІІ Положення.
У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет документів або подана ним конкурсна документація є неповною, комісія на засіданні приймає рішення
щодо недопущення його до участі в конкурсі. Претендент має право відкликати свою
заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії РВ Фонду по ІваноФранківській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів з дня опублікування цієї
інформації о 10.00 у приміщенні РВ Фонду по Івано-Франківській області за
адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, каб. 315, телефон для
довідок 55-31-39.
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група знаходяться за
адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, телефон для довідок 55-31-39.

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Київській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Блок складів загальною площею 105,6 м2 за адресою: Київська обл.,
с. Стоянка, 21-й км Житомирського шосе, що перебувають на балансі Ірпінського
міжрайонного управління водного господарства. Мета оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта з метою укладення договору. Дата оцінки: 30.11.2018. Замовник: РВ
Фонду по Київській області. Платник: ТОВ «ВІАНТ-БУД». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2 800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення,
частини будівель складського призначення.
2. Асфальтно-бетонований майданчик, інвентарний № 0000000000001998,
загальною площею 140,0 м2, розташований на території КПП «Дитятки», за адресою: Київська обл., м. Чорнобиль, Іванківський р-н, зона відчуження та зона безумовного (обов’язкового) відселення, КПП «Дитятки», що перебуває на балансі ДП
«Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною
відчуження». Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення
договору. Дата оцінки: 30.11.2018. Замовник: РВ Фонду по Київській області. Платник:
ТОВ «Чорнобиль Ексклюзив Турс». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2 800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: майданчики, замощення аналогічного
функціонального призначення.
 3. Нежитлове приміщення в будівлі головного корпусу загальною площею 97,6 м2 за адресою: Київська обл., м. Славутич, вул. 77-ї Гвардійської дивізії,
7, що перебуває на балансі ДЗ «Спеціалізована медико-санітарна частина № 5 МОЗ
України». Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження
терміну дії договору. Дата оцінки: 30.11.2018. Замовник: РВ Фонду по Київській області. Платник: ТОВ «Фармасвіт Здоров’я». Очікувана найбільша ціна надання послуг:
2 800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель торговельного призначення.
 4. Нежитлове приміщення господарської будівлі з котельнею загальною
площею 29,2 м2 за адресою: Київська обл., м. Кагарлик, вул. Комунарська, 16, що перебуває на балансі ДУ « Центр громадського здоров’я МОЗ України». Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження терміну дії договору. Дата оцінки:
30.11.2018. Замовник: РВ Фонду по Київській області. Платник: ФОП Кукоба Юрій Іванович. Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2 800 грн. Подібними до об’єкта оцінки
будуть вважатися: приміщення, частини будівель адміністративного призначення.
 5. Будівля «магазин павільйон» (інв. № 1033040) площею 43,8 м2 за адресою: Київська обл., смт Гостомель, вул. Остромирська, 1а, що перебуває на балансі
ДП «Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№ 85)». Мета
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору. Дата оцінки: 30.11.2018. Замовник: РВ Фонду по Київській області. Платник: ФОП Кохненко С. Я.
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 4 800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть
вважатися: приміщення, частини будівель торговельного призначення.
 6. Частина приміщення № 1.1.42 на 1-му поверсі пасажирського термінала «D» (інв. № 47578) площею 224,1 м2 та частина приміщення № 2.2.1 на
2-му поверсі пасажирського термінала «D» (інв. № 47578) площею 54,3 м2 за
адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт, що перебувають на балансі ДП «МА
«Бориспіль». Мета оцінки: визначення спеціальної вартості об’єкта з метою укладення договору. Дата оцінки: 30.11.2018. Замовник: РВ Фонду по Київській області.
Платник: ТОВ «Київріанта». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2 800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель адміністративного призначення.
 7. Частина нежитлового приміщення територіального сервісного центру
№ 3243 загальною площею 9,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Броварської сотні, 4а, що перебуває на балансі Регіонального сервісного центру МВС в
Київській області. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 30.11.2018. Замовник: РВ Фонду по Київській
області. Платник: ПАТ «Комерційний Індустріальний Банк». Очікувана найбільша ціна
надання послуг: 2 800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель адміністративного призначення.
 8. Частина нежитлового приміщення територіального сервісного центру
№ 3241 загальною площею 9,3 м2 за адресою: Київська обл., м. Баришівка, вул. Польова, 5, що перебуває на балансі Регіонального сервісного центру МВС в Київській
області. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 30.11.2018. Замовник: РВ Фонду по Київській області.
Платник: ПАТ «Комерційний Індустріальний Банк». Очікувана найбільша ціна надання
послуг: 2 800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель адміністративного призначення.
 9. Частина нежитлового приміщення територіального сервісного центру № 3249 загальною площею 5,7 м2 за адресою: Київська обл., Ставищенський
р-н, с. Винарівка, вул. Лісова, 39, що перебуває на балансі Регіонального сервісного
центру МВС в Київській області. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 30.11.2018. Замовник: РВ Фонду по
Київській області. Платник: ПАТ «Комерційний Індустріальний Банк». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2 800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися:
приміщення, частини будівель адміністративного призначення.
 10. Частина нежитлового приміщення на першому поверсі адміністративної будівлі загальною площею 24,4 м2 за адресою: Київська обл., смт Бородянка,
вул. Шевченка, 3, що перебуває на балансі Управління Державної казначейської служби
України у Бородянському районі Київської області. Мета оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта з метою продовження терміну дії договору. Дата оцінки: 30.11.2018.
Замовник: РВ Фонду по Київській області. Платник: ФОП Шеремет М. І. Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2 800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися:
приміщення, частини будівель адміністративного призначення.
 11. Частина нежитлового приміщення культурно-побутового центру
площею 500,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Боярка, вул. Сільгосптехгнікум, 1,
що перебуває на балансі Відокремленого підрозділу національного Університету
біоресурсів і природокористування України «Боярський коледж екології і природних
ресурсів». Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єктів з метою укладення
договору оренди. Дата оцінки: 30.11.2018. Замовник: РВ Фонду по Київській області. Платник: ФОП Собітняк О. В. Очікувана найбільша ціна надання послуг: 3 300 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель виробничого призначення.
 12. Частина даху нежитлової будівлі пожежного депо загальною площею
6,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Шевченка, 20а, що перебуває на
балансі 5-ДПРЗ Головного управління ДСНС України у Київській області. Мета оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження дії договору оренди. Дата
оцінки: 30.11.2018. Замовник: РВ Фонду по Київській області. Платник: ТОВ «лайфселл». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2 800 грн. Подібними до об’єкта
оцінки будуть вважатися: споруди, конструктивні частини будівель, призначених для
розміщення передавальних пристроїв.
 13. Асфальтований майданчик загальною площею 50,0 м2 за адресою:
Київська обл., смт Коцюбинське, вул. Пономарьова, 17, що перебуває на балансі ДП
«Київський військовий деревообробний завод». Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 30.11.2018. Замовник:
РВ Фонду по Київській області. Платник: ФОП Друбецький Р. М. Очікувана найбільша
ціна надання послуг: 2 800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: майданчики, замощення аналогічного функціонального призначення.
 14. Частина нежитлового приміщення будівлі гаража загальною площею 128,26 м2 за адресою: Київська обл., м. Вишневе, вул. Лесі Українки, 88, що
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перебуває на балансі Управління державної казначейської служби України у КиєвоСвятошинському районі Київської області. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження дії договору оренди. Дата оцінки: 30.11.2018.
Замовник: РВ Фонду по Київській області. Платник: ФОП Баєва Валентина Антонівна.
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2 800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель виробничого, виробничо-складського
призначення
 15. Майданчик загальною площею 24,0 м2 за адресою: Київська обл.,
смт Немішаєве, вул. Технікумівська, 4, що перебуває на балансі ВП НУБіП «Немішаєвський агротехнічний коледж». Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 30.11.2018. Замовник: РВ Фонду по
Київській області. Платник: ФОП Хрущ С. О. Очікувана найбільша ціна надання послуг:
3 080 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: майданчики, замощення
аналогічного функціонального призначення.
Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ Фонду по Київській області конкурсну документацію, яка відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, в редакції, затвердженій наказом Фонду від 16.01.2018 за № 47, зареєстрованим в Міністерстві юстиції
України від 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення), складається з:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання
робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення
конкурсу, запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного досвіду
виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної
грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну
грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 3 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмова згода керівника суб’єкта оціночної
діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента
(додаток 5 до Положення).
Вимоги до учасників конкурсу: оцінювачі повинні мати кваліфікаційні свідоцтва
(кваліфікаційні документи), які відповідають об’єкту оцінки та загальний стаж професійної діяльності яких з оцінки майна становить не менше 3 років.
Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окремо у запечатаному
конверті з описом підтвердних документів та обов’язковим зазначенням об’єкта, на
який подається конкурсна документація, що містяться в конверті, до відділу управління персоналом та проходження державної служби РВ Фонду по Київській області не
пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно)
за адресою: м. Київ, вул. Голосіївська, 50, кімн. 612.
Конкурс відбудеться 13.12.2018 об 11.00 за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, 50, кімн. 606, РВ Фонду по Київській області, телефон для довідок 200-25-29.

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
IНФОРМАЦIЯ
РВ Фонду по Кіровоградській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 28,9 м2 на другому поверсі стаціонарного корпусу за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Салганні Піски, 14, що перебуває на балансі державного
закладу «Спеціалізована медико-санітарна частина № 19 МОЗ України». Найменування балансоутримувача: державний заклад «Спеціалізована медико-санітарна
частина № 19 МОЗ України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл.,
м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Салганні Піски, 14. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження дії договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу
(0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій, тис. грн – дані уточнюються. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
30.11.2018. Площа земельної ділянки, м2: інформація відсутня. Місце розташування
земельної ділянки: м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Салганні Піски, 14. Замовник робіт з оцінки – РВ Фонду по Кіровоградській області (25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: – ПАТ «Ліки Кіровоградщини» (тел. (067)
488-77-40, Живіцька Н. В.). Подібними об’єктами є: нежитлові приміщення торговельного призначення. Очікувана ціна надання послуг з оцінки майна, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця для оцінки об’єкта нерухомого
майна, становить 2,00 тис. грн.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 8,9 м2 у будівлі
адміністрації авіаційно-технічної бази за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Добровольського, 1, що перебуває на балансі Льотної
академії Національного авіаційного університету. Найменування балансоутримувача:
Льотна академія Національного авіаційного університету. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), вул. вул. Добровольського, 1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-38.
Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій,
довгострокових фінансових інвестицій, тис. грн – дані уточнюються. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 30.11.2018. Площа земельної ділянки, м2: інформація відсутня. Місце
розташування земельної ділянки: м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Добровольського, 1. Замовник робіт з оцінки – РВ Фонду по Кіровоградській області (25009,
м. Кропивницький, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: – ТОВ «Авіаційна група»
(Кочеткова Ірина Валеріївна тел. (097) 511-48-74). Подібними об’єктами є: нежитлові
приміщення адміністративного призначення. Очікувана ціна надання послуг з оцінки
майна, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця для
оцінки об’єкта нерухомого майна, становить 2,00 тис. грн.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 45,0 м2
на першому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська обл.,
м. Світловодськ, вул. Михайла Грушевського, 7, що перебувають на балансі Управління поліції охорони в Кіровоградській області. Найменування балансоутримувача:
Управління поліції охорони в Кіровоградській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Михайла Грушевського, 7. Мета проведення незалежної оцінки: укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса
замовника конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.11.2018 тис.
грн – 2,08191. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2018. Площа земельної
ділянки: 46,4 м2. Місце розташування земельної ділянки: м. Світловодськ, вул. Михайла Грушевського, 7. Замовник робіт з оцінки – РВ Фонду по Кіровоградській області
(25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: ФОП Ель Фадель
Юлія Олексіївна, тел. (098) 211-08-43. Подібними об’єктами є нежитлові приміщення
торговельного призначення. Очікувана ціна надання послуг з оцінки майна, що буде
розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця для оцінки об’єкта
нерухомого майна, становить 2,0 тис. грн.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 49,0 м2
у будівлі міської дільничої лікарні ветеринарної медицини за адресою: Кіровоградська обл., м. Новоукраїнка, вул. Миколи Вороного, 9, що перебувають на балансі
Новоукраїнської районної державної лікарні ветеринарної медицини. Найменування
балансоутримувача: Новоукраїнська районна державна лікарня ветеринарної медицини. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Новоукраїнка,
вул. Миколи Вороного, 9. Мета проведення незалежної оцінки: укладення договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу
(0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій, станом на 01.11.2018 тис. грн – 0,4. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 30.11.2018. Площа земельної ділянки: 49,0 м2. Місце розташування земельної ділянки: м. Новоукраїнка, вул. Миколи Вороного, 9. Замовник робіт з оцінки – РВ
Фонду по Кіровоградській області (25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: ФОП Сошенко І. Г., тел. (097) 406-47-35). Подібними об’єктами є
нежитлові приміщення торговельного призначення. Очікувана ціна надання послуг з
оцінки майна, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця
для оцінки об’єкта нерухомого майна, становить 2,0 тис. грн.
Звіт про оцінку майна має бути прошитий (прошнурований), пронумерований,
скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом
Фонду від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650, застосовується Фондом
якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша, встановленої в
абзаці другому частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі».
До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на підставі чинних
сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них» та 1.2
«Оцінка машин і обладнання».
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні
свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності не менше 3 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них).

Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсів) викладені
у пунктах 5 – 10 розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її
складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та
додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Регіональним відділенням будуть розглядатися пропозиції, де строк виконання
робіт не перевищує 5 календарних днів після отримання у повному обсязі необхідної
документації та інформації про об’єкт оцінки
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті у кімнату 801 РВ
Фонду по Кіровоградській області за адресою: м. Кропивницький, вул. Глинки, 2 до
10.12.2018 включно у робочий час до 17.15. На конверті потрібно зробити відмітку
«На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта
оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної
діяльності, який подає заяву.
Телефони для довідок: (0522) 33-32-38, 33-24-00.
Конкурси відбудуться 14 грудня 2018 року о 9.00 у РВ Фонду по Кіровоградській області за адресою: 25009, м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Глинки,
2, кімн. 708.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Луганській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки державного майна –
об’єктів газорозподільної системи, що обліковуються
на балансі ПАТ «Луганськгаз»
 Назва об’єкта оцінки: об’єкти газорозподільної системи, які не увійшли
до статутного капіталу ПАТ «Луганськгаз» та залишилися на його балансі як
державне майно. Балансоутримувач: ПАТ «Луганськгаз», 93400, Луганська обл., м.
Сєверодонецьк, вул. Гагарина, 84, код за ЄДРПОУ 05451150. Відомості про об’єкт
оцінки: об’єкти газорозподільної системи за результатами інвентаризації станом на
31.12.2011 у кількості 25229 об’єктів у тому числі: газопроводи – 23653 од. (високого
тиску – 1662 од.; середнього тиску – 6479 од.; низького тиску – 15512 од.); споруди
на газопроводах – 1465 од. (ГРП – 650 од., обладнання ГРП – 678 од., ШРП – 137 од.);
транспортні засоби спеціального призначення – 67 од.; інше – 44 од. Мета оцінки:
переоцінка для цілей бухгалтерського обліку. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.12.2011 та 31.12.2016. Замовник та платник: РВ Фонду по Луганській
області. Телефон та електронна адреса замовника: (06452) 4-23-48, lugansk@spfu.
gov.ua. Строк виконання роботи – не більше 8 календарних днів. Очікувана найбільша
ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 190,00 тис. грн. Подібними об’єктами
до об’єктів оцінки будуть вважатися: окремі будівлі; споруди, зокрема аналогічного
функціонального призначення; КТЗ спеціального призначення.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду від 31.12.2015 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47) (далі –
Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів СОД, виданих відповідно до ЗУ «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких
напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Звіт про оцінку має бути складений державною мовою.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну
документацію, оформлену відповідно до п. 5 Розділу 2 Положення, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою
(додаток 4 до Положення), інформація про претендента (додаток 5 до Положення); 2)
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою
інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення);
3) конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і
має містити пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків,
які сплачує претендент згідно з законом; калькуляції витрат, пов’язаних з наданням
таких послуг та строку виконання робіт.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають бути завірені
належним чином.
Конкурс відбудеться 11 грудня 2018 року о 10.00 в РВ Фонду по Луганській області за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк,
бульв. Дружби Народів, 32а.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору інформатики, організаційнодокументального забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ ФДМУ по Луганській області не
пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно)
за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби Народів, 32а
(кімн. 313). Телефон для довідок (06452) 4-23-48.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Львівській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів оренди державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 20,1 м2 на першому поверсі адміністративного корпусу. 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 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. Володимира Великого, 54. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 30.11.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТОВ «Євробуд-Холдинг».
 2. Назва об’єкта оцінки: будівля зерноскладу загальною площею 1530,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Рава-Руська, вул.22 Січня, 50.
Балансоутримувач: ДП спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт». Мета
проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної
плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-6204 (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. Рава-Руська, вул. 22 Січня, 50.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Радик Богдан Павлович.
Відповідно до листа Фонду від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до нього (лист Фонду від 27.07.2018 № 10-59-15138) рекомендована максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у I півріччі 2018 року та буде розглядатися
конкурсною комісією під час обрання переможця: для об’єкта № 1 – 2400,0 грн; для
об’єкта № 2 – 3000,0 грн.
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 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ Фонду по Львівській області (79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки відповідно до додатка 2 до Положення є: для
№ 1 – приміщення, частини будівель (адміністративна, торговельно-адміністративна,
торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо); для
№ 2 – 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.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Львівській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта державної власності
 Назва об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів (необоротних активів),
що не увійшли до статутного капіталу ПАТ «Львівгаз» у процесі приватизації
(корпоратизації), у кількості 24470 од., з них: спецтехніка (спеціальні автомобілі, автомайстерні) – 62 од., інженерне обладнання газорозподільних систем – 24408 од. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ПАТ «Львівгаз».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: об’єкти оцінки перебувають на території Львівської
області, адреса балансоутримувача: вул. Золота, 42, м. Львів. Мета проведення оцінки:

№ 95 (1219)

5

відомості
приватизації

переоцінка для цілей бухгалтерського обліку (визначення залишкової вартості). Телефон замовника конкурсу (032) 255-41-71 (відділ оцінки майна). Електронна адреса
замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2011
та 31.12.2016. Платник робіт з оцінки: РВ Фонду по Львівській області.
Відповідно до листа Фонду від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до нього (лист Фонду від 27.07.2018 № 10-36-15138) рекомендована максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у I півріччі 2018 року та буде розглядатися
конкурсною комісією під час обрання переможця, – 199,00 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 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
машини та обладнання (функціональне призначення та/або галузь господарства чи
вид діяльності, в якому використовувався об’єкт).
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 спеціалізаціями в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них»
та «Оцінка машин і обладнання», «Оцінка колісних транспортних засобів».
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. Тел. для довідок: (032) 255-41-71,
255-38-55.

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Миколаївській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
для проведення незалежної оцінки державного майна –
об’єктів газорозподільної системи, що обліковується
на балансі ПАТ «Миколаївгаз»
 Найменування об’єкта: об’єкти газорозподільної системи, які не увійшли
до статутного капіталу ПАТ «Миколаївгаз» та залишились на його балансі як
державне майно. Балансоутримувач: ПАТ «Миколаївгаз», 54003, м. Миколаїв, вул.
Погранична, 159, код за ЄДРПОУ 05410263. Відомості про об’єкт оцінки: об’єкти газорозподільної системи за результатами інвентаризації станом на 31.12.2011 у кількості
5166 об’єктів, у тому числі: газопроводів – 4060 інвентарних об’єктів; споруд на газопроводах – 1063 інвентарних об’єктів; транспортних засобів спецпризначення – 29
інвентарних об’єктів; інших об’єктів – 14 одиниць. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.12.2011. Відомості про об’єкт оцінки: об’єкти газорозподільної системи за результатами інвентаризації станом на 31.12.2016 у кількості 5348 об’єктів, у
тому числі: газопроводів – 4129 інвентарних об’єктів; споруд на газопроводах – 1168
інвентарних об’єктів; транспортних засобів – 29 інвентарних об’єктів; інших об’єктів –
22 одиниці. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2016. Мета
проведення оцінки – переоцінка для цілей бухгалтерського обліку.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до сектору організаційнодокументального та комунікаційного забезпечення РВ Фонду по Миколаївській
області конкурсну документацію в запечатаному конверті, яка складається із:
конкурсної пропозицій, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також
строк виконання робіт (у календарних днях – не більше 8 календарних 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).
Послідовність визначення переможця конкурсу буде відбуватися за процедурою
об’єктів оцінки другого рівня складності.
Документи щодо практичного досвіду (додаток 3 до Положення) повинні містити
інформацію про виконання робіт з оцінки подібних до об’єкта оцінки.
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 державного майна – 160,00 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, конференцзал 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’єкта державної власності
 Назва об’єкта оцінки: ЄМК державного підприємства «Енергомонтажний поїзд № 754» (код за ЄДРПОУ 01387828), місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. Семінарська, 15а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки з метою продажу на аукціоні. Тел./факс замовника конкурсу: (048) 731-40-43,
731-50-28, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний
майновий комплекс якого оцінюються: 43.21 – електромонтажні роботи, 41.20 – будівництво житлових і нежитлових будівель, 43.29 – інші будівельно-монтажні роботи.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 61 об’єкт основних засобів. Балансова вартість
об’єкта (вартість активів) станом на 30.06.2018 – 1568,0 тис. грн. Кількість земельних
ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок,
цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): 1. Розмір земельної ділянки,
усього – 1,4305 га. Місце розташування земельних ділянок: м. Одеса, вул. Семінарська, 15а. Цільове призначення земельної ділянки – для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємства. Правовий режим
земельної ділянки – право власності. Кадастровий номер 5123755200:02:002:0614.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2018. Інформація про особу – платника робіт
з оцінки: РВ Фонду по Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15).
Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки майна вище 60000
гривен комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться.
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 (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 напрямом 1 «Оцінка об’єктів в нематеріальної формі», спеціалізацією 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості)».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах I, II, III, 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 2 – 4 до Положення формами.
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 14.12.2018.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на
участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву. Телефон
для довідок (048) 731-50-39.
Конкурс відбудеться 20.12.2018 об 11.00 у РВ Фонду по Одеській області
за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 1110.

№ 95 (1219)

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. Найменування об’єкта оцінки: газорозподільна система, власником якої
є держава та яка обліковується на балансі ПАТ «Гадячгаз». Місцезнаходження
об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: м. Гадяч, Гадяцький р-н.
Мета проведення незалежної оцінки: переоцінка для цілей бухгалтерського обліку.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів): станом на 31.12.2011 – 981 шт., у тому числі інженерні споруди – 977 шт., рухоме майно (речі) – 4 шт. (у тому числі транспортні засоби); станом на 31.12.2016 – 988
шт., у тому числі інженерні споруди – 982 шт., рухоме майно (речі) – 6 шт. (у тому числі
транспортні засоби). Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на
31.12.2011 – 14277,79184 тис. грн, станом на 31.12.2016 – 13379,45312 тис. грн. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) 31.12.2011; 31.12.2016. Замовник: РВ
Фонду по Полтавській області. Платника виконаних робіт буде визначено договором.
Строк виконання робіт: 8 – 10 календарних днів. Основні ознаки подібності об’єкта
оцінки: необоротні активи суб’єкта господарювання.
 2. Найменування об’єкта оцінки: газорозподільна система, власником якої
є держава та яка обліковується на балансі ПАТ «Полтавагаз». Місцезнаходження
об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: м. Полтава, Полтавська обл.
Мета проведення незалежної оцінки: переоцінка для цілей бухгалтерського обліку.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів): станом на 31.12.2011 – 13084 шт., у тому числі: Великобагачанське УЕТГ інженерні споруди – 465 шт., інше майно (речі), на яке поширено режим нерухомої речі, – 4
шт., рухоме майно (речі) – 12 шт. (у тому числі транспортні засоби); Глобинське УЕТГ
інженерні споруди – 1319 шт., інше майно (речі), на яке поширено режим нерухомої
речі, – 12 шт., рухоме майно (речі) – 11 шт. (у тому числі транспортні засоби); Диканське УЕТГ інженерні споруди – 1020 шт., інше майно (речі), на яке поширено режим
нерухомої речі, – 8 шт., рухоме майно (речі) – 29 шт. (у тому числі транспортні засоби); Зіньківське УЕТГ інженерні споруди – 712 шт., інше майно (речі), на яке поширено
режим нерухомої речі, – 17 шт., рухоме майно (речі) – 4 шт. (у тому числі транспортні
засоби); Карлівське УЕТГ інженерні споруди – 503 шт., інше майно (речі), на яке поширено режим нерухомої речі, – 9 шт., рухоме майно (речі) – 9 шт. (у тому числі транспортні засоби); Кобеляцьке УЕТГ інженерні споруди – 968 шт., інше майно (речі), на
яке поширено режим нерухомої речі, – 8 шт., рухоме майно (речі) – 20 шт. (у тому числі
транспортні засоби); Лохвицьке УЕТГ інженерні споруди – 872 шт., інше майно (речі),
на яке поширено режим нерухомої речі, – 24 шт., рухоме майно (речі) – 16 шт. (у тому
числі транспортні засоби); Машівське УЕТГ інженерні споруди – 389 шт., інше майно
(речі), на яке поширено режим нерухомої речі, – 8 шт., рухоме майно (речі) – 6 шт. (у
тому числі транспортні засоби); Миргородське УЕТГ інженерні споруди – 1675 шт., інше
майно (речі), на яке поширено режим нерухомої речі, – 18 шт., рухоме майно (речі) – 14
шт. (у тому числі транспортні засоби); Новосанжарське УЕТГ інженерні споруди – 484
шт., інше майно (речі), на яке поширено режим нерухомої речі, – 4 шт., рухоме майно
(речі) – 10 шт. (у тому числі транспортні засоби); Чутівське УЕТГ інженерні споруди –
347 шт., інше майно (речі), на яке поширено режим нерухомої речі, – 5 шт., рухоме
майно (речі) – 4 шт. (у тому числі транспортні засоби); Головне УЕТГ інженерні споруди – 3960 шт., інше майно (речі), на яке поширено режим нерухомої речі, – 43 шт.,
рухоме майно (речі) – 75 шт. (у тому числі транспортні засоби). Балансова залишкова
вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів станом на 31.12.2011 – 177763,82548 тис. грн. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) 31.12.2011; 31.12.2016. Замовник: РВ
Фонду по Полтавській області. Платника виконаних робіт буде визначено договором.
Строк виконання робіт: 8 – 10 календарних днів. Основні ознаки подібності об’єкта
оцінки: необоротні активи суб’єкта господарювання.
 3. Найменування об’єкта оцінки: газорозподільна система, власником якої
є держава та яка обліковується на балансі ПАТ «Кременчукгаз». Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: м. Кременчук, Кременчуцький р-н, смт Семенівка, Семенівський р-н. Мета проведення незалежної оцінки:
переоцінка для цілей бухгалтерського обліку. Кількість об’єктів необоротних активів
згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): станом на 31.12.2011 –
2589 шт., у тому числі інженерні споруди – 2499 шт., рухоме майно (речі) – 90 шт. (у
тому числі транспортні засоби). Балансова залишкова вартість основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів станом на 31.12.2011 – 177763,82548 тис. грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) 31.12.2011; 31.12.2016. Замовник: РВ Фонду по Полтавській
області. Платника виконаних робіт буде визначено договором. Строк виконання робіт:
8 – 10 календарних днів. Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: необоротні активи
суб’єкта господарювання.
 4. Найменування об'єкта оцінки: газорозподільна система , власником якої
є держава та яка обліковується на балансі ПАТ «Лубнигаз». Місцезнаходження
об'єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: м. Лубни, Лубенський район. Мета проведення незалежної оцінки: переоцінка для цілей бухгалтерського обліку.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів): станом на 31.12.2016 – 2312 шт., у тому числі інженерні споруди – 2301 шт.,
рухоме майно (речі) – 11 шт. ( в тому числі транспортні засоби). Балансова залишкова
вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів станом на 31.12.2016 – 58 885 157,82 грн. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) 31.12.2011; 31.12.2016. Замовник:
Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській області.
Платника виконаних робіт буде визначено договором.
Строк виконання робіт: 8 – 10 календарних днів. Основні ознаки подібності об’єкта
оцінки: необоротні активи суб’єкта господарювання.
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 27.07.2018 № 10-59-15138, регіональне відділення інформує про середні
значення ціни послуг з оцінки майна: необоротні активи – 96,05 тис. 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 фінансово-бухгалтерської 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
05.12.2018 включно.
Конкурси відповідно до Положення відбудуться 11.12.2018 о 10.00 у РВ
Фонду по Полтавській області 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.

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Рівненській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта
 Найменування об’єкта оцінки: газорозподільчі системи та їх складові
ПАТ «Рівнегаз». Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: 33000, Рівненська обл. Мета проведення незалежної оцінки: переоцінка для
цілей бухгалтерського обліку (визначення залишкової вартості станом на 31.12.2011
та 31.12.2016). Телефон замовника конкурсу (0362) 62-33-18. Телефакс замовника
конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.
ua. Замовник робіт з оцінки: РВ Фонду по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16
Липня, 77). Платник робіт з оцінки: РВ Фонду по Рівненській області (33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77). Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація
відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій,
нематеріальних активів): станом на 31.12.2011: 1. загальна довжина газових мереж
– 4457,99 км; 2. споруди на цих мережах – 2165 одиниць; 3. транспортні засоби та
інші об’єкти – 110 одиниць; 4. загальна кількість інвентарних об’єктів – 12273 одиниць;
станом на 31.12.2016: 1. загальна довжина газових мереж – 4809,64 км; 2. споруди
на цих мережах – 2443 одиниці; 3. транспортні засоби та інші об’єкти – 118 одиниць;
4. загальна кількість інвентарних об’єктів – 13516 одиниць. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня. Балансова
залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 31.12.2011 – 49 348 533,56
грн; станом на 31.12.2016 – 119 444 388,18 грн. Розмір земельної ділянки (ділянок),
усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Нормативна
грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня. Наявність об'єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2011, 31.12.2016. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 195000 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: порівняна
кількість необоротних активів, що наявні в об’єкта оцінки.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015
№ 2075 (у редакції наказу Фонду 16.01.2018 № 47, зареєстрованого у Міністерстві
юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення).

Вимоги до учасників конкурсу та перелік підтвердних документів, які подаються
на розгляд комісії, викладені у розділі ІІ, ІІІ Положення.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 20 календарних днів від дати
підписання договору на проведення незалежної оцінки.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті, на якому
слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта
оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028, м. Рівне, вул. 16
Липня, 77.
Конкурс відбудеться в РВ Фонду по Рівненській області о 9.00 через 14 днів після публікування цієї інформації за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Конкурсну документацію потрібно подавати до структурного підрозділу з діловодства РВ Фонду по Рівненській області за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня,
77 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу включно до 16.00.
Телефон для довідок 26-79-91.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Харківській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності
І. Об’єкт, що повертається в державну власність.
 Найменування об’єкта оцінки: об’єкт аукціону: земельна ділянка державної
власності за адресою: Харківська область, смт Золочів, вул. Комсомольська, 27 разом
з об’єктом незавершеного будівництва – 4-квартирний житловий будинок, який
на ній розташований. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Харківська обл., смт Золочів,
вул. Центральна (колишня Комсомольська), 27. Мета проведення незалежної оцінки:
незалежна оцінка вартості об’єкта аукціону: земельна ділянка державної власності за
адресою: Харківська обл., смт Золочів, вул. Комсомольська, 27 разом з об’єктом незавершеного будівництва – 4-квартирний житловий будинок, який на ній розташований.
Основні види продукції(послуг), що виробляються: –. Кількість об’єктів необоротних
активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): –. Розмір статутного
фонду (власного капіталу) господарського товариства: –. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на (останній звітний період): –. Розмір земельної
ділянки(ділянок), усього: 0,06 га. Місце розташування земельної ділянки (ділянок):
Харківська обл., смт Золочів, вул. Центральна (колишня Комсомольська), 27. Правовий
режим земельної ділянки (ділянок): державна. Нормативна грошова оцінка земельної
ділянки(ділянок): –. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю(так, ні): –. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оценка майна): 13.06.2017. Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки: 6 800 грн. Строк виконання робіт: 10 календарних днів. Замовником та платником оцінки виступає РВ Фонду по Харківській області.
ІІ. Об’єкти оренди.

№
з/п

Найменування об’єкта оцінки, площа,
місцезнаходження, балансоутримувач

1 Нежитлові приміщення – кімн. № 9 (згідно з
техпаспортом) на 3-му поверсі 7-поверхової
адміністративно-управлінської будівлі, інв.
№ 10310001, літ. «А-7», загальною площею
36,1 м2 за адресою: м. Харків, вул. Маршала
Бажанова, 28, що перебувають на балансі Головного управління статистики, код 02362629,
тел. (057) 706-26-16
2 Нежитлові приміщення – кімн. № 1-17 площею 8,0 м2 та частина кімн. № 1-16 площею
8,3 м2 на першому поверсі 4-поверхової будівлі
навчально-адміністративного корпусу, літ. за
техпаспортом «А-4», інв. № 10131000042, що
є пам’яткою архітектури, загальною площею
16,3 м2 за адресою: м. Харків, вул. Багалія, 13,
що перебувають на балансі Національного технічного університету «Харківський політехнічний
інститут», код 02071180, тел. (057) 707-66-00
3 Нежитлові приміщення – кімн. № 39, 40 на першому поверсі 5-поверхової адміністративної будівлі (інв. №10310001, літ за техпаспортом «А-5»,
реєстровий № 35244307.1.СКСКАЖ038, загальною площею 34,0 м2 за адресою: м. Харків, пров.
Балашовський, 12, що перебувають на балансі
Харківського міського управління ГУМВС України
в Харківській області (код ЄДРПОУ 35244307),
(ГУНП в Харківській області, код ЄДРПОУ
40108599), тел. 700-29-27, 700-29-16, 700-29-32
4 Нежитлове приміщення – кімн. № 3 на третьому
поверсі 3-поверхового стендового корпусу (інв.
№ 35801) загальною площею 15,1 м2 за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 7, що перебуває на
балансі Державного підприємства «Український
державний науково-дослідний вуглехімічний інститут (УХІН)», код 00190443, тел. 700-69-06
5 Нежитлові приміщення – кімн. № 1 – 32 (згідно
з технічним паспортом) на 9-му поверсі 12поверхового виробничого корпусу, літ за техпаспортом «А-12» загальною площею 544,4 м2 за
адресою: м. Харків, вул. Космічна, 21а, корпус
1, що перебувають на балансі ДП «Український
державний проектний інститут «Укрміськбудпроект», код 02497980, тел. (057) 701-14-26
6 Нежитлові приміщення першого поверху
5-поверхового учбового корпусу № 3 загальною
площею 15,0 м2 за адресою: м. Харків, Харківська набережна, 8, що перебувають на балансі
Українського державного університету залізничного транспорту, код 1116472, тел. 732-28-75

Очікувана
найбільМета проДата
Інформація ша ціна
ведення
оцінки
про платника надання
оцінки
послуг з
оцінки,
грн
На дату
Визначен- ТОВ «СТК
2200
укладення ня вартості МОНТАЖ
договору об’єкта
Україна»
на прооренди
ведення
з метою
незалежної передачі в
оцінки
оренду
На дату
укладення
договору
на проведення
незалежної
оцінки

Визначен- ФОП Єфиня вартості менко С.А.
об’єкта
оренди
з метою
передачі в
оренду

2200

01.01.19

Визначення вартості
об’єкта з
метою продовження
договору
оренди

ФОП Григоренко Тетяна
Володимирівна

2200

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

ТОВ
«Укрелектросервіс»

2200

Громадська
організація «У
сфері культури та мистецтв «Творча
молодь «Слобожанщини»

3200

15.12.18

СПДФО Сорокін О. С.

2200

ФОП Мартиненко О. І.

2200

ФОП Мартиненко О. І.

2200

Селянське
(фермерське)
господарство
«Багатир»

9000

13.12.18

Визначення вартості
об’єкта з
метою продовження
договору
оренди
7 Нежитлові приміщення на першому поверсі
26.01.19 Визначен3-поверхової будівлі навчального корпусу (інв.
ня вартості
№ 10310001) загальною площею 11,2 м2 за
об’єкта з
метою проадресою: м. Харків, вул. Гольдбергівська, 77,
довження
що перебувають на балансі ДВНЗ «Харківський
договору
коледж транспортних технологій», код 1116443,
оренди
тел. 733-21-44, 724-41-06
8 Нежитлові приміщення – кімн. № 108 на першо- 08.01.19 Визначенму поверсі 4-поверхової будівлі навчального
ня вартості
корпусу (інв. № 10310002) загальною площею
об’єкта з
19,35 м2 за адресою: м. Харків, вул. Гольдберметою продовження
гівська, 77, що перебувають на балансі ДВНЗ
договору
«Харківський коледж транспортних технологій»,
оренди
код 1116443, тел. 733-21-44, 724-41-06
9 Група інвентарних об’єктів загальною площею
На дату
Визначен2
1115,7 м , а саме: одноповерхова будівля
укладення ня вартості
договору об’єкта
ангара ДОК-12 загальною площею 355,8 м2,
на прооренди
інв. № 7688, реєстровий № 01432761.82.
ведення
з метою
ГЮИКЮР059, літ. за техпаспортом «З»; однонезалежної передачі в
поверхова будівля складських приміщень
оцінки
оренду
загальною площею 338,6 м2, інв. № 7833,
реєстровий №01432761.82.ГЮИКЮР060, літ.
за техпаспортом «Г»; одноповерхова споруда
навісу для стоянки техніки загальною площею
80,8 м2, інв. № а0578, літ. за техпаспортом «Е»;
одноповерхова будівля ремонтної майстерні
загальною площею 279,5 м2, інв. № 2207, реєстровий № 01432761.82.ГЮИКЮР056, літ. за
техпаспортом «Д»; одноповерхова будівля складу
ПММ загальною площею 61,0 м2, інв. № 60024,
реєстровий № 01432761.82.ЖЯАВНЦ008, літ. за
техпаспортом «Ж» за адресою: Харківська обл.,
Коломацькій р-н, с. Коло мак, вул. Піддубного,
4, що перебуває на балансі Східно-Української
геофізичної розвідувальної експедиції ДГП
«Укргеофізика», код 01432813, тел. (053) 259-05-42

Замовником по вищеперерахованих об’єктах оренди виступає РВ Фонду по Харківській області.
По кожному об’єкту оцінки окремо претенденти на участь у конкурсах подають до Регіонального відділення Фонду по Харківській області конкурсну
документацію в запечатаному конверті, яка складається із:
підтвердних документів (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, зі змінами,
внесеними наказом Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 20.02.2018 № 198/31650 (далі – Положення); конкурсної пропозиції,
запечатаної в окремому конверті, щодо ціни надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, з урахуванням усіх податків, які сплачує
претендент згідно із законом, а також строку виконання робіт (у календарних днях);
документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою
інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності або оцінювачів, які будуть
залучені: копії договору (копії договорів) про надання послуг з оцінки разом з копією
акта приймання-передавання робіт з оцінки, копією висновку про вартість об’єкта
оцінки, оригіналом або копією рецензії, складеної рецензентом, що працює в органі
приватизації, або оригіналом ч и копією рецензії, складеної експертною радою саморегулівної організації оцінювачів.
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відомості
приватизації

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 напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких
напрямів, що відповідають об’єктам оцінки.
Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як
практичний досвід, буде використовуватись Додаток 2 до Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності (пункт 2 розділу II Положення).
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру – календарних днях. Строк виконання робіт повинен становити не більше 5 днів
для об’єктів оренди нерухомого майна (після отримання в повному обсязі необхідної
документації та інформації про об’єкт оцінки).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних
документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку: «На конкурс з
відбору суб’єктів оціночної діяльності» та дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у РВ Фонду по Харківській області об 11.00 через 14
днів після опублікування цієї інформації за адресою: м. Харків, майдан Театральний, 1, 5-й поверх.
Телефон для довідок (057) 700-77-19. Документи на участь у конкурсі подаються
до РВ Фонду по Харківській області за адресою: м. Харків, Театральний майдан, 1,
1-й поверх до 16.00 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Харківській області про
оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
 1. Найменування об’єкта оцінки: газорозподільні системи, власником яких
є держава та які обліковуються на балансі оператора газорозподільних систем
ПАТ «Харківгаз». Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого
оцінюється: –. Мета проведення незалежної оцінки: переоцінка для цілей бухгалтерського обліку (визначення залишкової вартості). Основні види продукції (послуг),
що виробляються: –. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів): 6 975 позицій, із них: газопроводи, споруди, обладнання, транспортні засоби та інше. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: –. Балансова залишкова вартість основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів: 53 438,633 тис. грн станом на 31.12.2011. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: –. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): –. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): –. Правовий режим земельної ділянки (ділянок):
–. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок): –. Наявність об'єктів, що
містять державну таємницю (так, ні): –. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 31.12.2011 та 31.12.2016. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки:
192 000 грн. Строк виконання робіт: 7 календарних днів. Замовник та платник оцінки:
РВ Фонду по Харківській області.
 2. Найменування об’єкта оцінки: газорозподільні системи, власником яких
є держава та які обліковуються на балансі оператора газорозподільних систем
ПАТ «Харківміськгаз». Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно
якого оцінюється: –. Мета проведення незалежної оцінки: переоцінка для цілей бухгалтерського обліку (визначення залишкової вартості). Основні види продукції (послуг), що виробляються: –. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним
обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів): 15 442 позиції, із них: газопроводи, споруди,
обладнання, транспортні засоби, ОНБ та інше. Розмір статутного капіталу (власного
капіталу) господарського товариства: –. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: 16 670,289 тис. грн станом на 31.12.2011. Розмір земельної ділянки
(ділянок), усього: –. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): –. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): –. Правовий режим земельної ділянки (ділянок):
–. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок): –. Наявність об'єктів, що
містять державну таємницю (так, ні): –. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 31.12.2011 та 31.12.2016. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки:
192 000 грн. Строк виконання робіт: 7 календарних днів. Замовник та платник оцінки:
РВ Фонду по Харківській області.
Претенденти на участь у конкурсі подають до РВ Фонду по Харківській області конкурсну документацію в запечатаному конверті яка складається із:
підтвердних документів (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом від 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); конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, щодо ціни надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, з урахуванням усіх податків, які сплачує
претендент згідно із законом, а також строку виконання робіт (у календарних днях);
документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою
інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності або оцінювачів, які будуть
залучені: копії договору (копії договорів) про надання послуг з оцінки разом з копією
акта приймання-передавання робіт з оцінки, копією висновку про вартість об’єкта
оцінки, оригіналом або копією рецензії, складеної рецензентом, що працює в органі
приватизації, або оригіналом чи копією рецензії, складеної експертною радою саморегулівної організації оцінювачів.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом «оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізаціями в межах напряму що відповідають об’єкту оцінки.
Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як
практичний досвід, буде використовуватись Додаток 2 до Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності (пункт 2 розділу II ).
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 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 об 11.00 через 14 днів після опублікування цієї інформації у РВ Фонду по Харківській області за адресою: м. Харків, майдан
Театральний, 1, 5-й поверх.
Телефон для довідок (057) 700-77-19. Документи на участь у конкурсі подаються
до Регіонального відділення Фонду по Харківській області за адресою: м. Харків, Театральний майдан, 1, 1-й поверх до 16.00. за чотири робочих дні до оголошеної дати
проведення конкурсу (включно).

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ,
АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду в Херсонській області, АРК та м. Севастополі
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення оцінки державного майна
 Об’єкт: будівлі, споруди та інші необоротні активи, що перебувають на
балансі ПАТ «Херсонгаз»: станом на 31.12.2011 – у загальній кількості 15 448 інвентарних одиниць (згідно з переліком), з них: газопроводів – 14 209 одиниць, у тому числі:
високого тиску – 487 одиниць, середнього тиску – 5 459 одиниць, низького тиску – 8 263
одиниці; споруд на газопроводах – 1 199 одиниць, у тому числі ГРП – 186 одиниць,
ШРП – 714 одиниць, СКЗ – 299 одиниць; транспортних засобів спеціального призначення – 1 одиниця; іншого майна – 39 одиниць; станом на 31.12.2016 – у загальній
кількості 17 181 інвентарних одиниць (згідно з переліком), з них: газопроводів – 15 829
одиниць, у тому числі: високого тиску – 507 одиниць, середнього тиску – 5 940 одиниць, низького тиску – 9 382 одиниці; споруд на газопроводах – 1 307 одиниць, у тому
числі ГРП – 191 одиниця, ШРП – 771 одиниць, СКЗ – 345 одиниць; транспортних засобів спеціального призначення – 1 одиниця; іншого майна – 44 одиниці.Замовник: РВ
Фонду в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: РВ Фонд в Херсонській
області, АРК та м. Севастополі. Мета проведення незалежної оцінки – переоцінка для
цілей бухгалтерського обліку (визначення залишкової вартості станом на 31.12.2011
та 31.12.2016 згідно з дорученням Фонду від 16.11.2018 № К/62). Об’єкти, що будуть
розглядатися комісією як такі, що є подібними до об’єктів оцінки, відповідно до інформації, наведеної у додатку 2 до Положення: передавальні пристрої, транспортні засоби спеціального призначення, інше окремо індивідуально визначене подібне майно.
Запропонований об’єкт відноситься до другого рівня складності.
З метою уникнення зловживань та маніпулювання під час проведення конкурсів,
максимальна ціна надання послуг з оцінки, яка може бути запропонована учасником
конкурсу у конкурсній пропозиції, становить не більш ніж 184,54 тис. грн.
Для участі в конкурсі претенденти подають конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних документів (наказ ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.01.2015 за № 60/28190
(у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47), а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмову згоду керівника суб’єкта оціночної
діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформацію про претендента
(додаток 5 до Положення); пропозиції щодо вартості надання послуг з оцінки, з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент, та строку виконання робіт (не більше
10 календарних днів), запечатаних в окремому конверті; 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: загальний стаж професійної діяльності з оцінки
майна не менше ніж 3 роки; наявність кваліфікаційного свідоцтва за напрямом оцінки
«Оцінка об’єктів в матеріальній формі»: спеціалізації 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на
них»), 1.2 «Оцінка машин та обладнання», 1.3 «Оцінка колісних транспортних засобів»,
1.7 «Оцінка рухомих речей крім таких, що належать до машин, обладнання, колісних
транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів та тих, що становлять
культурну цінність» (додаток 3 до Положення).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних
документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з
відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта, на який подано
заяву про участь у конкурсі, та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.
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Конкурсна документація приймається за чотири робочих дні до оголошеної дати
проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн. 222.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться в РВ Фонду в Херсонській області, АРК та м. Севастополі за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн. 225 о 14.00 через 14 днів
після опублікування цієї інформації, телефон для довідок (0552) 22-44-44.

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Хмельницькій області про проведення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
з метою надання послуг з оцінки майна
 Назва об’єкта оцінки: об’єкти газорозподільних систем у кількості 78 од.
та колісний транспортний засіб у кількості 1 од., власником яких є держава.
Балансоутримувач – ПАТ «Шепетівкагаз». Місцезнаходження: Шепетівський р-н,
Хмельницька обл. Мета проведення незалежної оцінки – переоцінка для цілей бухгалтерського обліку (справедлива вартість активу, яка дорівнює його залишковій вартості
заміщення (відтворення). Кількість об’єктів необоротних активів (основних засобів):
місцеві трубопроводи для транспортування газу – 28 од.; споруди допоміжні місцевих
газорозподільних систем – 45 од.; обладнання та устаткування нафторозподільчої та
газорозподільчої системи – 5 од.; КТЗ – 1 од. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 31.12.2016.
Строк виконання робіт – не більше 25 календарних днів. Замовник робіт з оцінки –
РВ Фонду по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – буде визначена
згідно з чинним законодавством. Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до
Положення є необоротні активи (основні засоби – споруди, передавальні пристрої,
обладнання та устаткування, колісні транспортні засоби). Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки – 25,0 тис. грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47)
(далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів СОД, якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за
напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізаціями в межах цього
напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у т. ч. земельних ділянок, та майнових прав на них»; 1.2. «Оцінка машин і обладнання»; 1.3 «Оцінка
колісних транспортних засобів».
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 конкурсу (включно).
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації
о 10.00 у РВ Фонду по Хмельницькій області за адресою: вул. Соборна, 75,
м. Хмельницький, 29013.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Хмельницькій області про проведення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
з метою надання послуг з оцінки майна
 Назва об’єкта оцінки: об’єкти газорозподільних систем у кількості
7545 інвентарних од., власником яких є держава. Балансоутримувач – ПАТ
«Хмельницькгаз». Місцезнаходження: Хмельницька обл. Мета проведення незалежної оцінки – переоцінка для цілей бухгалтерського обліку (справедлива вартість
активу, яка дорівнює його залишковій вартості заміщення (відтворення). Кількість
об’єктів необоротних активів (основних засобів): газопроводи – 5525 од/5257,717
км; споруди на газопроводах – 1983 од.; транспортні засоби спеціального призначення – 35 од.; інше – 2 од. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу:
(0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 31.12.2011. Строк виконання робіт – не більше 45 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ Фонду по
Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – буде визначена згідно з чинним законодавством. Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є
необоротні активи (основні засоби – споруди, передавальні пристрої, обладнання та
устаткування, колісні транспортні засоби). Очікувана найбільша ціна надання послуг
з оцінки – 96,0 тис. грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47)
(далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів СОД, якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за
напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізаціями в межах цього
напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у т. ч. земельних ділянок, та майнових прав на них»; 1.2. «Оцінка машин і обладнання»; 1.3 «Оцінка
колісних транспортних засобів».
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 конкурсу (включно).
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації
о 10.00 у 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: приміщення четвертого поверху чотириповерхової
адмінбудівлі площею 30,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Державне підприємство «Черкаський державний науково-дослідний інститут технікоекономічної інформації в хімічній промисловості». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ПП «Черкаси Зерноторг».
Дата оцінки: 30.11.2018.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення на першому поверсі адміністративної будівлі площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Черкаський державний бізнес-коледж. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
вул. В. Чорновола, 243, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ПАТ АБ «Укргазбанк».
Дата оцінки: 30.11.2018.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення цеху (літ. Ш-1) площею
11,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державна установа
«Центр обслуговування підрозділів Національної поліції України». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: вул. Лесі Українки, 21, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: АТ «БАНК
СІЧ». Дата оцінки: 30.11.2018.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення цеху (літ. Ш-1) площею
16,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державна установа «Центр
обслуговування підрозділів Національної поліції України». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: вул. Лесі Українки, 21, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Центр комісійної торгівлі». Дата оцінки: 30.11.2018.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина будівлі літ. «Л-1» загальною площею
75,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 2 державний пожежнорятувальний загін Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у
Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Кавказька, 237, м. Черкаси, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ПП «Експертно-технічний центр». 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: нежитлова будівля ларька (И -1) площею 20,6 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаська філія Концерну «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Шевченка, 137, м. Золотоноша,
Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ФОП Терисаян Мнацакан Бахшийович. Дата
оцінки: 30.11.2018.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення на першому
поверсі будівлі (холу) площею 1,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Черкаське державне комерційне житлово-побутове підприємство «Житлосервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: просп. Хіміків, 50, м. Черкаси. Платник робіт з
оцінки: ФОП Гоннов С. Ф. Дата оцінки: 30.11.2018.



3. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення першого поверху адміністративної будівлі загальною площею 17,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник робіт
з оцінки: ТОВ «Промінь-Чигирин». Дата оцінки: 30.11.2018.
ІІІ. Мета проведення незалежної оцінки – продаж на аукціоні з умовами.
 1. Назва об’єкта оцінки: об’єкта малої приватизації державної власності
окремого майна – нежитлове приміщення автозаправної станції (літ. А) загальною площею 35,8 м2. Балансоутримувач – відсутній. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: 20600, Черкаська обл., м. Шпола, вул. Соборна, 138. Платник робіт з оцінки:
РВ Фонду по Черкаській області. Дата оцінки: 30.11.2018. Максимальна ціна надання
послуг з оцінки об’єкта, що буде розглядатись конкурсною комісією під час обрання
переможця, не повинна перевищувати 3000 грн. Подібними об’єктами до об’єкта
оцінки є нерухоме майно – окремо розташована будівля.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі –
Положення).
Для участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють
на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна у межах
напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також відповідають вимогам до учасників
конкурсу, передбаченим пунктом 12 розділу ІІ Положення.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про
оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача стосовно об’єкта оцінки,
що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними
документами) оцінювача згідно з Законом України «Про оцінку майна, майнових прав
та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію в запечатаному конверті (на конверті слід зазначити «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого
буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування
юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який
подає конкурсну документацію) по кожному об’єкту оцінки окремо, відповідно до
Положення, яка складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також
строк виконання робіт (у календарних днях), якщо його не було визначено в інформації
про оголошення конкурсу. Пропозиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається
з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом; документів
щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені
до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та
підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 3 до Положення); підтвердних документів, а саме: заява про участь у конкурсі з
відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний
дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається
претендентом (за потреби); інформація про претендента (додаток 5 до Положення).
Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 17.04.2018 № 10-59-7687 «Щодо формування показників очікуваної найбільшої ціни надання послуг з оцінки об’єктів оцінки
у І кварталі 2018 року» та згідно з пунктами 5, 7 розділу ІІI Положення про конкурсний
відбір СОД комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції, що перевищують
ціни надання послуг з оцінки об’єкта оцінки за групами об’єктів: об’єкт нерухомого
майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для
встановлення передавальних пристроїв), – 3000 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 – 12 грудня 2018 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 18 грудня 2018 року об 11.00 в РВ Фонду по Черкаській
області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000, тел. 37-29-71.

підсумки
ІНФОРМАЦІЯ РВ Фонду в Херсонській області, АРК та м. Севастополі
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення оцінки державного майна, що відбувся 05.10.2018
Група інвентарних об’єктів – будівля гаража літ. Б загальною площею 90,0 м2;
будівля гаража літ. В загальною площею 35,2 м2; будівлі складу літ. Г загальною площею 52,7 м2; ворота № 1; замощення № і, що перебуває на балансі Херсонського
державного підприємства геодезії, картографії та кадастру, за адресою: м. Херсон,
вул. Старообрядницька, 7, переможець конкурсу – ПФ «Експрес – Оцінка». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати при укладенні договору оренди. Вартість робіт – 4 900 грн. Строк виконання
робіт – 3 дні.
Частина приміщень загальною площею 138,1 м2 у будівлі колишнього пожежного
депо, що перебуває на балансі 7 державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС
України у Херсонській області, за адресою: Херсонська обл., смт Новотроїцьке, вул.
Шевченка, 8, переможець конкурсу – ФОП Бронін А. О. Мета проведення незалежної
оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні
договору оренди. Вартість робіт – 2 300 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.
Окремо індивідуально визначене державне майно, що при приватизації не увійшло
до статутного капіталу акціонерного товариства «Херсонський судноремонтний завод
ім. Куйбишева», за адресою: м. Херсон, Карантинний острів, 1, а саме: автомобільний
кран КС-3562Б (інв. № 714) та універсальна збиральна машина КО-705А (інв. № 686),
переможець конкурсу – ФОП Бронін А.О. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору
оренди. Вартість робіт – 1 500 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.
ІНФОРМАЦІЯ РВ Фонду по Івано-Франківській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 22.10.2018

№
з/п

Назва об’єкта оцінки, мета проведення оцінки

1 Частина приміщення загальною площею 225,3 м2: частина
прим. № 52 – 131,5 м2, частина прим. № 54 – 57,5 м2,
прим. № 56 – 8,8 м2, прим. № 71 – 27,5 м2 другого поверху в будівлі їдальні № 1, що обліковується на балансі
Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15. Мета проведення незалежної оцінки –
визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди
2 Частина нежитлового приміщення загальною площею
96,6 м2: прим. № 47 – 67,2 м2, прим. № 48 – 16,5 м2,
прим. № 49 – 12,9 м2 першого поверху гуртожитку № 6,
що обліковується на балансі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, за адресою:
м. Івано-Франківськ, вул. Тичини, 8. Мета проведення
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оренди для укладення договору оренди

Переможець
конкурсу
ТОВ «ЕКА-Захід»

ФОП Тарнопольський Анатолій
Пилипович

Вар- Строк
тість виковико- нання
нання робіт
робіт (дні)
грн
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4
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4

ІНФОРМАЦІЯ РВ Фонду по Львівській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 22.10.2018
Нежитлові приміщення № 1-30, І, ІІ загальною площею 271,1 м2 на першому поверсі п’ятиповерхової будівлі. м. Львів, вул. Райніса, 9. Мета оцінки – продовження
договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «ЕкспертМАШ». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 180 грн.
Бетонна площадка гуртожитку № 3 загальною площею 146,1 м2. м. Львів, вул. Під
Голоском, 25 Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу –
суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Інвестиційна група «Захід». Термін виконання
робіт –1 к/д. Вартість робіт – 1 250 грн.
ІНФОРМАЦІЯ РВ Фонду по Рівненській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 18.10.2018
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання послуг з оцінки об’єктів:
частина будівлі гуртожитку площею 144,4 м2 за адресою: м. Рівне, вул. Драгоманова, 21в, з метою укладення договору оренди державного майна – визнано ПП
«Експерт-Рівне-Консалт». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 400 грн;
вбудовані приміщення площею 14,58 м2 за адресою: м. Рівне, вул. Князя Романа, 9,
з метою укладення договору оренди державного майна – визнано ПП «Експерт-РівнеКонсалт». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання
робіт з оцінки – 2 400 грн.
ІНФОРМАЦІЯ РВ Фонду по Тернопільській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності, що відбувся 16.10.2018
Конкурс з відбору суб’єкта оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки
об’єкта: нежитлові приміщення площею 40,6 м2 на цокольному поверсі чотириповерхового корпусу № 2 ТНЕУ за адресою: майдан Перемоги, 3, м. Тернопіль, що перебуває на балансі Тернопільського національного економічного університету вважати
таким, що не відбувся.
Продовження рубрики на стор. 8

№ 95 (1219)

7

відомості
приватизації

Управління орендних відносин,
т. 200-34-39

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

Назва органу управління

1 Міністерство освіти і науки
України

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

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
02070693, Вінницький національний технічний університет, 21021,
м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95, тел. (0432) 56-08-48

найменування

реєстровий
номер майна

місцезнаходження

загальна
площа, м2

Нерухоме майно – нежитлові вбудовані приміщення
на 1-му поверсі гуртожитку № 3

–

21021, м. Вінниця, вул. Воїнів Інтернаціоналістів/ Келецька, 11/102

72,0

вартість майна за
незалежною оцінкою, грн
585 000,00

максимально можливий строк оренди
2 роки 364 дні

мета використання
Надання медичних послуг

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

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

Назва органу
управління

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

1 Міністерство освіти і науки
України

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий нозагальна
вартість майна за незалежною
місцезнаходження
мер майна
площа, м2
оцінкою, грн
–
м. Дніпро, просп. Гага96,2
995 285,00
ріна, 61

найменування

00193418, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро,
просп. Д. Яворницького, 19, тел. (056) 744-62-19

Нежитлове вбудоване
приміщення

максимально можливий
мета використання
строк оренди
2 роки 11 місяців
Розміщення комунального позашкільного навчального закладу

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

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

Назва органу
управління

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

1 Міністерство освіти і
науки України

найменування

02070832, Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний уні- Металевий паверситет», Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Підгірна, 46, тел. (095) 539-95-58 вільйон

реєстровий номер майна

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
вартість майна за максимально можлизагальна пло- незалежною
оцінща, м2
вий строк оренди
кою, грн

місцезнаходження

02070832.1ЯНУБФА-233 Закарпатська обл., м. Ужгород,
вул. Фединця, 53

47,87

350 839,00

35 місяців

мета використання
Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів
підакцизної групи, у навчальному закладі

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, РВ Фонду по Закарпатській 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 об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини
четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФОНДУ ПО ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п
1
2
3
4
5

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна
вартість майна за
максимальнайменування
реєстровий номер майна місцезнаходження
плонезалежною оцінно можливий
мета використання
ща, м2
кою, грн
строк оренди
Міністерство освіти і науки
34606048, Львівський державний університет фізичної культури, 79007, м. Львів, Бетонна площадка гуртожитку № 3
–
м. Львів, вул. Під
146,1
131 638,00
2 роки 364 дні Розміщення модульної котельні для виробництва та
України
вул. Костюшка,11
Львівського державного університету
Голоском, 25
станом на 30.09.2018
постачання теплової енергії (інше використання нефізичної культури
рухомого майна)
Міністерство освіти і науки
02071010, НУ «Львівська політехніка», 79013, м. Львів-13, вул. С. Бандери, 12, Нежитлові приміщення на 3-му повер- 02071010.5 ЦЛЯЮСЕ142 м. Львів, вул. Горо- 1 065,0
3 477 883,00
2 роки 364 дні Розміщення виробництва автоматизованих вимірювальУкраїни
тел. (032) 237-49-93
сі будівлі корпусу № 25 (Технопарк)
доцька, 286
станом на 30.09.2018
них станцій (інше використання нерухомого майна)
Міністерство охорони
38501853, Державна установа «Львівський обласний лабораторний центр Міністер- Гаражі (будівля літ. «Б-1»)
Інформація відсутня
м. Львів, вул.Ко84,8
335 800,00
1 рік
Розміщення складу
здоров’я України
ства охорони здоров’я України», м. Львів, вул. Круп’ярська, 27, тел. (032) 275-60-61
пистинського, 10
станом на 31.07.2018
Міністерство економічного
04728690, Державне підприємство «Науково-дослідний інститут метрології вимірю- Нежитлове вбудоване приміщенІнформація відсутня
м. Львів,
14,6
203 729,00
2 роки
Розміщення громадського об’єднання на площі, що не
розвитку і торгівлі України
вальних і управляючих систем», м. Львів, вул. М. Кривоноса, 6, тел. (032) 239-92-00 ня № 145 на другому поверсі 2 –
вул. Винниченстаном на 31.07.2018
11 місяців використовується для провадження підприємницької
4-поверхової будівлі
ка, 30
діяльності
Міністерство регіонально03329054, ДП Львівський державний інститут проектування комунального буЧастина нежитлового приміщення № 2 03329054.3.ХВЮЯШЖ343 м. Львів, вул.
48,7
242 518,00
2 роки
Розміщення майстерні, що здійснює технічне обслугого розвитку, будівництва та
дівництва «Львівдіпрокомунбуд», м. Львів, вул. Академіка Богомольця, 9, тел.
цегляного одноповерхового гаражного
Січинського,28
станом на 31.08.2018
11 місяців вування та ремонт автомобілів
житлово-комунального госпо- 275-12-54
боксу Б-1 виробничої бази
дарства України
Назва органу управління

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

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

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

Назва органу
управління

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

найменування

1 Державне агентство водних 13985575, Рівненське міжрайонне управління водного господарства, 33022, Рівресурсів України
ненська обл., м. Рівне, вул. Князя Романа, 9, тел. (0362) 24-55-35
2 Міністерство юстиції України 08564370, ДУ «Полицька виправна колонія № 76», 34375, Рівненська обл., Володимирецький р-н, с. Іванчі, тел. (03634) 53-5-70

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження
мета використання
площа, м2
лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
13985575.1084.АААБВД545 Рівненська обл., м. Рівне, вул.
137,2
304 700,00
2 роки 11 місяців Розміщення складів
Курчатова, 58б
–
Рівненська обл., Володимирець174,9
419 850,94
2 роки 11 місяців Розміщення дошкільного накий р-н, с. Іванчі, вул.Лісова, 10
вчального закладу
реєстровий номер майна

Приміщення № 1 складів для зберігання агрегатів
Частина нежитлового адміністративного приміщення

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 33027, м. Рівне, вул.16 Липня, 77, РВ Фонду по Рівненській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про
оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. За додатковою інформацією слід звертатися за тел. (0362) 22-50-79. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

Назва органу
управління

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за незалежною максимально можливий
місцезнаходження площа,
мета використання
м2
оцінкою без ПДВ, грн
строк оренди
05379205, Регіональний офіс водних ресурсів у Тернопільській об- Нежитлові приміщення поз. 5-1, 5-3, 5-4, 5-5, 5-10, 5-11 загаль- 05379205.1.АААБЕИ912 вул. За Рудкою, 35,
116,5
438 320,00
2 роки 11 місяців
Під офісні приміщення
ласті, 46003, вул. За Рудкою, 35, м. Тернопіль,
ню площею 88,5 м2 та долі площ спільного користування 28,0 м2
м. Тернопіль
тел.: (0352) 52-64-22, 25-96-85, 43-41-51
на 5-му поверсі лабораторного корпусу
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

Державне агентство
водних ресурсів України

найменування

реєстровий номер майна

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

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФОНДУ в ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ, АРК та м. СЕВАСТОПОЛІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п Назва органу управління
1

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

найменування

Державна служба України 38212660, 7 державна пожежно-рятувальна частина ГУ ДСНС України у Херсонській
з надзвичайних ситуацій області, 75500, Херсонська обл., м. Генічеськ, вул. Паризької Комуни, 82

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за незалежною
площа, м2
оцінкою, грн
38212660.4.АААКЖК624 Херсонська обл., смт Ново94,3
104 003,50
троїцьке, вул. Шевченка, 8

реєстровий номер майна

Приміщення будівлі колишнього пожежного депо

місцезнаходження

максимально можливий
мета використання
строк оренди
2 роки 11 місяців
Розміщення станції технічного
обслуговування автомобілів

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 73000, м. Херсон, просп. Ушакова, 47, РВ Фонду в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

Назва органу
управління

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

Державне агентство вод- 05446893, Регіональний офіс водних ресурсів у Хмельницькій області,
них ресурсів України
вул. Соборна, 29, м. Хмельницький, 29013, тел. (0382) 79-57-98

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
за незалежною
загальна площа, м2 вартість майна
оцінкою, грн
Приміщення складу для 05446893.44.ИЕНГЦЖ034 вул. Івана Франка, 53, м. Старокостянтинів,
79,1
43 200,00
матеріалів
Хмельницька обл., 31100
найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

максимально можливий
строк оренди
2 роки 11 місяців

мета використання
Розміщення складу

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 29013, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, РВ Фонду по Хмельницькій області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт
оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

Назва органу
управління

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

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

найменування

02070884, Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана», 03057, м. Київ, просп. Перемоги, 54/1, тел. 456-50-55, факс 226-25-73
02070884, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 03680, м. Київ,
просп. Перемоги, 54/1, тел. (044) 456-50-55
02928433, Національний університет фізичного виховання і спорту України, 03150, м. Київ, вул.
Фізкультури, 1, тел. 287-54-52, факс 287-61-91

Нерухоме майно – частина нежитлового приміщення (1-й поверх гуртожитку № 4)
Нерухоме майно – частина нежитлового приміщення на 1-му поверсі
Нерухоме майно – частина нежитлового приміщення (частина холу на цокольному (фактично:
першому поверсі), будівлі літери «А», корпус № 1)

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження площа,
номер майна
м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
–
03113, м. Київ, вул.
2,0
40 000,00
2 роки 11 місяців
Дегтярівська, 49
станом на 30.09.2018
–
м. Київ, вул. Дегтярів2,0
36 600,00
2 роки 11 місяців
ська, 49г
станом на 31.08.2018
–
03150, м. Київ, вул.
1,5
34 590,00
2 роки 11 місяців
Фізкультури, 1
станом на 30.09.2018

мета використання
Розміщення торговельного автомата,
що відпускає продовольчі товари
Розміщення банкомата
Розміщення банкомата

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

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

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
Відповідно до звернення РВ Фонду по Одеській області в інформації про
проведення конкурсу на право оренди нерухомого державного майна, опублікованій
в газеті «Відомості приватизації» № 87 (1211) від 29.10.2018 на стор. 4, інформацію
щодо мети використання об’єкта оренди слід читати: «Розміщення буфету, що не
здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальному закладі».

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ РВ Фонду по Полтавській області про підсумки конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна
За результатами проведення засідання конкурсної комісії на право оренди нерухомого державного майна прийнято рішення укласти договір оренди державного нерухомого майна – частини навчального корпусу для практичних занять № 3 ПТУ № 44
площею 171,8 м2 за адресою: вул. Козацька, 5/32, м. Миргород, Полтавська обл., що
обліковується на балансі ПТУ № 44 м. Миргорода, з претендентом – фізичною особою – підприємцем Хухрою Любов Миколаївною.
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРЕНДУ ВІЙСЬКОВОГО МАЙНА
(відповідно до наказу ФДМУ № 30 від 15.01.08)

ІНФОРМАЦІЯ КЕВ м. Біла Церква про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: КЕВ м. Біла Церква,
поштова адреса: 09117, м. Біла Церква, вул. Ярмаркова, 1 (фактичне : м. Біла Церква, вул. Ярмаркова, 1).
 1. Назва об’єкта та його місцезнаходження: щебеневий майданчик загальною площею 30,0 м2 та труба котельні, інв. № 32 (для розміщення 4 антеномісць) за адресою: Київська обл., Рокитнянський р-н, с. Ольшаниця, в/ч А0543, військове містечко № 3.
Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку на 30.06.2018 становить 166 751,00 грн (без урахування ПДВ).
Початковий (стартовий) розмір орендної плати становить 2 501,27 грн (без
ПДВ) за базовий місяць оренди – червень 2018 року за умови використання відповідно до постанови КМУ від 04.10.1995 № 786 «Про Методику розрахунку орендної плати
за державне майно та пропорції її розподілу» під розміщення технічних засобів і антен
операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету.
Термін оренди – до трьох років.

 2. Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлові приміщення першого поверху загальною площею 90,6 м2 в будівлі № 47 за адресою: Київська обл.,
м. Біла Церква, вул. Шолом-Алейхема, військове містечко № 2.
Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку на 30.06.2018 становить 544 425,00 грн (без урахування ПДВ).
Початковий (стартовий) розмір орендної плати становить 9 073,75 грн (без
ПДВ) за базовий місяць оренди – червень 2018 року за умови використання відповідно до постанови КМУ від 04.10.1995 № 786 «Про Методику розрахунку орендної
плати за державне майно та пропорції її розподілу» під розміщення суб’єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і проводять господарську діяльність з медичної практики.
Термін оренди – до трьох років.
Основні умови проведення конкурсу та вимоги щодо використання об’єктів
(для об’єктів 1 – 2):
мета використання об’єкта оренди – за цільовим призначенням; найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта
оренди порівняно з початковим розміром орендної плати; сплата завдатку у розмірі,
не меншому ніж орендна плата за перший (базовий) місяць оренди, протягом місяця
з моменту підписання договору оренди; своєчасна (не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним) і в повному обсязі сплата орендної плати з урахуванням індексу
інфляції; встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок власних коштів
орендаря та укладення прямих договорів з постачальними організаціями (до моменту
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укладення прямих договорів відшкодовувати витрати орендодавцю за комунальні послуги); компенсація земельного податку під об’єктом оренди та за прилеглу територію; компенсація витрат за виконаний звіт з незалежної оцінки майна та публікування
об’яви; виконання капітального та поточного ремонту орендованого майна за власні
кошти без вимоги на відшкодування; страхування майна на користь орендодавця на
суму, не меншу ніж встановлена за незалежною оцінкою; ефективне використання
об’єкта оренди відповідно до його призначення та умов договору оренди; заборона
приватизації та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб.
Для всіх учасників: додаткові пропозиції щодо поліпшення орендованого майна.
Переможцем конкурсу визнається орендар, який запропонував найбільшу орендну
плату при забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі необхідно подати документи, вказані в п. 3.2 наказу Фонду державного майна України та МОУ від 26.07.2000 № 1549/241, крім того:
заяву про участь в конкурсі; проект договору оренди, підписаний учасником конкурсу
і завірений печаткою (за наявності); документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; відомості про
фінансовий стан (платоспроможність) учасника конкурсу; довідку від учасника конкурсу
про те, щодо нього не порушено справу про банкрутство; зобов’язання (пропозиції)
щодо виконання умов конкурсу, в тому числі запропонований учасником конкурсу розмір місячної орендної плати (відображається в проекті договору оренди).
Конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному конверті (з печаткою
учасника конкурсу) з написом «Для участі в конкурсі по оренді».
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: протягом 20 (двадцяти) календарних днів з дати опублікування цієї інформації за поштовою адресою: 09117,
Київська обл., м. Біла Церква, вул. Ярмаркова, тел.: (04563) 5-30-00, 5-30-10.

ІНФОРМАЦІЯ Яворівської КЕЧ (району) про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: КЕЧ м. Яворова,
адреса: 81000, Львівська обл., м. Яворів, вул. Львівська, 19.
 1. Назва об’єкта та його місцезнаходження: частина нежитлового приміщення будівлі (інв. № 18) військового містечка № 26 загальною площею 1,0 м2
за адресою: Львівська обл., Яворівський р-н, Старичівська сільська рада, урочище
Курницьке, 26.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до вимог чинного
законодавства України, становить 308,23 грн на місяць (без ПДВ).
 2. Назва об’єкта та його місцезнаходження: частина нежитлового приміщення будівлі (інв. № 15) військового містечка № 38 загальною площею 1,0 м2
за адресою: Львівська обл., Яворівський р-н, Верблянська сільська рада, урочище
Гвардійське.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до вимог чинного
законодавства України, становить 308,23 грн на місяць (без ПДВ).
 3. Назва об’єкта та його місцезнаходження: частина нежитлового приміщення будівлі (інв. № 3) військового містечка № 25 загальною площею 1,0 м2
за адресою: Львівська обл., Яворівський р-н, Старичівська сільська рада, урочище
Пруське, 25.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до вимог чинного
законодавства України, становить 277,80 грн на місяць (без ПДВ).
 4. Назва об’єкта та його місцезнаходження: частина нежитлового приміщення будівлі (інв. № 12) військового містечка № 32 загальною площею 1,0 м2
за адресою: Львівська обл., Яворівський р-н, Старичівська сільська рада урочище
Курницьке, 26.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до вимог чинного
законодавства України, становить 277,80 грн на місяць (без ПДВ).
Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єктів:
найбільший розмір орендної плати; використання об’єкта оренди під розміщення
платіжного термінала (банкомата); компенсація орендодавцю податку на землю під
об’єктом оренди та за прилеглу територію; компенсація витрат за виконання незалежної оцінки майна; виконання ремонту орендованого майна, встановлення приладів
обліку комунальних послуг за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих
договорів з постачальними організаціями; забезпечення зобов’язання орендаря зі
сплати орендної плати внесенням завдатку у розмірі, не меншому ніж одна місячна
орендна плата.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: по завершенні
20 календарних днів з моменту опублікування цієї інформації.
Тел./факс для довідок (03259) 2-11-30, тел. 21-11-40.

приватизації

ІНФОРМАЦІЯ КЕВ м. Харкова про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: КЕВ м. Харків, адреса:
61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 61.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: частина нежитлового приміщення
будівлі № 40 загальною площею 2,0 м2 військового містечка № 9 за адресою:
м. Харків, вул. Культури, 5.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до вимог чинного
законодавства, становить 903,51 грн на місяць (без ПДВ).
Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
найбільший розмір орендної плати; використання нерухомого майна під розміщення банкомата; компенсація орендодавцю податку за землю під об’єктом
оренди та за прилеглу територію; компенсація витрат за виконання незалежної
оцінки майна; виконання ремонту орендованого майна; встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих
договорів з постачальними організаціями; забезпечення зобов’язання орендаря зі
сплати орендної плати внесенням завдатку в розмірі, не меншому ніж орендна плата за перший (базовий) місяць оренди, який вноситься в рахунок плати за останні
три місяці оренди.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: по завершенні 20 календарних днів з моменту опублікування цієї інформації.
Тел./факс для довідок: (057) 700-44-63, 700-44-66.
ІНФОРМАЦІЯ КЕВ м. Вінниця
про проведення конкурсу на право оренди
нерухомого військового майна
Назва i місце розташування органу, що проводить конкурс: КЕВ м. Вінниця,
адреса: 21007, м. Вінниця, вул. Стрілецька, 87.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлові приміщення (позначення
на поверховому плані будівлі приміщення № 31-35) загальною площею 89,0 м2 в
будівлі № 103 у військовому містечку № 75, що знаходиться за адресою: Вінницька
обл., м. Калинівка, вул. Арсенальна, 22 та перебуває на балансі КЕВ м. Вінниця.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до вимог чинного
законодавства, становить 5420,46 грн (без ПДВ) за базовий місяць оренди –
вересень 2018 року.
Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
найбільший розмір орендної плати; використання нерухомого майна з метою розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих, непродовольчих та тютюнових виробів; компенсація орендодавцю податку на землю під об’єктом оренди та
за прилеглу територію; виконання ремонту орендованого майна за власний рахунок
орендаря; компенсація витрат за виконання незалежної оцінки майна; встановлення
приладів обліку комунальних послуг за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів з постачальними органiзацiями; дотримання вимог експлуатації
об’єкта; забезпечення зобов’язання орендаря щопо сплати орендної плати внесенням
завдатку в розмiрi, не меншому ніж одна місячна орендна плата.
Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір орендної
плати та обов’язкове забезпечення виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі учасники подають на розгляд конкурсної комiсiї:
заяву про участь у конкурсі та документи, визначені наказом Фонду державного
майна України вiд 15.02.2013 № 201 «Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності» (крім проекту договору оренди); відомості про учасника конкурсу
відповідно до вимог п. 3.2 Порядку та умов проведення конкурсів на право укладення договору оренди військового майна, затвердженого наказом Фонду державного
майна України та Міністерства оборони України від 26.07.2000 № 1549/241; конкурсні
пропозиції: зобов’язання щодо виконання умов конкурсу, пропозиції щодо гарантiй
сплати орендної плати (завдаток, гарантiя тощо), додаткові пропозиції з виконання
умов конкурсу.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: по завершенні 20 календарних
днів після опублікування цієї інформації.
Конкурс буде проведено через 20 календарних днів з дати публікації цієї інформації у газеті «Вiдомостi приватизації» у КЕВ м. Вінниця за адресою: 21007,
м. Вінниця, вул. Стрілецька, 87.
Конкурсні пропозиції подаються в окремому конверті з написом «На конкурс»,
запечатаному печаткою учасника конкурсу (за наявності).
Тел./факс для довідок: (0432) 27-83-98.

КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ІНФОРМАЦІЯ Житомирського військового інституту
імені С. П. Корольова про проведення конкурсу на право оренди
нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: Житомирський
військовий інститут імені С. П. Корольова, поштова адреса: 10004, м. Житомир,
просп. Миру, 22, Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова.
Балансоутримувач: Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова.
Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку на 31.10.2018 становить 1645600,00 грн (без урахування ПДВ).
 1. Назва об’єкта та його місцезнаходження: нерухоме військове майно –
частина нежитлового приміщення казарми загальною площею 479,0 м2 в будівлі № 1/97 військового містечка № 1 за адресою: м. Житомир, просп. Миру, 22,
Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова.
Початковий (стартовий) розмір орендної плати становить 5428,67 грн (без
ПДВ) за базовий місяць оренди – жовтень 2018 року за умови використання: під
розміщення їдальні та буфету, що не здійснюють продаж товарів підакцизної групи, у
навчальних закладах та військових частинах.
 2. Назва об’єкта та його місцезнаходження: частина нежитлового приміщення казарми загальною площею 5,0 м2 в будівлі № 1/97 військового містечка
№ 1 за адресою: 10004, м. Житомир, просп. Миру, 22, Житомирський військовий
інститут імені С. П. Корольова.
Початковий (стартовий) розмір орендної плати становить 255,00 грн (без
ПДВ) за базовий місяць оренди – жовтень 2018 року за умови використання: під
продаж непродовольчих товарів.
Надалі орендна плата підлягає щомісячному коригуванню на індекси інфляції
згідно із законодавством.
Термін оренди – 1 рік з можливою пролонгацією до 2 років.
Основні умови проведення конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
мета використання об’єкта оренди – за цільовим призначенням під розміщення
їдальні та буфету, що не здійснюють продаж товарів підакцизної групи, у навчальних
закладах та військових частинах, під продаж непродовольчих товарів; найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта
оренди порівняно з початковим розміром орендної плати; сплата завдатку у розмірі,
не меншому ніж орендна плата за перший (базовий) місяць оренди, протягом місяця
з моменту підписання договору оренди; своєчасна (щомісяця до 20 числа поточного
місяця) і в повному обсязі сплата орендної плати з урахуванням індексу інфляції згідно із законодавством; відшкодовування витрат орендодавцю за комунальні послуги;
компенсація земельного податку під об’єктом оренди та за прилеглу територію; компенсація витрат за виконаний звіт з незалежної оцінки майна та публікування оголошення; виконання капітального та поточного ремонту орендованого майна за власні
кошти без вимоги на відшкодування; страхування майна на користь орендодавця на
суму, не меншу ніж встановлена за незалежною оцінкою; ефективне використання
об’єкта оренди відповідно до його призначення та умов договору оренди; заборона
приватизації та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб; дотримання вимог перепускного режиму військового інституту.
Для всіх учасників: додаткові пропозиції щодо поліпшення орендованого майна;
відгуки від попередніх (діючих) орендодавців.
Переможцем конкурсу визнається орендар, який запропонував найбільшу орендну
плату та забезпечення виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі необхідно подати документи, вказані у п. 3.2 наказу Фонду державного майна України та МОУ від 26.07.2000 № 1549/241, крім того:
заяву про участь у конкурсі; проект договору оренди, підписаний учасником конкурсу
і завірений печаткою (за наявності); документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; відомості про
фінансовий стан (платоспроможність) учасника конкурсу; довідку від учасника конкурсу
про те, що до нього не порушено справу про банкрутство; зобов’язання (пропозиції)
щодо виконання умов конкурсу, в тому числі запропонований учасником конкурсу розмір місячної орендної плати (відображається в проекті договору оренди).
Конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному конверті (з печаткою
учасника конкурсу), з написом «Для участі в конкурсі по оренді».
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: протягом 30 (тридцяти) календарних днів після опублікування цієї інформації за поштовою адресою: 10004, м. Житомир, просп. Миру, 22, Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова.
Контактний телефон: (0412) 25-04-91, додатковий 3-55, або 067-780-04-07.
Конкурс відбудеться о 9.00 на 31-й (тридцять перший) календарний
день після опублікування цієї інформації за адресою: 10004, м. Житомир,
просп. Миру, 22, Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова,
будівля 1/589, кабінет № 10.

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

підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
Продовження. Початок рубрики на стор. 2 – 6
ІНФОРМАЦІЯ РВ Фонду по Закарпатській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки майна, що відбувся 16.10.2018
Для проведення незалежної оцінки:
вбудованого нежитлового приміщення (поз. 3-1) площею 52,7 м2 магазину літ.
А, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Мукачеве, пл. Миру, 12 – 14, з
метою продовження договору оренди, переможцем визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шастун С. Г., на таких умовах: вартість послуг з оцінки – 1 750 грн,
термін виконання – 4 дні;
частини вбудованого приміщення коридору поз. ІІ площею 3,42 м2 першого поверху будівлі (літ. А) навчального корпусу економічного факультету, місцезнаходження
об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, пл. Народна, 3, з метою продовження договору
оренди, переможцем визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Мицьо І. В., на таких
умовах: вартість послуг з оцінки – 2 200 грн, термін виконання – 5 днів;
частини вбудованого приміщення холу (поз. 45 за планом) площею 2,5 м2 (2,0 х
1,25) першого поверху будівлі літ. А навчально-лабораторного корпусу літ. АА’, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Університетська, 14, з
метою продовження договору оренди, переможцем визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Лендєл Л. І., на таких умовах: вартість послуг з оцінки – 1 900 грн,
термін виконання – 5 днів.
ІНФОРМАЦІЯ РВ Фонду по Закарпатській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки майна, що відбувся 23.10.2018
Для проведення незалежної оцінки металевого павільйону площею 47,87 м2, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Фединця, 53, з метою
укладення договору оренди, переможцем визнано суб’єкта оціночної діяльності – ПП
«Експерт – Центр» на таких умовах: вартість послуг з оцінки – 2 150 грн, термін виконання – 5 днів.
ІНФОРМАЦІЯ РВ Фонду по Запорізькій області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 11.10.2018
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності переможцями визнано:
1. ТОВ «Южтрансінвест» на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди, а саме: вбудованого нежитлового приміщення на першому поверсі будівлі корпусу № 2 (літера
А-3, приміщення № 96) загальною площею 3,0 м2. Місцезнаходження об'єкта оцінки:
м. Запоріжжя, вул. Гоголя, 64. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження
терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізький національний
технічний університет. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 300 грн, строк виконання
робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору.
2. Фізична особа – підприємець Жиров Андрій Костянтинович на виконання робіт
з оцінки об’єктів оренди: нежитлового приміщення № 350 на другому поверсі будівлі
головного корпусу загальною площею 12,4 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, буд. 64. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії Договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізький національний
технічний університет. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 300 грн, строк виконання
робіт з оцінки – 4 календарні дні від дати підписання договору;
нежитлових приміщень № 41, № 41а, № 42, № 43 загальною площею 44,6 м2 першого поверху господарського корпусу з котельною і кисневою станцією, що стоїть
окремо (літер Д2-1). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Енергодар,
просп. Будівельників, 33.Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну
дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Державний заклад «Спеціалізована
медико-санітарна частина № 1» Міністерства охорони здоров’я України. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 300 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарні дні
від дати підписання договору.
3. Товариство з обмеженою відповідальністю «Національна експертно-правова
група» на виконання робіт з оцінки об’єктів оренди: частини залу № 1 площею 27,0 м2
та площі загального користування – 4,88 м2, загальною площею 31,88 м2 другого
поверху будівлі їдальні (інв. № 5170, літ. «Б-2»); частини обідньої зали № 47 площею 24,0 м2 та площі загального користування – 6,81 м2 площею 30,81 м2 другого
поверху будівлі їдальні (інв. № 5504, літ. «Д-2»). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Запорізька обл., м. Енергодар, вул. Промислова,17; Запорізька обл., м. Енергодар,
вул. Промислова,52; Вартість виконання робіт з оцінки – 3 400 грн, строк виконання
робіт з оцінки – 4 календарні дні від дати підписання договору; нежитлового приміщення недіючої водонапірної вежі № 1 площею 21,58 м2 та частини асфальтобетонного
замощення № 2 площею 19,61 м2, загальною площею 41,19 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Мінська,10. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою
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продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізький
гідроенергетичний коледж Запорізької державної інженерної академії. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 200 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарні дні
від дати підписання договору.
4. Фізична особа – підприємець Добрун Анатолій Павлович на виконання робіт з
оцінки об’єкта оренди: частини нежитлового приміщення № 23 загальною площею
18,0 м2 першого поверху будівлі технікуму (літ. А-3). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Василівський р-н, м. Дніпрорудне, просп. Ентузіастів, 23. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: Дніпрорудненський індустріальний технікум. Вартість виконання робіт з
оцінки – 3 150 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;
приміщень № 10, 11, 12, будівлі літ. Г, реєстровий номер 05402565.3.ТМЯВЖЮ029,
загальною площею 38,6 м 2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя,
вул. Немировича-Данченка/Гастелло,71/46. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізький металургійний коледж, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00193588, Запорізької
державної інженерної академії, ідентифікаційний код ЄДРПОУзп 05402565. Вартість
виконання робіт з оцінки – 2 350 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних
днів від дати підписання договору.
5. Фізична особа – підприємець Литвиненко Георгій Георгійович на виконання робіт
з оцінки об’єктів оренди: нежитлових приміщень з № 1 до № 6 включно, № 58, 59, 60,
61 та частини приміщення № 57 спільного користування (площею 41,3 м2) загальною
площею 218,0 м2 першого поверху триповерхової будівлі (літ. А-3). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: РВ Фонду по Запорізькій області. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 400 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5
календарних днів від дати підписання договору;
нежитлових приміщень № 1-2а, № 1-52 першого поверху п’ятиповерхової будівлі
(літера Ж-5) головного корпусу з поліклінікою загальною площею 45,7 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Енергодар, просп. Будівельників, 33. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Державний заклад «Спеціалізована медико-санітарна частина № 1»
Міністерства охорони здоров’я України. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 000 грн,
строк виконання робіт з оцінки – 3 календарні дні від дати підписання договору.
6. Товариство з обмеженою відповідальністю «Всеукраїнська експертна група»
на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди, а саме: вбудованого нежитлового приміщення № 329 (у складі приміщень № 1, 2) загальною площею 24,9 м2 на третьому
поверсі будівлі (літер А-6). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Патріотична, 74а. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії
договору оренди. Балансоутримувач майна: Державне підприємство «Український
науково-дослідний інститут спеціальних сталей, сплавів та феросплавів». Вартість
виконання робіт з оцінки – 2 300 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарні
дні від дати підписання договору.
7. Приватне підприємство «Консалтингова фірма «Експоком» на виконання робіт
з оцінки об’єкта оренди: державного нерухомого майна – нежитлових приміщень чотириповерхової будівлі загальною площею 77,1 м2, а саме:
нежитлових приміщень, вбудованих в цокольний поверх будівлі (літ. А-4, приміщення 2, частини приміщення VII) площею 13,6 м2;
нежитлових приміщень, вбудованих в перший поверх будівлі (літ. А-4, приміщення
1, частини приміщення з № 4 до № 6 включно, площею 53,5 м2 в спільному користуванні частини приміщень з № 1 до № 3 включно площею 10,0 м2). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Гуляйполе, вул. Шевченка, 16. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди.	Балансоутримувачмайна: Запорізька дирекція Українського державного підприємства поштового зв’язку
«Укрпошта». Вартість виконання робіт з оцінки – 3 180 грн, строк виконання робіт з
оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору.
ІНФОРМАЦІЯ РВ Фонду по Запорізькій області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 18.10.2018
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності переможцями визнано:
1. ПП «Аспект» на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди, а саме: частини
вбудованого нежитлового приміщення загальною площею 1,5 м2 (літера В, частина коридору № 115) першого поверху триповерхової будівлі учбового корпусу № 1.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Шмідта,4.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди.

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

Балансоутримувач майна: Бердянський державний педагогічний університет. Вартість
виконання робіт з оцінки – 3 000 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних
дні від дати підписання договору.
2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Всеукраїнська експертна група»
на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди, а саме: частин даху будівлі управління
шлюзу (літ. А-10, інв. № 240) загальною площею 7,0 м2. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Запоріжжя, просп. Соборний, 240. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди від 19.09.2012 № 1223/167п/п, укладеного між
Державним підприємством водних шляхів «Укводшлях» та Держаним підприємством
«Адміністрація морських портів України» за погодженням з регіональним відділенням
розміру орендної плати. Балансоутримувач майна: Державне підприємство водних
шляхів «Укводшлях». Вартість виконання робіт з оцінки – 2 800 грн, строк виконання
робіт з оцінки – 4 календарних дні від дати підписання договору.
3. Товариство з обмеженою відповідальністю Юридичний центр «Бізнес – право»
на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди, а саме: нежитлових приміщень № 107,
107¹, 107², 107³ та частини коридору № 1074, площею 8,6 м2, частини коридору № 114,
площею 11,0 м2, загальною площею 72,0 м2 другого поверху адміністративної будівлі (літ. А-11). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Соборний, 75.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди Балансоутримувач
майна: Головне управління статистики у Запорізькій області. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 770 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні від дати
підписання договору.
4. Товариство з обмеженою відповідальністю «Національна експертно-правова
група» на виконання робіт з оцінки об’єктів оренди:
північної частини фасаду загальною площею 36,0 м2, адміністративної будівлі (літера А-5, реєстровий номер 01038818.1.АААБЕЕ286). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Запоріжжя, просп. Соборний, 105. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження
терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Басейнове управління водних
ресурсів річок Приазов’я. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 000 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні від дати підписання договору;
частини димової труби будівлі котельної в секторах 400-900; 1500-2300; 2900-3400.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Михайлівка,
вул. Шкільна, 5. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Вільнянське міжрайонне управління водного
господарства. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 200 грн, строк виконання робіт з
оцінки – 4 календарні дні від дати підписання договору.
5. ФОП Добрун Анатолій Павлович на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди:
нежитлових приміщень двоповерхової будівлі аптеки I категорії на 350 тис. рецептів у рік (літера А-2) загальною площею 894,9 м2, а саме: приміщення з № 1 до № 7
включно, приміщення з № 10 до № 21 включно, приміщення з № 26 по № 39 включно,
приміщення з № 42 по № 45 включно, приміщення з № 48 по № 52 включно. Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька обл., м. Енергодар, просп. Будівельників, 33.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди.
Балансоутримувач майна: Державний заклад «Спеціалізована медико-санітарна
частина № 1» Міністерства охорони здоров’я України. Вартість виконання робіт з
оцінки – 4 150 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати
підписання договору.
6. Приватне підприємство «Дніпротех і К0» на виконання робіт з оцінки об’єкта
оренди: нежитловогно приміщення 1 (приміщення № 536), площею 20,2 м2 , вбудованого в п’ятий поверх будівлі (літер А-6, реєстровий номер 00190414.1.АААДКИ168).
Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Патріотична, 74-А. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач
майна: Державне підприємство «Український науково-дослідний інститут спеціальних
сталей, сплавів та феросплавів». Вартість виконання робіт з оцінки – 2 800 грн, строк
виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору.
IНФОРМАЦIЯ РВ Фонду по Кiровоградськiй області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки майна, що відбувся 19.10.2018
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано товариство з обмеженою відповідальністю «Кіровоградський аукціонний центр» для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – будівля котельні площею 1149,3 м2, будівлі
трансформаторної підстанції площею 77,3 м2, будівлі слюсарної майстерні площею
83,0 м2, будівля насосної площею 67,0 м2, будівля сілевої насосної площею 11,6 м2
та один котел за адресою: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Героїв Чорнобиля, 36, що перебувають на балансі ПрАТ Світловодський завод «Спецзалізобетон»,
з метою укладення договору оренди, вартість робіт – 4 500,00 грн, строк виконання
робіт з оцінки – 5 днів.
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