додаток до « Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію»

відомості
приватизації
№ 96 (1220)

у номері
Мала приватизація

1

Результати продажу

1, 8 Конкурси з відбору
суб’єктів оціночної
діяльності
Оренда

7

Оголошення про намір
передати державне
майно в оренду

прийнято рішення
про приватизацію

Харківська область
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про
приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Харківській області від 26 листопада
2018 року № 2591 прийнято рішення про
приватизацію шляхом викупу окремого
майна – група інвентарних об’єктів –
нежитлова будівля літ. «А-2» площею
1018,9 м2, нежитлова будівля мийки літ.
«Е-1» площею 4,1 м2, нежитлова будівля
боксу літ. «В-1» площею 738,2 м2, нежитлова будівля складу літ. «Д-1» площею 48,5 м2, нежитлова будівля складу
літ. «Г-1» площею 96,2 м2, загальною
площею 1905,9 м2, за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, смт Безлюдівка, пров. Піщаний, 8.

підсумки конкурсів
на право оренди
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФОНДУ
в Херсонській області,
АРК та м. Севастополі про
підсумки конкурсів на право
оренди нерухомого державного
майна, що відбулися 19.11.2018
За результатами конкурсів на право
оренди нерухомого державного окремого індивідуально визначеного майна,
що перебуває на балансі Херсонської
державної морської академії, а саме:
приміщення загальною площею
10,4 м2 на цокольному поверсі (під сходовими маршами) у навчальному корпусі № 1 за адресою: м. Херсон, просп.
Ушакова, 20 (об’єкт № 1);
частини приміщення загальною площею 22,25 м2 на першому поверсі корпусу № 4 комплексу «Екіпаж» за адресою: м. Херсон, вул. Небесної сотні, 25
(об’єкт № 2);
частини приміщення загальною площею 11,0 м2 (аудиторія № 208) на другому поверсі навчального корпусу № 2
за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова,
14/1 (об’єкт № 3);
частини приміщення загальною площею 19,0 м2 (аудиторія № 104) на першому поверсі навчального корпусу № 3
за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова,
19 (об’єкт № 4), конкурсними комісіями
визнано переможцями конкурсів: по
об’єкту № 1– ФОП Жмак Т. О.; по об’єкту
№ 2 – ПВКФ «ЛАНДА»; по об’єкту № 3 –
ФОП Добрякову Г. А.; по об’єкту № 4 –
ТОВ «КЛЕВЕР – ЮГ».

відомості

Передплатний
індекс

приватизації 22437

Свідоцтво про державну реєстрацію
серія КВ № 23566-13406ПР від 27.09.2018

Додаток виходить щопонеділка та щосереди

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

засновано у вересні 1993 року

28 листопада 2018 року

мала приватизація

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

результати продажу
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Інформація
про результати продажу
об’єкта малої приватизації
Окреме майно – будівлі гаража літ. А загальною площею 45,9 м2 за адресою:
23223, Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Зарванці, вул. Зарічна, гараж № 97,
що перебувало на зберіганні ПрАТ «СП «Вінницярибгосп». Приватизовано шляхом
продажу на аукціоні з умовами фізичною особою – Брилянтом Олегом Петровичем
за 31 929,48 грн (тридцять одна тисяча дев’ятсот двадцять дев’ять грн 48 коп.),
у т. ч. ПДВ – 5 321,58 грн (п’ять тисяч триста двадцять одна грн 58 коп.).

КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ
ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Вінницькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення № 3 – № 7, № 20 –
№ 24 загальною площею 193,2 м2 на 1-му поверсі 2-поверхового аудиторського
корпусу (літ. Г), що перебувають на балансі Вінницького державного педагогічного
університету ім. Михайла Коцюбинського. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21000,
м. Вінниця, вул. Острозького, 32. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку дії договору оренди. Замовник робіт з оцінки – РВ Фонду по Вінницькій області (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua. Платник
робіт з оцінки – ФОП Збожинська С. В. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з
аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 10 приміщень. Балансова залишкова
вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів станом на 31.10.2018: відновна – 78008,36 грн; залишкова – 0,00 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,0 тис. грн. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2018.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення
№ 16 у приміщені № 7 площею 4,0 м2 на 1-му поверсі навчального корпусу
(літ. З3) № 3, що перебуває на балансі Вінницького коледжу Національного університету харчових технологій. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21000, м. Вінниця,
вул. Привокзальна, 38. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
з метою продовження строку дії договору оренди. Замовник робіт з оцінки – РВ Фонду
по Вінницькій області (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки – ФОП Бойван Р. А. Кількість об'єктів необоротних активів згідно з аналітичним
обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів): 1 частина приміщення. Балансова залишкова
вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів станом на 01.11.2018: відновна – 566,46 грн; залишкова – 150,48 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,0 тис. грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2018.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення
№ 3 площею 4,0 м2 у вестибулі на 1-му поверсі 3-поверхового навчального
корпусу № 1 (лабораторного) (літ. К), що перебуває на балансі Вінницького коледжу Національного університету харчових технологій. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: 21000, м. Вінниця, вул. Привокзальна, 38. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку дії договору оренди.
Замовник робіт з оцінки – РВ Фонду по Вінницькій області (0432) 67-52-17, vinnytsia@
spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки – ФОП Бойван Р. А. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 частина
приміщення. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом
на 01.11.2018: відновна – 1044,55 грн; залишкова – 287,93 грн. Подібні до об’єкта
оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання
послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,0 тис. грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 30.11.2018.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення (№ 1 – № 8 у
прим. № 3, № 4 у прим. № 2) загальною площею 100,2 м2 на 1-му поверсі
3-поверхової адміністративної будівлі (літ. А), що перебувають на балансі Головного управління статистики у Вінницькій області. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: 23100, Вінницька обл., м. Жмеринка, вул. Центральна, 5. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку дії договору оренди. Замовник робіт з оцінки – РВ Фонду по Вінницькій області (0432)
67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки – ПАТ КБ «Приватбанк».
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 9 приміщень. Балансова залишкова вартість основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів станом на 01.01.2018: відновна – 64636,04 грн; залишкова – 14437,10 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,3 тис. грн. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2018.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення № 45 – № 47
(40,6 м2), част. № 79 (2,0 м2) загальною площею 42,6 м2 на 2-му поверсі
адміністративного приміщення (літ. А), що перебувають на балансі Вінницької

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Регіональним відділенням Фонду по Чернігівській області приватизовано шляхом
продажу на електронному аукціоні об’єкт малої приватизації – державний пакет акцій
розміром 25,0% статутного капіталу ПрАТ «М’ясо-молочний комплекс «Сіверський»
(код ЄДРПОУ 32883575) за адресою: вулиця Шевченка, 1а, с. Чайкине, НовгородСіверський район, Чернігівська область. Покупцем став Кучма Володимир Олександрович, який був єдиним учасником, що подав заяву на участь в аукціоні. Ціна,
за якою придбано об’єкт приватизації, становить 38 153,00 грн.

Департамент оцінки майна, майнових
прав та професійної оціночної
діяльності, т. 200-36-36
філії Концерну «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Вінницька
обл., Гайсинський р-н, м. Гайсин, вул. Соборна (колишня К. Маркса), 42. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження
строку дії договору оренди. Замовник робіт з оцінки – РВ Фонду по Вінницькій області (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки – ФОП Шевчук
Т. І. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних
засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 3 приміщень, 1 частина приміщення. Балансова залишкова
вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів станом на 20.11.2018: відновна – 218470,87 грн;
залишкова – 49173,95 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини
будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,3 тис.
грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2018.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення № 23 (272,6 м2),
№ 24 (12,5 м2), № ХХХVІІІ (5,5 м2) загальною площею 290,6 м2 на 1-му поверсі адміністративної будівлі (літ. А), що перебувають на балансі Головного
управління Національної поліції у Вінницькій області. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: 24500, Вінницька обл., Ямпільський р-н, м. Ямпіль, вул. Свободи (колишня
Леніна), 120. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Замовник робіт з оцінки – РВ Фонду по Вінницькій
області (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки – ФОП Вовк
Е. П. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій,
нематеріальних активів): 3 приміщення. Балансова залишкова вартість основних
засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 30.09.2018: відновна – 90213,58 грн; залишкова –
21416,70 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,7 тис. грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2018.
 7. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення № 18 площею 10,0 м2 на 1-му поверсі лабораторного корпусу № 4 (літ.
А), що перебуває на балансі Ладижинського коледжу Вінницького національного
аграрного університету. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 24321, Вінницька обл.,
м. Ладижин, вул. Енергетиків (колишня Радянська), 18. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку дії договору
оренди. Замовник робіт з оцінки – РВ Фонду по Вінницькій області (0432) 67-52-17,
vinnytsia@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки – ФОП Довгань В. С. Кількість об’єктів
необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів):
1 частина приміщення. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 13.11.2018: відновна – 2595,63 грн; залишкова – 1287,35 грн. Подібні
до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель. Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,7 тис. грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2018.
 8. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення
№ 119 площею 11,0 м2 на 1-му поверсі 4-поверхового навчального корпусу
№ 1 (літ. В), що перебуває на балансі Вінницького коледжу будівництва і архітектури
Київського національного університету будівництва і архітектури. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21001, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 53. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку дії договору оренди. Замовник робіт з оцінки – РВ Фонду по Вінницькій області (0432)
67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки – ФОП Дружинін М. А. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріаль-
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них активів): 1 частина приміщення. Балансова залишкова вартість
основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 01.11.2018:
відновна – 2344 грн; залишкова – 1030,00 грн. Подібні до об’єкта
оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель. Очікувана найбільша
ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,0 тис. грн. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2018.
 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення № 110, № 111, загальною площею 18,0 м2 на 1-му поверсі
4-поверхового навчального корпусу № 1 (літ. В), що перебувають
на балансі Вінницького коледжу будівництва і архітектури Київського
національного університету будівництва і архітектури. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21001, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 53.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку дії договору оренди. Замовник робіт з оцінки – РВ Фонду по Вінницькій області (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.
gov.ua. Платник робіт з оцінки – ФОП Калінік М. А. Кількість об’єктів
необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій,
нематеріальних активів): 2 приміщення. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 01.11.2018:
відновна – 3835,00 грн; залишкова – 1685,00 грн. Подібні до об’єкта
оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель. Очікувана найбільша
ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,0 тис. грн. Дата оцінки
(дата на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2018.
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 11.12.2018 (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 17.12.2018 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
 1. Найменування об’єкта оцінки: частина адмінбудівлі (приміщення № 23) площею 24,9 м2 за адресою: 45008, Волинська
обл., м. Ковель, вул. Драгоманова, 22, що обліковується на балансі
Ковельської районної державної адміністрації Волинської області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 45008, Волинська обл., м. Ковель,
вул. Драгоманова, 22. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної
плати для укладення договору оренди. Телефон (0332) 24-80-24.
Телефакс (0332) 24-34-77. Наявність об’єктів, що містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
орієнтовно на 31.10.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг
з оцінки об’єкта оцінки – 2,46 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки
об’єкти: нерухоме майно – приміщення, частини будівель. Особа –
платник робіт з оцінки – Колодяжненська сільська рада Ковельського
району Волинської області.
 2. Найменування об’єкта оцінки: частина адмінбудівлі (приміщення № 25) площею 11,3 м2 за адресою: 45000, Волинська
обл., м. Ковель, вул. Драгоманова, 22, що обліковується на балансі
Ковельської районної державної адміністрації. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 45000, Волинська обл., м. Ковель, вул. Драгоманова, 22. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження дії договору оренди. Телефон (0332) 24-80-24. Телефакс
(0332) 24-34-77. Місце розташування земельної ділянки: м. Ковель,
вул. Драгоманова, 22. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно на 31.10.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з
оцінки об’єкта оцінки – 2,46 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
нерухоме майно – приміщення, частини будівель. Особа – платник
робіт з оцінки – Адвокатське об’єднання «МКС ПАРТНЕРИ».
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075
(у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності
відповідно до Положення застосовується РВ Фонду по Волинській
області, у разі якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки
суб’єкта оцінки менша 200 (двісті) тис. грн.
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих
відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та
професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають
об’єкту оцінки.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію
оцінювача стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами)
оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
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Претендентам потрібно подати конкурсну документацію в запечатаному конверті по кожному об’єкту оцінки окремо, а саме:
1) конкурсну пропозицію, яка подається в запечатаному окремому
конверті та має містити пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки
з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законодавством, а також строк виконання робіт у календарних днях, який
не повинен перевищувати 5 календарних днів; 2) документи щодо
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою
інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна (додаток 3 до Положення). У разі відсутності досвіду та
(або) відсутності хоча б одного з документів, що підтверджують цей
досвід (зокрема, подані копії документів є нечитабельними), бали за
відповідними критеріями не зараховуються; 3) підтвердні документи:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за
встановленою формою (додаток 4 до Положення); інформація про
претендента (додаток 5 до Положення).
На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб'єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого
буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та
найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Претендент не допускається до участі в конкурсі у разі недостовірності, невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання; перевищення очікуваної найбільшої ціни
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки.
Замовник робіт з оцінки – РВ Фонду по Волинській області (43027,
м. Луцьк, Київський майдан, 9).
Конкурсна комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група з опрацювання документів претендента знаходяться за
адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801, телефон (0332)
24-00-57.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї
інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у РВ Фонду
по Волинській області за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801.
У разі, якщо дата конкурсу припадає на вихідний, святковий або
інший неробочий день, то конкурс відбудеться в перший за ним робочий день.
Конкурсну документацію потрібно подавати до сектору
організаційно-адміністративного забезпечення РВ Фонду по Волинській області за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9 каб. 807
за чотири робочих дні до опублікованої дати проведення конкурсу
(включно).

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: нежитлові приміщення
площею 129,6 м2 будівлі, що перебуває на балансі Житомирської
районної державної лікарні ветеринарної медицини. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Покровська, 56. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Дата оцінки:
30.11.2018. Замовник оцінки – РВ Фонду по Житомирській області;
платник робіт з оцінки – ФОП Кутергін В. В. Очікувана найбільша ціна
послуг з оцінки під час обрання переможця – 1600,00 грн. Подібні для
об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Найменування об’єкта оцінки № 2: частина асфальтового покриття «благоустрій» площею 140,0 м2, що перебуває на балансі
ДНЗ «Бердичівське вище професійне училище». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Житомирська обл., Бердичівський р-н, с. В. Низгірці,
вул. Ліцейна, 1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження
дії договору оренди. Дата оцінки: 30.11.2018. Замовник оцінки – РВ
Фонду по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ТОВ «Альтеренерго». Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання
переможця – 1800,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – площадки, майданчики.
 Найменування об’єкта оцінки № 3: нежитлове приміщення
площею 5,7 м2 будівлі прохідної (літ. И-1), що перебуває на балансі Бердичівського міжрайонного управління водного господарства. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Бердичівський р-н, с. Мирне, вул. Козацька, 151. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 30.11.2018.
Замовник оцінки – РВ Фонду по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Духневич О. В. Очікувана найбільша ціна послуг з
оцінки під час обрання переможця – 1800,00 грн. Подібні для об’єкта
оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Найменування об’єкта оцінки № 4: нежитлові приміщення
площею 22,3 м2 будівлі прохідної (літ. И-1), що перебувають на
балансі Бердичівського міжрайонного управління водного господарства. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Бердичівський р-н, с. Мирне, вул. Козацька, 151. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 30.11.2018.
Замовник оцінки – РВ Фонду по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Духневич Л. А. Очікувана найбільша ціна послуг з
оцінки під час обрання переможця – 1800,00 грн. Подібні для об’єкта
оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Найменування об’єкта оцінки № 5: нежитлові приміщення
площею 146,8 м2 будівлі СЕС (літ. А-1), що перебуває на балансі
ДУ «Житомирський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Європейська, 49. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати, з метою продовження дії договору оренди. Дата оцінки:
30.11.2018. Замовник оцінки – РВ Фонду по Житомирській області;
платник робіт з оцінки – ТОВ «К.І.Т.2000». Очікувана найбільша ціна
послуг з оцінки під час обрання переможця – 1800,00 грн. Подібні для
об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Найменування об’єкта оцінки № 6: нежитлове приміщення
площею 33,7 м2 в адміністративній будівлі, що перебуває на
балансі Головного управління статистики у Житомирській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Бердичів,
вул. Європейська, 19/10. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
продовження дії договору оренди. Дата оцінки: 30.11.2018. Замовник
оцінки – РВ Фонду по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Вітусевич В. Й. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки
під час обрання переможця – 1800,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки
об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Найменування об’єкта оцінки № 7: нежитлове приміщення
площею 65,4 м2 в адміністративній будівлі, що перебуває на
балансі Головного управління статистики у Житомирській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Бердичів,
вул. Європейська, 19/10. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
продовження дії договору оренди. Дата оцінки: 30.11.2018. Замовник
оцінки – РВ Фонду по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Вітусевич В. Й. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки
під час обрання переможця – 1800,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки
об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Найменування об’єкта оцінки № 8: нежитлові приміщення
площею 51,3 м2 на другому поверсі адміністративної будівлі
(літ. А), що перебуває на балансі Малинської районної державної
адміністрації Житомирської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Малин, вул. Соборна, 6а. Мета проведен-

ня незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати з метою продовження дії договору оренди. Дата
оцінки: 30.11.2018. Замовник оцінки – РВ Фонду по Житомирській
області; платник робіт з оцінки – Фінансове управління Малинського
міськвиконкому. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 1800,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки об’єкти –
приміщення, частини будівель.
 Найменування об’єкта оцінки № 9: нежитлові приміщення
площею 14,0 м2 будівлі акумуляторної (літ. А), що перебувають на
балансі Новоград-Волинської районної державної адміністрації Житомирської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська
обл., м. Новоград-Волинський, вул. Відродження, 2. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати з метою продовження дії договору оренди. Дата оцінки: 30.11.2018. Замовник оцінки – РВ Фонду по Житомирській області;
платник робіт з оцінки – ПАТ «БАНК СІЧ». Очікувана найбільша ціна
послуг з оцінки під час обрання переможця – 1800,00 грн. Подібні для
об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015
№ 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 січня 2016
року за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2018 року
за № 198/31650) (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються суб’єкти оціночної діяльності –
суб’єкти господарювання, які діють на підставі 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 5 календарних днів.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з
описом документів шляхом поштового відправлення на адресу:
м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20 або до приймальні РВ Фонду по Житомирській області (каб. 401) за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсу (включно) до 15.00. На конверті потрібно
зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити найменування об’єкта оцінки та назву суб’єкта
оціночної діяльності, який подає конкурсну документацію.
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування цієї інформації об 11.00 у РВ Фонду по Житомирській
області за адресою: м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20 (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: газорозподільні системи, власником яких є держава та які обліковуються на балансі оператора
газорозподільних систем ПАТ «Закарпатгаз» (код за ЄДРПОУ
05448610, 88015, м. Ужгород, вул. Погорєлова, 2). Мета проведення
незалежної оцінки: відображення результатів оцінки у бухгалтерському обліку. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: –. Кількість
об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних
засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів) станом на 31.12.2011: 5995 од., у
тому числі: інженерні споруди – (газопроводи (нафтопроводи), споруди
на газопроводах (нафтопроводах), обладнання – 5948 од., інше майно
(речі), на яке поширено режим нерухомої речі, – 29 од., рухоме майно
(речі) – транспортні засоби спеціального призначення – 18 од.
Місцезнаходження об’єктів: Закарпатська обл., у т. ч. Ужгородський,
Берегівський, Виноградівський, Іршавський, Міжгірський, Мукачівський, Перечинський, Свалявський, Тячівський, Хустський райони.
Балансова залишкова вартість основних засобів станом на
31.12.2011: первісна вартість –130 761 748,73 грн, залишкова вартість – 80 187 574,56 грн станом на 31.12.2016 – 6 043 од., в тому
числі: інженерні споруди (газопроводи (нафтопроводи), споруди на
газопроводах (нафтопроводах), обладнання – 5996 од. Інше майно
(речі), на яке поширено режим нерухомої речі, – 29 од. Рухоме майно
(речі) – транспортні засоби спеціального призначення –18 од. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., у т. ч. Ужгородський, Берегівський, Виноградівський, Іршавський, Міжгірський, Мукачівський,
Перечинський, Свалявський, Тячівський, Хустський райони. Балансова
залишкова вартість основних засобів станом на 31.12.2016: первісна
вартість –153 152 162,29 грн, залишкова вартість – 73 961 413,60 грн.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: –. Правовий режим
земельної ділянки: –. Цільове призначення земельних ділянок: –.
Подібними до об’єкта оцінки є: основні засоби, у тому числі: споруди, передавальні пристрої, обладнання, прилади, колісні транспортні засоби постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (секція D відповідно до Національного класифікатора
України ДК 009:2100).
Дата оцінки: 31.12.2011, 31.12.2016. Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки – 130 000,00 грн. Строк виконання робіт з
оцінки не має перевищувати 10 календарних днів
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015
№ 2075 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650
(далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ Фонду по Закарпатській області
(88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, 313). Платник – буде визначений в договорі.
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 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», 1.2 «Оцінка машин і обладнання», 1.3 «Оцінка колісних транспортних засобів», 1.7 «Оцінка рухомих речей, крім
таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних
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засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність».
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 16.00 (включно).
Конкурс відбудеться о 10.00 у РВ Фонду по Закарпатській
області (адреса: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 303)
13 грудня 2018 року.

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’єкта з метою визначення розміру збитків,
нанесених державі
 Назва об’єкта оцінки:технічна будівля ПРЦ, літ. А (інв.
№ і230000-1016300007), технічна будівля ПРЦ, літ. К (інв.
№ і230000-1016300005), склад ПММ, літ. М (інв. № і2300001016300006), які не увійшли до статутного капіталу господарського
товариства ВАТ «Укртелеком» (правонаступник – ПАТ «Укртелеком»)
та перебувають на балансі Запорізької філії ПАТ «Укртелеком».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Запорізький
р-н., с. Кушугум, вул. Історична, 11.
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 –
8500 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, калькуляцію 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 12.12.2018 (включно).
Конкурс відбудеться 18.12.2018 о 10.00 у РВ Фонду по Запорізькій області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. 35.
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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: нежитлові приміщення загальною
площею 21,0 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі за
адресою: Кіровоградська обл., смт Голованівськ, вул. Соборна, 44б, що
перебувають на балансі Управління Державної казначейської служби
України в Голованівському районі. Найменування балансоутримувача: Управління Державної казначейської служби України в Голованівському районі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська
обл., смт Голованівськ, вул. Соборна, 44б. 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:
дані уточнюються. Місце розташування земельної ділянки: смт Голованівськ, вул. Соборна, 44б. Замовник робіт з оцінки – РВ Фонду по
Кіровоградській області (25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2).
Платник робіт з оцінки: ПАТ «Українська пожежно-страхова компанія» (тел. (052) 235-00-51.). 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.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення їдальні площею
48,2 м2 за адресою: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Діброви, 85, що перебуває на балансі Олександрійського коледжу
Білоцерківського національного аграрного університету. Найменування балансоутримувача: Олександрійський коледж Білоцерківського національного аграрного університету. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Діброви, 85.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою укладення договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 3324-00. 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 – інформація відсутня. 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. Олександрія, вул. Діброви, 85. Замовник робіт з оцінки – РВ Фонду по Кіровоградській області (25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: ФОП Главацька
Надія Олександрівна (тел. (095) 642-41-88). Подібними об’єктами є:
нежитлові приміщення закладів харчування. 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: майданчик з покриттям площею
15,0 м2 за адресою: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Діброви, 85, що перебуває на балансі Олександрійського коледжу
Білоцерківського національного аграрного університету. Найменування балансоутримувача: Олександрійський коледж Білоцерківського національного аграрного університету. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Діброви, 85.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою укладення договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 3324-00. 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 – інформація відсутня. 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. Олександрія, вул. Діброви, 85. Замовник робіт
з оцінки – РВ Фонду по Кіровоградській області (25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: – ФОП Главацька
Надія Олександрівна (тел. (095) 642-41-88). Подібними об’єктами є:
майданчики для встановлення обладнання. 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.
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 об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення загальною площею 7,5 м2 на першому поверсі
одноповерхової будівлі їдальні (інв. № 1013110002), що перебуває на балансі Державного закладу «Луганський національний
університет» імені Тараса Шевченка». Місцезнаходження об’єкта:
93108, Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. Героїв Сталінграда, 21.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.10.2018. Замовник: РВ Фонду по Луганській області.
Телефон та електронна адреса замовника: (06452) 4-23-48, lugansk@
spfu.gov.ua Платник: ФОП Осіпов І. В. Строк виконання роботи – не
більше 5 календарних днів. Очікувана найбільша ціна надання послуг
з оцінки об’єкта оцінки – 1700 грн. Подібними об’єктами до об’єкта
оцінки відповідно до додатка 2 до Положення є: адміністративна,
торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість
для закладів громадського харчування тощо.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення (кімнати 1-2а) площею 37,9 м2 на першому поверсі
п’ятиповерхової будівлі № 2 (інв. № 10310004), що перебуває на
балансі Лисичанського державного гірничо-індустріального коледжу.
Місцезнаходження об’єкта: 93100, Луганська обл., м. Лисичанськ,
вул. ім. В. Сосюри, 275. Мета оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оренди для укладення договору оренди. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 30.11.2018. Замовник: РВ Фонду по
Луганській області. Телефон та електронна адреса замовника: (06452)
4-23-48, lugansk@spfu.gov.ua. Платник: ФОП Селезньова Т. Л. Строк
виконання роботи – не більше 5 календарних днів. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2000 грн. Подібними
об’єктами до об’єкта оцінки відповідно до додатку 2 до Положення є:
адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо.
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 спеціалізацією в межах цього напряму 1.1.
«Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому
числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Звіт про оцінку має бути складений державною мовою.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію, оформлену відповідно до
п. 5 Розділу 2 Положення, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 4 до Положення), інформація про претендента
(додаток 5 до Положення); 2) документи щодо практичного досвіду
виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток
3 до Положення); 3) конкурсна пропозиція претендента подається в
окремому запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни
надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно з законом; калькуляції витрат, пов’язаних з наданням
таких послуг та строку виконання робіт.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають бути завірені належним чином.
Конкурс відбудеться 14 грудня 2018 року о 10.00 в РВ Фонду по Луганській області за адресою: 93404, Луганська обл.,
м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби Народів, 32а.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору інформатики,
організаційно-документального забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ
Фонду по Луганській області не пізніше ніж за чотири робочих дні
до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою:
93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби Народів, 32а
(кімн. 313). Телефон для довідок (06452) 4-23-48.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Львівській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди державної власності
 Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого
приміщення на першому поверсі цеху «З-1» загальною площею
50,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Луганська,
3. Балансоутримувач: ДП «Львівський військовий лісокомбінат». 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. Луганська, 3. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Радюк
Андрій Вікторович.
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, – 3000,00 грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015
№ 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47) (далі –
Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ Фонду по Львівській області (79000,
м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки відповідно до додатка 2
до Положення є: 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,
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які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна (згідно з інформацією про подібні до об’єкта
оцінки об’єкти, ознаки подібності якого наведено в додатку 2 до Положення), інформація про претендента подаються за встановленими
в додатках 2 – 5 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному
конверті шляхом поштового відправлення або до відділу документального забезпечення та роботи з ДСК за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має
містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у
календарних днях) по кожному об’єкту оцінки окремо. На конверті
потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ Фонду по Львівській області о 12.00
через 14 днів з дня опублікування цієї інформації за адресою:
м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ Фонду по Львівській області не пізніше ніж за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032) 255-41-71, 261-62-04.

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Одеській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на першому поверсі учбового корпусу № 7 загальною площею 58,8 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Національний
університет «Одеська морська академія». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати
з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29,
електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість
об’єктів необоротних активів згідно з обліком: 1. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): листопад – грудень, інформація про
особу – платника робіт з оцінки: ФОП Істратова Елеонора Аналіївна
(код за ЄДРПОУ 2068302024); тел. (050) 902-82-01.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 20, 21, 22
на 2-му поверсі будівлі «Адміністративний корпус» (літ. Ц) загальною площею 50 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Українське державне підприємство по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Одарія, 2.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника
конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу:
odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з
обліком: 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
листопад – грудень, інформація про особу – платника робіт з оцінки:
ТОВ «ДАВ ТРАНС ЛОГІСТИК» (код за ЄДРПОУ 41525565); тел. (098)
938-45-30, (098) 046-00-77.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення горища навчального корпусу № 2 загальною площею 4 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський державний аграрний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 13. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати
з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29,
електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість
об’єктів необоротних активів згідно з обліком: 1. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): листопад – грудень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: ПрАТ «ВФ Україна» (код за
ЄДРПОУ 14333937); тел. (095) 289-55-55.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення на 2-му поверсі будівлі «Диспетчерська КП» загальною площею 206,2 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Укрінтеравтосервіс. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Одарія, 2.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника
конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу:
odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з
обліком: 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
листопад – грудень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «ДАВ ТРАНС ЛОГІСТИК» (код за ЄДРПОУ 41525565); тел.
(098) 046-00-77.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 323/15,
323/16, 323/17, 323/18 на 3-му поверсі адміністративного будинку літ. «А, А1, А2» загальною площею 68,8 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Адміністрація морських портів України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Ланжеронівська, 1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника
конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком : 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): листопад – грудень, інформація про особу – платника робіт з
оцінки: ДСК «Чорноморське морське пароплавство» (код за ЄДРПОУ
1125614); тел.: 720-20-15, 720-20-13.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення першого поверху адміністративно-аудиторного корпусу (блок А) загальною
площею 51,39 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеській національний морський університет. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Мечнікова, 34. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати
з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29,
електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість
об’єктів необоротних активів згідно з обліком: 1. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): листопад – грудень, інформація
про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Лапшин Микола Іванович
(код за ЄДРПОУ 3121220778); тел. (093) 725-22-46.
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення адміністративної будівлі (кімн. № 26, 31) загальною площею 7,5 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління статистики в Одеській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Одеська обл., м. Ізмаїл, просп. Миру, 23. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати
з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29,
електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість
об’єктів необоротних активів згідно з обліком: 1. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): листопад – грудень, інформація про
особу – платника робіт з оцінки: ФОП Попунець Ігор Олександрович
(код за ЄДРПОУ 2219419332); тел. (098) 768-00-95.
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення на першому поверсі навчального корпусу № 4 загальною площею 41 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Національний університет «Одеська морська академія». Місцезнаходження об’єкта
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оцінки: м. Одеса, вул. Дідріхсона, 13. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати
з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29,
електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість
об’єктів необоротних активів згідно з обліком: 1. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): листопад – грудень, інформація
про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Істратова Елеонора Анатоліївна (код за ЄДРПОУ 2068302024); тел. (050) 902-82-01.
 9. Назва об’єкта оцінки: залізнична колія № 4 загальною
площею 178,83 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: ДП «Ренійський морський торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Рені, вул. Дунайська, 188.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника
конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу:
odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з
обліком: 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
листопад – грудень, інформація про особу – платника робіт з оцінки:
ПП «РЕНІЛІС» (код за ЄДРПОУ 31180381); тел. 345-355.
 10. Назва об’єкта оцінки: залізнична колія № 4А загальною
площею 183,68 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: ДП «Ренійський морський торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Рені, вул. Дунайська, 188.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника
конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу:
odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з
обліком: 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
листопад – грудень, інформація про особу – платника робіт з оцінки:
ПП «РЕНІЛІС» (код за ЄДРПОУ 31180381); тел. 34-53-55.
 11. Назва об’єкта оцінки: складське приміщення критого
вантажного складу № 2 з рампою та пандусом загальною площею 5860 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
ДП «Ренійський морський торговельний порт». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Рені, вул. Дунайська, 188. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048)
731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.
ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком: 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): листопад – грудень,
інформація про особу – платника робіт з оцінки: ПП «РЕНІЛІС» (код
за ЄДРПОУ 31180381); тел. 34-53-55.
 12. Назва об’єкта оцінки: складська площадка причалу № 4
загальною площею 1111 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: ДП «Ренійський морський торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Рені, вул. Дунайська,
188. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди
Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника
конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу:
odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з
обліком: 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
листопад – грудень, інформація про особу – платника робіт з оцінки:
ПП «РЕНІЛІС» (код за ЄДРПОУ 31180381); тел. 34-53-55.
 13. Назва об’єкта оцінки: складська площадка причалу № 3
загальною площею 1767 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: ДП «Ренійський морський торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Рені, вул. Дунайська,
188. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника
конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу:
odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з
обліком: 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
листопад – грудень, інформація про особу – платника робіт з оцінки:
ЧП «РЕНІЛІС» (код за ЄДРПОУ 31180381); тел. 34-53-55.
 14. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення шостого поверху девятиповерхової будівлі загальною площею
392,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДРПВІ
«УКРПІВДЕНДІПРОВОДГОСП». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати
з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29,
електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість
об’єктів необоротних активів згідно з обліком: 1. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): листопад – грудень, інформація
про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Халецька Олена Ігоревна
(код за ЄДРПОУ 2549818089); тел. (067) 437-06-50.
 15. Назва об’єкта оцінки: частини нежитлових приміщень
виробничого будинку (літ. И), частини нежитлових приміщень
адмінбудинку (літ. Н), частина нежитлових приміщень складу
(літ. З) загальною площею 301,13 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДРПВІ «УКРПІВДЕНДІПРОВОДГОСП».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Л. Симиренко,
33б. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника
конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу:
odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з
обліком: 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
листопад – грудень, інформація про особу – платника робіт з оцінки:
ТОВ «КРАСТІН» (код за ЄДРПОУ 41893337); тел. (067) 185-61-96.
 16. Назва об’єкта оцінки: вбудована частина холу на першому поверсі адміністративно-аудиторного корпусу (блок А) загальною площею 2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Одеський національний морський університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Мечнікова, 34. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29,
електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість
об’єктів необоротних активів згідно з обліком: 1. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): листопад – грудень, інформація про
особу – платника робіт з оцінки: ФОП Бауліна Олена Віталіївна (код
за ЄДРПОУ 2688411843); тел. (094) 948-69-04; 49-83-904.
 17. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення павільйону загальною площею 154 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ПКФ «ЦЕНТРАЛЬНЕ». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Одеса, вул. Ольгієвська, 37. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати
з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29,
електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість
об’єктів необоротних активів згідно з обліком: 1. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): листопад – грудень, інформація
про особу – платника робіт з оцінки: Приватне мале підприємство
«Старт» (код за ЄДРПОУ 19200954); тел. (050) 336-96-90.

 18. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення класів на

першому поверсі навчального корпусу загальною площею
159,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДПТЗ
«Ананьївський професійний аграрний ліцей». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Ананьїв вул. Ніщинського, 7. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу
(048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@
spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком:
1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): листопад –
грудень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: Приватне
підприємство «Ананьївські автокурси» (код за ЄДРПОУ 39846670);
тел. (067) 294-29-12.
 19. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого поверху в п’ятиповерховому учбовому корпусі загальною площею
13,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Пішонівська, 5. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048)
731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.
gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком: 1.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): листопад – грудень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: Фізична особа – підприємець Стратуленко В'ячеслав Вікторович (код ЄДРПОУ
3018600919); тел. (050) 390-54-39.
 20. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення
1-го поверху головного корпусу ОРІДУ загальною площею 2 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Генуєзька, 22. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048)
731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.
ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком: 1. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): листопад – грудень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Гертнер О. А. (код за
ЄДРПОУ 2144217301).
 21. Назва об’єкта оцінки: відкритий складський майданчик
(інв. № 057261) загальною площею 564 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Одеський морський торговельний
порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Гефта, 3.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника
конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу:
odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з
обліком: 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
листопад – грудень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Бруклін- Київ Порт» (код за ЄДРПОУ 34552569); тел. (067)
519-25-99.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31 грудня 2015 року
№ 2075 ( у редакції наказу Фонду від 16 січня 2018 року № 47).
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії
з конкурсного відбору, викладені в пункті 6 розділу ІІ Положення.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІ Положення.
Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної
оцінки майна по зазначених вище об’єктах оцінки вище 6920 гривень
комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Велика
Арнаутська, 15 або безпосередньо до відділу документального забезпечення та контролю організаційної роботи (м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113) до 18.00 13.12.2018. На
конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки щодо
якого буде проводитися конкурсний відбір. Місцезнаходження комісії
та робочої групи: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська,15.
Конкурс відбудеться 19.12.2018 об 11.00 у РВ Фонду по
Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15,
кімн. 503). Телефони для довідок: (048) 731-50-39, 731-50-28,
731-50-29.

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Рівненській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів
 1. Назва об’єкта оцінки: частина адміністративно-виробничої
будови площею 150,9 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Вербова, 16а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362)
26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт
з оцінки: РВ Фонду по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16
Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП Матвійчук Галина Петрівна.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства:
інформація відсутня. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: інформація відсутня. Розмір земельної
ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня. Місце розташування
земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий
режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Нормативна
грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація
відсутня. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2018. Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2 500 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 2. Найменування об’єкта оцінки: продовження під’їзної залізничної колії № 39/3. Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: 33009, м. Рівне, вул. Князя
Володимира, 111. Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом продажу на електронному аукціоні. Телефон замовника конкурсу (0362) 63-58-19. 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): інформація відсутня. Розмір
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість основних
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засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня. Наявність об'єктів, що містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.11.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки: 4 900 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: споруди, зокрема
аналогічного функціонального призначення.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення
Пологового будинку на 30 ліжок з центральним кисневим пунктом площею 30,02 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., м. Вараш, вул. Енергетиків, 23. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362)
26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.
ua. Замовник робіт з оцінки: РВ Фонду по Рівненській області (33028,
м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП Черняхович
Олександр Михайлович. Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів): 1 об’єкт. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова
вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: інформація
відсутня. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація
відсутня. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок):
інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок):
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки
(ділянок) (за наявності): інформація відсутня. Наявність об'єктів, що
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 30.11.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг
з оцінки об’єкта оцінки: 2 500 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
приміщення, частини будівель.
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 розділах ІІ, ІІІ Положення.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору на проведення незалежної
оцінки.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті, на якому слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого
буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та
найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028,
м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Конкурс відбудеться в РВ Фонду по Рівненській області о
9.00 через 14 днів після публікування цієї інформації за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Конкурсну документацію потрібно подати до структурного підрозділу з діловодства РВ Фонду по Рівненській області за адресою:
33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу включно до 16.00. Телефон для
довідок 26-79-91.

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Сумській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
 1. Найменування об’єкта оцінки: державне майно газорозподільних систем ПАТ «Сумигаз». Балансоутримувач – ПАТ «Сумигаз». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська область – Буринський цех Конотопського УЕГГ, Глухівський цех Шосткинського
УЕГГ, Головне підприємство, Конотопське УЕГГ, Краснопільський цех
Охтирського УЕГГ, Кролевецький цех Шосткинського УЕГГ, Охтирське
УЕГГ, Путивльський цех Конотопського УЕГГ, Роменське УЕГГ, Сумський цех Головного підприємства, Шосткинське УЕГГ.
Мета проведення незалежної оцінки – переоцінка для цілей бухгалтерського обліку.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком станом на 31.12.2011, шт. – 6971, з них: будівлі – 11, інженерні споруди – 6647; інше майно, на яке поширено режим нерухомої
речі, – 66, рухоме майно – 247. Балансова залишкова вартість об’єктів
станом на 31.12.2011 – 139519,78 тис. грн, а саме: будівлі – 230,73
тис. грн, інженерні споруди – 135042,55 тис. грн; інше майно, на яке
поширено режим нерухомої речі, – 2076,74 тис. грн, рухоме майно – 2169,76 тис. грн. Кількість об’єктів необоротних активів згідно
з аналітичним обліком станом на 31.12.2016, шт. – 7740, з них: будівлі – 7, інженерні споруди – 7420; інше майно, на яке поширено режим нерухомої речі, – 66, рухоме майно – 247. Балансова залишкова
вартість об’єктів станом на 31.12.2016 – 185658,9 тис. грн, а саме:
будівлі – 1,01 тис. грн, інженерні споруди – 184572,48 тис. грн; інше
майно, на яке поширено режим нерухомої речі, – 570,55 тис. грн, рухоме майно – 514,86 тис. грн. Розмір статутного капіталу (власного
капіталу) господарського товариства: –.
Кількість земельних ділянок, усього: –. Розмір земельних ділянок,
усього: –. Цільове призначення земельної ділянки: –. Правовий режим
земельної ділянки (ділянок): –. Нормативна грошова оцінка земельної
ділянки: –. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2011,
31.12.2016. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ Фонду по Сумській
області. Платник робіт з оцінки об’єкта – у відповідності до вимог
чинного законодавства. Очікувана найбільша ціна надання послуг
з оцінки об’єкта оцінки – 187,02 тис. грн. Строк виконання робіт з
оцінки не може перевищувати 10 календарних днів.
Подібними до об’єкта оцінки відповідно до додатка 2 до Положення є необоротні активи суб’єкта господарювання; основні засоби
(земельні ділянки (речові права на них); будівлі (приміщення), споруди, передавальні пристрої; машини, обладнання, прилади; колісні
транспорті засоби, тощо).
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 від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650).
До участі в конкурсі з оцінки об’єкта допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної діяльності з
оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі».
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися
кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що
мають загальний стаж професійної діяльності: не менше 3 років за
напрямом 1. «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізаціями в межах цього напряму 1.1. «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових
прав на них»; 1.2. «Оцінка машин і обладнання»; 1.3. «Оцінка колісних транспортних засобів»; 1.7. «Оцінка рухомих речей, крім таких,
що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засо-
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бів, літальних апаратів, судноплавних засобів та тих, що становлять
культурну цінність».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації,
порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, та додатках до нього. Заява про участь у
конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5
до Положення формами.
Конкурсна документація подається до відділу управління персоналом та організаційного забезпечення в запечатаному конверті і
складається з конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, підтвердних документів та документів щодо практичного досвіду виконання робіт.
У конкурсній пропозиції має бути зазначено пропозиції щодо ціни
надання послуг з оцінки, з урахуванням усіх податків, які сплачує
претендент згідно із законом, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях),
якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу. На
конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта, на який подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта господарювання,
який подає заяву.
Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Суми, вул. Харківська, 30/1. Телефон для довідок (0542) 36-23-87.
Конкурс відбудеться 12 грудня 2018 року о 9.00 за адресою:
м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 2.
Кінцевий термін подання конкурсної документації – 06 грудня
2018 року (включно).
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Сумській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
 1. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення
загальною площею 103,0 м2 (балансоутримувач – Професійнопедагогічний коледж Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка). Об’єкт розташований на 1-му
поверсі 2-поверхової будівлі майстерні. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Сумська обл., м. Глухів, вул. Києво-Московська, 51. Мета
проведення незалежної оцінки – продовження дії договору оренди.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2018.
Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ Фонду по Сумській області.
Платник робіт з оцінки об’єкта – ФОП Іванченко В. В. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1,26 тис. грн.
Подібними до об’єкта оцінки відповідно до додатка 2 до Положення
є приміщення, частини будівель (виробнича, складська, виробничоскладська нерухомість).
 2. Найменування об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів
загальною площею 1917,2 м2, а саме: 1) будівля складу № 1
площею 624,0 м2; 2) будівля складу № 2 площею 1293,2 м2 (балансоутримувач – Департамент цивільного захисту населення Сумської
обласної державної адміністрації). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Кролевець, вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 11. Мета проведення незалежної оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2018. Замовник робіт з оцінки об’єкта –
РВ Фонду по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ФОП
Іванченко В. В. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки
об’єкта оцінки – 1,26 тис. грн. Подібними до об’єкта оцінки відповідно
до додатка 2 до Положення є приміщення, частини будівель (виробнича, складська, виробничо-складська нерухомість).
 3. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 168,6 м2 (балансоутримувач – Територіальне
управління Державної судової адміністрації України в Сумській області). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл., м. Охтирка,
вул. Незалежності, 7. Мета проведення незалежної оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
31.10.2018. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ Фонду по Сумській
області. Платник робіт з оцінки об’єкта – Чернеччинська сільська
рада. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1,26 тис. грн. Подібними до об’єкта оцінки відповідно до додатка
2 до Положення є приміщення, частини будівель (адміністративна,
офісна нерухомість).
 4. Найменування об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів, а
саме: 1) нежитлове приміщення технічного поверху площею 35,0 м2;
2) ділянка даху площею 6,0 м2 (балансоутримувач – Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл., м. Глухів, вул. Терещенків, 47. Мета проведення незалежної оцінки – продовження
дії договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 31.10.2018. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ Фонду по
Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ПрАТ «ВФ Україна».
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
1,26 тис. грн. Подібними до об’єкта оцінки відповідно до додатка 2
до Положення є частини будівель, споруди (спеціалізоване майно –
розташування обладнання мобільного зв’язку).
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 від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650).
До участі в конкурсі з оцінки об’єктів допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з
оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі».
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися
кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що
мають загальний стаж професійної діяльності: не менше 3 років
за напрямом 1. «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1. «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та
майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації,
порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, та додатках до нього. Заява про участь у
конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5
до Положення формами.
Конкурсна документація подається до відділу управління персоналом та організаційного забезпечення в запечатаному конверті і
складається з конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, підтвердних документів та документів щодо практичного досвіду виконання робіт.
В конкурсній пропозиції має бути зазначено пропозиції щодо ціни
надання послуг з оцінки, з урахуванням усіх податків, які сплачує
претендент згідно із законом, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях),
якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу. На
конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта, на який подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта господарювання,
який подає заяву.
Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Суми, вул. Харківська, 30/1. Телефон для довідок (0542) 36-23-87.
Конкурс відбудеться 12 грудня 2018 року о 9.00 за адресою:
м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 2.
Кінцевий термін подання конкурсної документації – 06 грудня
2018 року (включно).

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Тернопільській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені для проведення незалежної
оцінки об’єкта державної власності
 1. Найменування об’єкта оцінки: газорозподільні системи,
власником яких є держава та які обліковуються на балансі ПАТ
«Тернопільгаз». Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: об’єкти оцінки перебувають на території Тернопільської області, адреса балансоутримувача: 46006,
м. Тернопіль, вул. Чернівецька, 54.
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), од.: станом
на 31.12.2011: основні засоби – 7474 од. (у т. ч. інженерні споруди,
машини та обладнання – 7288 од.; рухоме майно – 186 од.); станом
на 31.12.2016: основні засоби – 7640 од. (у т. ч. інженерні споруди,
машини та обладнання – 7452 од.; рухоме майно – 188 од.). Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів:
станом на 31.12.2011: основних засобів – 137 184,42104 тис. грн (у
т. ч. інженерних споруд, машин та обладнання – 136361,91261 тис.
грн; рухомого майна – 822,50843 тис. грн.); станом на 31.12.2016:
основних засобів – 153 338,83335 тис. грн (у т. ч. інженерних споруд, машин та обладнання – 153142,50848 тис. грн; рухомого майна – 196,32487 тис. грн).
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2011
та 31.12.2016. Замовник послуг з оцінки: РВ Фонду по Тернопільській
області; інформація про платника буде вказана в договорі.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015
№ 2075 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі –
Положення) та з урахуванням умов цієї інформації. Послідовність
визначення переможця конкурсу по вищезазначеному об’єкту буде
визначатися як для об’єктів оцінки другого рівня складності.
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.
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 І «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізаціями
в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових
прав на них», 1.2 «Оцінка машин і обладнання», 1.3 «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, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5
до Положення формами.
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися
кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що
мають загальний стаж професійної діяльності не менше 10 років (з
оцінки майна), та наявність особистого досвіду у виконанні робіт з
оцінки кожного оцінювача, який буде залучений до виконання робіт з
оцінки подібного майна, що підтверджується відповідними документами: копією договору (копіями договорів) про надання послуг з оцінки разом з копією акта приймання-передавання робіт з оцінки, копією
висновку про вартість об’єкта оцінки, оригіналом або копією рецензії,
складеної рецензентом, що працює в органі приватизації, або оригіналом чи копією рецензії, складеної експертною радою саморегулівної організації оцінювачів, завірених печаткою претендента.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця з оцінки
об’єкта, – 110000,00 грн. У своїх конкурсних пропозиціях претендент
повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт з оцінки з
урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом згідно із
законодавством.
Строк виконання робіт з оцінки об’єкта не повинен перевищувати
10 календарних днів.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є нерухоме майно – інженерні споруди, машини та обладнання, колісні транспортні засоби спеціалізованого, спеціального призначення (функціональне
призначення та/або галузь господарства чи вид діяльності, в якому
використовувався об’єкт).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по
кожному об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів, що
містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з
відбору суб’єктів оціночної діяльності» та дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у РВ Фонду по Тернопільській області
за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (2-й поверх, зал
засідань) о 10.00 через 14 днів після дати опублікування цієї
інформації. Телефон для довідок (0352) 25-04-87.
Документи на участь в конкурсі подаються до РВ Фонду по Тернопільській області за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 604 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно). Електронна адреса замовника конкурсу:
ternopil@spfu.gov.ua.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: РВ Фонду
по Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова,
11. Телефон для довідок (0352) 25-04-87.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛ., 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
 1. Вбудоване приміщення загальною площею 160,0 м2 в
будівлі ремонтно-механічної майстерні, що перебуває на балансі Олешківського міжрайонного управління водного господарства,
за адресою: Херсонська обл., смт Білозерка, вул. Херсонська, 148.
Замовник: РВ Фонду в Херсонській області, АРК та м. Севастополі.
Платник: Фізична особа – підприємець Сорокін Ігор Миколайович.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.10.2018. Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними до об’єктів оцінки, відповідно
до інформації, наведеної у додатку 2 до Положення: приміщення
виробничо-складського призначення.
 2. Частина холу загальною площею 3,0 м2 на першому поверсі в будівлі Новокаховського міського суду Херсонської області, що перебуває на балансі Територіального управління Державної судової адміністрації України в Херсонській області, за адресою:
Херсонська обл., м. Нова Каховка, просп. Дніпровський, 1. Замовник:
РВ Фонду в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник:
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Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія
«Контрактовий дім». Мета проведення незалежної оцінки – визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.10.2018. Об’єкти, що будуть
розглядатися комісією як такі, що є подібними до об’єктів оцінки, відповідно до інформації, наведеної у додатку 2 до Положення: приміщення
(частини приміщень) для розміщення банкоматів, інших автоматів.
 3. Гідротехнічні споруди рибогосподарської технологічної
водойми у кількості 72 одиниць (за переліком), що перебувають
на балансі ДП «Укрриба» та знаходяться в межах земель Олешківської міської ради Олешківського району Херсонської області. Замовник: РВ Фонду в Херсонській області, АРК та м. Севастополі.
Платник: Товариство з обмеженою відповідальністю «ЄЛІНД». Мета
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Запланована дата оцінки: 30.11.2018. Об’єкти, що будуть розглядатися
комісією як такі, що є подібними до об’єктів оцінки, відповідно до
інформації, наведеної у додатку 2 до Положення: водогосподарські
та гідротехнічні споруди.
 4. Вбудоване нежитлове приміщення загальною площею
12,8 м2 на шостому поверсі та частина даху загальною площею
10,05 м2 будівлі Центру обробки і перевезення пошти, що перебуває на балансі Херсонської дирекції ПАТ «Укрпошта», за адресою:
м. Херсон, Привокзальна площа, 1. Замовник: РВ Фонду в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛАЙФСЕЛЛ». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати при продовженні договору оренди. Запланована дата оцінки:
30.11.2018. Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є
подібними до об’єктів оцінки, відповідно до інформації, наведеної у
додатку 2 до Положення: приміщення, конструктивні частини будівель для розміщення передавальних пристроїв.
 5. Вбудовані нежитлові приміщення загальною площею
387,2 м2 на першому поверсі в будівлі їдальні на території бази
відпочинку «Колос», що перебуває на балансі ДВНЗ «Херсонський
державний аграрний університет», за адресою: Херсонська обл., Скадовський р-н, смт Лазурне, вул. Курортна, 6. Замовник: РВ Фонду в
Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: Фізична особа –
підприємець Пікулін Сергій Вікторович. Мета проведення незалежної
оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
при укладенні договору оренди. Запланована дата оцінки: 30.11.2018.
Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними до
об’єктів оцінки, відповідно до інформації, наведеної у додатку 2 до
Положення: приміщення закладів громадського харчування.
 6. Вбудоване нежитлове приміщення загальною площею
18,11 м2 на дев’ятому поверсі та частина даху загальною площею 15,0 м2 будівлі гуртожитку № 6, що перебуває на балансі
ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», за адресою:
м. Херсон, вул. Садова, 17а. Замовник: РВ Фонду в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: Приватне акціонерне товариство «ВФ УКРАЇНА». Мета проведення незалежної оцінки – визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні
договору оренди. Запланована дата оцінки: 30.11.2018. Об’єкти, що
будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними до об’єктів оцінки, відповідно до інформації, наведеної у додатку 2 до Положення:
приміщення, конструктивні частини будівель для розміщення передавальних пристроїв.
 7. Частина нежитлового приміщення загальною площею
5,0 м2 на першому поверсі навчального корпусу № 1, що перебуває на балансі Херсонського державного університету, за адресою:
м. Херсон, вул. Університетська, 27. Замовник: РВ Фонду в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: ПАТ «Комерційний
банк «ПРИВАТБАНК». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Запланована дата оцінки: 30.11.2018.
Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними
до об’єктів оцінки, відповідно до інформації, наведеної у додатку 2
до Положення: приміщення (частини приміщень) для розміщення
банкоматів, інших автоматів.
 8. Частина холу загальною площею 4,0 м2 на першому поверсі будівлі навчального корпусу № 1, що перебуває на балансі Херсонського державного університету, за адресою: м. Херсон,
вул. Університетська, 27. Замовник: РВ Фонду в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: Фізична особа – підприємець
Грицина Владислав Володимирович. Мета проведення незалежної
оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати при продовженні договору оренди. Запланована дата оцінки:
30.11.2018. Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є
подібними до об’єктів оцінки, відповідно до інформації, наведеної у
додатку 2 до Положення: приміщення (частини приміщень) для розміщення автоматів з розливу напоїв, інших автоматів.
 9. Частина вестибуля загальною площею 2,0 м2 на першому поверсі будівлі навчального корпусу № 2, що перебуває на
балансі Херсонського державного університету, за адресою: м. Херсон, вул. Університетська, 27. Замовник: РВ Фонду в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: Фізична особа – підприємець
Грицина Владислав Володимирович. Мета проведення незалежної
оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати при продовженні договору оренди. Запланована дата оцінки:
30.11.2018. Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є
подібними до об’єктів оцінки, відповідно до інформації, наведеної у
додатку 2 до Положення: приміщення (частини приміщень) для розміщення автоматів з розливу напоїв, інших автоматів.
 10. Вбудовані нежитлові приміщення загальною площею
142,4 м2 на першому поверсі будівлі їдальні, що перебуває на
балансі ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»,
за адресою: м. Херсон, вул. Комкова, 73б. Замовник: РВ Фонду в
Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: Фізична особа – підприємець Лелюк Віталій Анатолійович. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для внесення змін
до договору оренди. Запланована дата оцінки: 30.11.2018. Об’єкти,
що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними до об’єктів
оцінки, відповідно до інформації, наведеної у додатку 2 до Положення: приміщення закладів громадського харчування.
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: для об’єктів нерухомого майна (нежитлових приміщень,
дахів тощо) не більше ніж 2,4 тис. грн; для гідротехнічних споруд не
більше ніж 20 тис. грн.
Для участі в конкурсі претенденти подають конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних документів (наказ Фонду 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
(в 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 5 календарних днів), запечатаних в окремому конверті; документи щодо практичного досвіду виконання робіт
з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів (загальний стаж професійної діяльності з оцінки
майна не менше ніж 3 роки, наявність кваліфікаційного свідоцтва за
напрямом оцінки «Оцінка об’єктів в матеріальній формі», спеціалізація «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у
тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них»), які будуть
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна (додаток 3 до Положення).
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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.
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 18 днів після опублікування цієї інформації, телефон для довідок (0552) 22-44-44.

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Чернівецькій області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які
будуть залучені для надання послуг з оцінки майна
 Найменування об’єкта оцінки: газорозподільні системи,
власником яких є держава, які обліковуються на балансі оператора газорозподільних систем ПАТ «Чернівцігаз». Місцезнаходження підприємства, майно якого оцінюється: 58009, м. Чернівці,
вул. Винниченка, 9а.
Мета проведення незалежної оцінки: переоцінка для цілей бухгалтерського обліку (визначення залишкової вартості станом на
31.12.2011 та на 31.12.2016).
Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 2184 одиниць.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2011
та 31.12.2016.
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
(в редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47).
Замовником та платником робіт для надання послуг з оцінки майна виступатиме РВ Фонду по Чернівецькій області. Строк виконання
робіт для надання послуг з оцінки об’єкта оцінки не може перевищувати 12 календарних днів від дати підписання договору про надання
послуг з оцінки майна. Очікувана найбільша ціна надання послуг з
оцінки об’єкта оцінки, що буде розглядатися конкурсною комісією
під час обрання переможця, становить 199,00 тис. грн. Органом
приватизації буде укладений договір про надання послуг з оцінки зазначеного майна виключно за умови внесення змін до кошторисних
призначень в частині збільшення видатків.
До участі в конкурсі для проведення незалежної оцінки допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів
оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів
в матеріальній формі» та спеціалізаціями: 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».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі є наявність відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єкта оцінки, що мають
підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку ведення Державного реєстру
оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом
Фонду від 10.06.2013 № 796 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 13.08.2013 за № 637/23469.
Претендентам на участь у конкурсах потрібно подавати конкурсну документацію, оформлену відповідно до п. 5 Розділу 2
Положення, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 4 до Положення), інформація про претендента
(додаток 5 до Положення); 2) документи щодо практичного досвіду
виконання робіт з оцінки (відповідно до Розділу 1 Положення) разом
із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення); 3) конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті
і має містити пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно з законом, калькуляцію витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також строк
виконання робіт.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є необоротні активи
суб’єкта господарювання – основні засоби: будівлі, споруди, передавальні пристрої, машини, обладнання, прилади, колісні транспортні засоби. Галузева належність суб’єкта господарювання,
необоротні активи якого є об’єктом оцінки, не менше трьох груп
основних засобів.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці,
21а або безпосередньо до каб. № 5 РВ Фонду по Чернівецькій області
за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу. На
конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єкта
оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів з дня публікації інформації про оголошення конкурсу о 10.00 у РВ Фонду по
Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці,
21а. Телефон для довідок (0372) 55-44-84.

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Чернігівській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єкта
 Назва об’єкта оцінки: газорозподільні системи (станом
на 31.12.2011 у кількості 10615 одиниць) та газорозподільні
системи (станом на 31.12.2016 у кількості 10845 одиниць).
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ПАТ «Чернігівгаз».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл.
Платник робіт з оцінки: буде визначено в договорі згідно з законодавством. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 183 тис. грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться
об’єкти за такими ознаками: необоротні активи.
Дата оцінки: 31.12.2011 та 31.12.2016 (два звіти про оцінку майна). Замовник робіт з оцінки – РВ Фонду по Чернігівській області
(14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43). Телефон замовника конкурсу
(0462) 67-28-18. Електронна адреса замовника конкурсу: ocenka_74@
spfu.gov.ua.
Мета проведення оцінки: переоцінка майна для цілей бухгалтерського обліку. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом Фонду 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, в
редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47 (далі – Положення).
До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за

напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів,
що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників конкурсу, передбачених пунктом 12 розділу ІІ Положення.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у ІІ розділі Положення та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про
претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Строк виконання робіт не може перевищувати 20 календарних днів
від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна.
Конкурс відбудеться у РВ Фонду по Чернігівській області о
15.00 через 14 днів після опублікування цієї інформації за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43.
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ Фонду по Чернігівській області за чотири робочих дні до оголошеної дати
проведення конкурсу (включно) за адресою: 14000, м. Чернігів, просп.
Миру, 43, кімн. 320, тел. для довідок (0462) 67-28-18.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Чернігівській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею
53,22 м2 на першому поверсі будівлі навчально-виробничого
корпусу. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДПТНЗ
«Чернігівський професійний ліцей залізничного транспорту». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Реміснича, 56.
Платник робіт з оцінки: ФОП Рубан О. В. Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2150,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками:
приміщення адміністративного, торговельно-адміністративного,
торговельного призначення та приміщення закладів громадського
харчування. Дата оцінки: 30.11.2018.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина вестибуля площею 3,0 м2
на першому поверсі адміністративної будівлі. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління національної поліції в Чернігівській області. Місцезнаходження об'єкта оцінки:
м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 4а. Платник робіт з оцінки: ФОП Кутас
Д. В. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2150,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти
за такими ознаками: приміщення адміністративного, торговельноадміністративного, торговельного призначення та приміщення закладів громадського харчування. Дата оцінки: 30.11.2018.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 404,85 м2 будівлі гуртожитку № 1, у тому числі:
приміщення площею 303,15 м2 першого поверху, приміщення площею 40,7 м2 другого поверху та приміщення площею
61,0 м2 третього поверху. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Ніжин,
вул. Богуна, 1. Платник робіт з оцінки: Ніжинський ліцей Ніжинської
міської ради Чернігівської області при Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя. Очікувана найбільша ціна надання
послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2580,00 грн. Подібними до об’єкта
оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: приміщення
адміністративного, торговельно-адміністративного, торговельного призначення та приміщення закладів громадського харчування.
Дата оцінки: 31.10.2018.
Замовник робіт з оцінки – РВ Фонду по Чернігівській області
(14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43). Телефон замовника конкурсу
(0462) 67-28-18. Електронна адреса замовника конкурсу: ocenka_74@
spfu.gov.ua. Мета проведення оцінки: визначення відновної вартості
для цілей оренди. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду 31.12.2015
№ 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190, в редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47 (далі –
Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів,
що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників конкурсу, передбачених пунктом 12 розділу ІІ Положення.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у ІІ розділі Положення та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про
претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Строк виконання робіт не може перевищувати 5 календарних днів
від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна.
Конкурс відбудеться у РВ Фонду по Чернігівській області
о 15.00 через 14 днів після опублікування цієї інформації за
адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43.
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ Фонду по Чернігівській області за чотири робочих дні до оголошеної дати
проведення конкурсу (включно) за адресою: 14000, м. Чернігів, просп.
Миру, 43, кімн. 320, тел. для довідок (0462) 67-28-18.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Чернігівській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єкта приватизації
Вартість об’єкта приватизації визначатиметься шляхом здійснення суб’єктом оціночної діяльності незалежної оцінки відповідно до
вимог Методики оцінки майна, затвердженої постановою КМУ від
10.12.2003 № 1891 (зі змінами).
 Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво житлового будинку. Балансоутримувач:
балансоутримувач відсутній. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Петропавлівська (Колишня Червоноармійська), 86. Мета проведення оцінки: приватизація об’єкта
шляхом продажу на аукціоні. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 4300,00 грн. Подібними до об’єкта
оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: об’єкти незавершеного будівництва. Замовник та платник робіт з оцінки – РВ
Фонду по Чернігівській області (14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43).
Телефон замовника конкурсу (0462) 67-28-18. Телефакс замовника
конкурсу (0462) 67-27-83. Електронна адреса замовника конкурсу:
ocenka_74@spfu.gov.ua. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 30.11.2018.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом Фонду 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, в
редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено

№ 96 (1220)

7

відомості
приватизації

провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що
відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників конкурсу,
передбачених пунктом 12 розділу ІІ Положення.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у ІІ розділі Положення та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про
претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Строк виконання робіт зазначається в єдиній одиниці виміру –
календарних днях від дати підписання договору про надання послуг
з оцінки.
Конкурс відбудеться 12 грудня 2018 року о 15.00 у РВ Фонду по
Чернігівській області за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43.
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ Фонду по Чернігівській області за чотири робочих дні до оголошеної дати
проведення конкурсу (включно) за адресою: 14000, м. Чернігів, просп.
Миру, 43, кімн. 320, тел. для довідок (0462) 67-28-18.

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

№ Назва об’єкта Плоз/п
оцінки
ща, м2

1 Нежитлове
приміщення
2 Нежитлове
приміщення
3 Нежитлове
приміщення
4 Нежитлове
приміщення
5 Частина нежитлового
приміщення
6 Частина нежитлового
приміщення

Адреса об’єкта
оцінки

роБалансоутри- Платник
біт з оцінки
мувач
об’єкта

10,4 м. Київ, просп. Голосіївський, 50
35,5 м. Київ, просп. Голосіївський, 50
109,4 м. Київ, вул. Тургенєвська, 71

ДП «УкрНДПІцивільбуд»
ДП «УкрНДПІцивільбуд»
Головне
управління
статистики у
м. Києві
160,0 м. Київ,
ДП «Укрводвул. Солом’янська, сервіс»
1
6,0 м. Київ, вул. А.Це- ДВНЗ «КНЕУ
діка, 18
ім. В. Гетьмана»
2,0 м. Київ, вул. Мари- ДНЗ «Київське
чанська, 4
регіональне
ВПУ будівництва»

Орієнтовна дата
оцінки
Очікувана
найбільша
ціна надання послуг з
оцінки/грн
30.11.2018
3500
30.11.2018
4000
30.11.2018
5000

ФОП Шалайко О. І.
ФОП Шалайко О. І.
ГС «Національна молодіжна рада
України»
ФОП Мазурі- 30.11.2018
ка О. А.
5500
ФОП Поволоцький
С. В.
ТОВ «Перша чарівна
скриня»

Продовження таблиці

№ Назва об’єкта Плоз/п
оцінки
ща, м2

7 Нежитлове
приміщення
8 Частина нежитлового
приміщення
9 Нежитлове
приміщення
10 Нежитлове
приміщення

41,2
4,0
48,8
17,6

Орієнтовна дата
оцінки
роАдреса об’єкта
Балансоутри- Платник
Очікувана
біт
з
оцінки
оцінки
мувач
найбільша
об’єкта
ціна надання послуг з
оцінки/грн
м. Київ, вул. ГарДП «ВО «Ки- ТОВ «ГЕО30.11.2018
матна, 2
ївприлад»
ФІП»
4000
м. Київ, вул. ВаКНУ
ТОВ «МПС
30.11.2018
сильківська, 36
ім. Т. Шев«Постірай3500
ченка
Ка!»
м. Київ,
Верховний
ПАТ «Укрпо- 30.11.2018
вул. П. Орлика, 4а Суд України шта»
4000
м. Київ,
Національний ФОП Букаєв 30.11.2018
просп. К. Комарова, авіаційний
Д. В.
4000
1, корпус № 4
університет
м. Київ, пл. Львів- ДВНЗ «КНЕУ ТОВ «Кідс
30.11.2018
ська, 14, корпус
ім. В. ГетьКейтеринг Ві
5000
№7
мана»
Ай Пі»

11 Частина не80,0
житлового
приміщення –
об’єкт культурної спадщини
12 Нежитлове
113,0 м. Київ, просп.
ДВНЗ «КНЕУ
приміщення –
Перемоги, 54/1,
ім. В. Гетьоб’єкт культуркорпус № 1
мана»
ної спадщини
13 Частина не6,0 м. Київ, просп.
Національний
житлового
К.Комарова, 1, кор- авіаційний
приміщення
пус № 8а
університет
14 Частина даху
5,0 м. Київ, вул. Мель- ДП «Спортивта стіни будівлі
никова, 46 (літ. «А») ний комплекс
Льодового
«Авангард»
палацу
15 Нежитлові
1815,4 м. Київ,
Національприміщення –
просп. А. Глушкова, ний комплекс
об’єкт культур1, павільйон № 5
«Експоцентр
ної спадщини
(літ. «Ф»)
України»

ТОВ «Кідс
30.11.2018
Кейтеринг Ві
5000
Ай Пі»
ФОП Бабош- 30.11.2018
кіна А. І.
3500
ПрАТ «ВФ
Україна»

30.11.2018
4500

ТОВ «Брендсхаб»

30.11.2018
7000

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

№
з/п

1

30.11.2018
3500

2

30.11.2018
3500

3

Орієнтовна дата
оцінки
Платник
роНазва об’єкта
Пло- Адреса об’єкта Балансоутри- біт з оцінки Очікувана
оцінки
ща, м2
оцінки
мувач
найбільша
об’єкта
ціна надання послуг з
оцінки/грн
Частина даху
9,7 м. Київ,
ГУ ДСНС Украї- ПрАТ «ВФ
31.10.2018
та технічного
(2,0 та вул. В. Касіяна, 7 ни у м. Києві
Україна»
4500
поверху вежі по- 7,7)
жежного депо
Частина даху
4,0 м. Київ,
ГУ ДСНС Укра- ТОВ «Інтер- 30.11.2018
вул. Межигірїни у Київській телеком»
4500
ська, 8
області
Нежитлові
13,65 м. Київ, пл. Пе- ДП «Національ- ФОП Карна- 30.11.2018
4500
приміщення –
ремоги, 2
ний
ухова Г. І.
об’єкт культурцирк України»
ної спадщини

Продовження таблиці

№
з/п

Назва об’єкта
оцінки

4 Частина нежитлового приміщення

Орієнтовна дата
оцінки
роПло- Адреса об’єкта Балансоутри- Платник
Очікувана
біт
з
оцінки
2
ща, м
оцінки
мувач
найбільша
об’єкта
ціна надання послуг з
оцінки/грн
11,0 м. Київ, вул. По- НТУУ «КПІ
ФОП Крижо- 30.11.2018
літехнічна, 37,
ім. І. Сікорвець Д. Ю.
3500
корпус № 20
ського»

Конкурси відбудуться 12 грудня 2018 року о 15.00 в РВ Фонду
по м. Києву за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г.
Документи приймаються до 12.30 06 грудня 2018 року за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108.
Строк виконання робіт – до 5 календарних днів.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсна документація претендента подається в запечатаному
конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті,
на кожний об’єкт оцінки окремо. Претенденти, які подали документи
на конкурсний відбір СОД в одному конверті на всі об’єкти, до участі
в конкурсному відборі СОД допущені не будуть.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, який відбудеться 12 грудня 2018 року»,
а також зазначити назву об’єкта оцінки та найменування суб’єкта
оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення).
До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено
провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною спеціалізацією в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсу) передбачені пунктом 12 розділу ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання
містяться у Положенні, зокрема у пунктах 5, 6 розділу ІІ та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Замовник робіт з оцінки – РВ Фонду по м. Києву.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлові приміщення,
частини приміщень є: нерухоме майно, ознаки подібності якого наведені у пункті 4 додатка 2 до Положення.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлові приміщення –
об’єкт культурної спадщини є: окремі будівлі, приміщення, частини
будівель, які становлять культурну цінність.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – частина даху, технічного поверху вежі, стіни будівлі є: нерухоме майно для встановлення
антенно-фідерних пристроїв мобільних операторів.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, телефон для довідок 281-00-32.
Продовження рубрики на стор. 8

Управління орендних відносин,
т. 200-34-39

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

Назва органу управління

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

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна
місцезнаходження
плоза незалежною
ща, м2
оцінкою, грн
Запорізька обл., Більмацький р-н,
63,6
124 712,00
смт Більмак, вул. Запорізька, 27а

реєстровий
номер майна

найменування

1 Міністерство аграрної політики 39394238, ДП «Державний центр сертифікації і експертизи сільськогоспоНежитлові приміщення з № 9 до № 13 включно
та продовольства України
дарської продукції», 03040, м. Київ, вул. Стельмаха, 6а, тел. (044) 233-74-03 першого поверху двоповерхової будівлі (літ. А)

_

максимально
можливий строк
мета використання
оренди
2 роки
Розміщення аптечного
11 місяців
пункту

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, РВ Фонду по Запорізькій області, тел. (061) 226-07-85, 226-07-87,
226-07-88, 226-07-89. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування об’єкта оренди з супровідним листом. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

Назва органу управління

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

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

1 Державна казначейська
служба України

37336169, Управління Державної казначейської служби України у Біловодському районі Луганської області, 92800, Луганська обл., Біловодський р-н, смт Біловодськ, вул. Центральна, 126, тел. (050) 031-89-23
2 Міністерство енергетики 32320594, Державне підприємство «Первомайськвугілля», 93292, Лута вугільної промисловості ганська обл., Попаснянський р-н, м. Гірське, вул. Куйбишева, 21, тел.:
України
(06455) 3-35-10, 3-34-69

найменування

реєстровий номер майна

Нежитлове вбудоване приміщен37336169.1.АААГБГ855
ня на 1-му поверсі двоповерхової
будівлі (інв. № 10310001)
Частина димової труби (інв. № 385) №32320594.5.СВЖЦОН453)

місцезнаходження
92800, Луганська обл., Біловодський р-н, смт Біловодськ,
вул. Центральна, 126
Луганська обл., Попаснянський
р-н, смт Тошківка, вул. Челюскіна, 3б

загальна2 вартість майна за неза- максимально
строк
мета використання
площа, м лежною оцінкою, грн можливий
оренди
8,6
18246,00
2 роки 364 дні Розміщення офіса
станом на 30.09.2018
20,0

33300,00
станом на 30.09.2018

2 роки 364 дні Розміщення телекомунікаційного обладнання базової станції

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

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФОНДУ ПО ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ 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
інфраструктури
України
3
4
5

Міністерство
інфраструктури
України
Міністерство
освіти і науки
України
Міністерство
освіти і науки
України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)
01127799, Національний університет «Одеська морська академія», 65029, м. Одеса,
вул. Дідріхсона, 8
01125672, ДП «Морський торговельний порт
«Чорноморськ», 68001, Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Праці, 6
01125666, ДП «Одеський морський торговельний порт», 65026, м. Одеса, Митна
площа, 1
02071045, Одеський національний політехнічний університет, 65044, м. Одеса, просп.
Шевченка, 1
02071045, Одеський національний політехнічний університет, 65044, м. Одеса, просп.
Шевченка, 1

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можливий
місцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
строк оренди
Частина холу 1-го поверху спорткомплексу
–
м. Одеса, вул. Мало8,5
221 000,00
2 роки 11 місяців
Розміщення торговельного об’єкта з провського, 10
дажу продовольчих товарів, крім товарів
підакцизної групи
Частина дворового покриття у блоку службових при01125672 .2.РАЯИЮК0469; Одеська обл., м. Чор12,0
124 950,00
2 роки 11 місяців
Розміщення ведінгових апаратів (розміщенміщень; частина будівель та споруд; частина покриття
01125672 .2.РАЯИЮК0571; номорськ, вул. Сухоня торговельних автоматів, що відпускають
ділянки спец. причалу; частина будівель та споруд;
01125672 .2.РАЯИЮК0887; лиманська, 7, 35, 31б,
продовольчі товари)
частина відкритої складської площадки для контейнерів; 01125672 .2.РАЯИЮК0562; 73, с. Бурлача Балка,
частина адміністративно-побутової будівлі
01125672 .2.РАЯИЮК1246 вул. Північна, 4
Нежитлові приміщення другого поверху в будівлі пор01125666.1.АААИВЛ976 м. Одеса, Митна пло54,3
803 418,00
5 років
Розміщення їдальні, буфету, що не здійснютофлоту літ. «Б»
ща, 1/4
ють продаж товарів підакцизної групи
найменування

реєстровий номер майна

Невиділена частина технічного майданчика
Нежитлові приміщення першого поверху учбового корпусу № 3

–

м. Одеса, просп. Шевченка, 1

02071045.81. ДЛСФЦХ007 м. Одеса, просп. Шевченка, 1

7,5

66 530,00

2 роки 11 місяців

152,8

1 609 450,00

2 роки 11 місяців

Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів
підакцизної групи
Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальних
закладах

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, РВ Фонду по Одеській області. Заяви подаються в
окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

Назва органу
управління

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

Державне агентство
водних ресурсів
України
Міністерство освіти і
науки України

05379205, Регіональний офіс водних ресурсів у Тернопільській
області, 46003, вул. За Рудкою, 35, м. Тернопіль,
тел.: (0352) 52-64-22, 25-96-85, 43-41-51
02125544, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 46027, вул. М. Кривоноса, 2,
м. Тернопіль, тел.: (0352) 43-60-01, 43-58-80
Міністерство освіти і 02125544, Тернопільський національний педагогічний універнауки України
ситет імені Володимира Гнатюка, 46027, вул. М. Кривоноса, 2,
м. Тернопіль, тел.: (0352) 43-60-01, 43-58-80
Міністерство освіти і 02125544, Тернопільський національний педагогічний універнауки України
ситет імені Володимира Гнатюка, 46027, вул. М. Кривоноса, 2,
м. Тернопіль, тел.: (0352) 43-60-01, 43-58-80

найменування
Частина приміщення ремонтно-механічної
майстерні літ. «Б», поз. 2-3, 2-4
Частина нежитлового приміщення (у т. ч.
2,0 м2 – площа спільного користування) 1-го
поверху головного навчального корпусу
Частина нежитлового приміщення (у т. ч.
2,0 м2 – площа спільного користування) 3-го
поверху головного навчального корпусу
Частина нежитлового приміщення (у т. ч.
2,0 м2 – площа спільного користування) 2-го
поверху навчального корпусу № 3 (ПВПК)

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
вартість майна за максимально
місцезнахо- загальна
реєстровий номер майна
плонезалежною оцін- можливий строк
дження
2
ща, м
кою без ПДВ, грн
оренди

05379205.40.АААБВЖ717 вул. Текстильна, 30а, м. Тернопіль
02125544.176.ГХНРСЧ058 вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль
02125544.176.ГХНРСЧ058 вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль
02125544.176.ГХНРСЧ051 вул. М. Винниченка, 10,
м. Тернопіль

мета використання

46,4

104200,00

2 роки
11 місяців

Під офісні приміщення

8,0

63000,00

2 роки
11 місяців

8,0

53350,00

2 роки
11 місяців

8,0

54955,00

2 роки
11 місяців

Розміщення торговельного об’єкта з продажу канцтоварів,
надання послуг із ксерокопіювання документів, торгівля
продовольчими товарами (крім товарів підакцизної групи)
Розміщення торговельного об’єкта з продажу канцтоварів,
надання послуг із ксерокопіювання документів, торгівля
продовольчими товарами (крім товарів підакцизної групи)
Розміщення торговельного об’єкта з продажу канцтоварів,
надання послуг із ксерокопіювання документів, торгівля
продовольчими товарами (крім товарів підакцизної групи)

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

37853178, Державне підприємство «АКВАРЕСУРСИ», вул. Смілянська, 80, оф. 22, тел. (0472) 63-48-25

3 Українська державна
будівельна корпорація
«Укрбуд»
4 Державна служба геології та надр України

31782788, Черкаське державне комерційне житлово-побутове
підприємство «Житлосервіс», вул. В’ячеслава Чорновола, 261/1,
м. Черкаси, тел. 64-72-30
33104171, Управління виробничо-технічного обслуговування
казенного підприємства «Кіровгеологія», вул. Більшовицька,149,
м. Коростишів, Житомирська обл., тел. (04130) 5-63-84

2357999, Головне управління статистики у Черкаській області,
вул. О. Дашковича, 39, м. Черкаси, тел. (0472) 36-16-75

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
за
загальна вартість майна
місцезнаходження
оцінплоща, м2 незалежною
кою, грн

найменування

реєстровий
номер майна

Гідротехнічна споруда рибницького ставку
ділянки № 4 м. Жашків – земляна дамба з
водоскидною спорудою
Нежитлове приміщення (кімн. 209) на 2-му
поверсі адміністративної будівлі

37853178.1. ИДСРУУ087

Частина приміщення гаража (№ 19 –
23,7 м2, № 20 – 17,3 м2, № 21–16,4 м2,
№ 22 – 16,4 м2)
Частина складу (літ. Л) (цех шарошок)

02357999.1. АААДЕЖ376
–

Адмінмежі Жашківської міської
ради Жашківського району Черкаської області
вул. Дашковича, 39, м. Черкаси

–

333270,55

максимально
можливий строк
оренди
2 роки 364 дні

38,77

186460,00

2 роки 364 дні

вул. Смілянська, 92/2, м. Черкаси

73,8

92500,00

2 роки 364 дні

867,2

533100,00

2 роки 364 дні

14308279.1206.ЕАЛНСП319 вул. Київська, 9, с. Косарі,
Кам’янський р-н, Черкаська обл.

мета використання
Використання майна для цілей аквакультури
Розміщення виробництва поліграфічної продукції та використання
площ загального користування
Зберігання власних речей
Розміщення виробництва
дерев’яного вугілля

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

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

Назва органу
управління

1 Державна фіскальна служба
України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса
контактний телефон)
39392513, Державна фіскальна служба України в оперативному управлінні (користуванні) Головного управління ДФС у
Чернівецькій області, 58013, м. Чернівці, вул. Героїв Майдану,
200а, тел. (0372) 54-54-99, тел./факс (0372) 54-56-33

найменування

місцезнаходження
39292197.340.АААДЕД728 м. Чернівці,
вул. Героїв Майдану, 200а
реєстровий номер майна

Приміщення (1-17) –
7,3 м2 та (1-18) – 7,7 м2
першого поверху адміністративної будівлі (літ. А)

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимета використання
площа, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
15,0
219 575,00
2 роки
Розміщення: торговельного об'єкта з продажу поліграфічної простаном на 31.08.2018
11 місяців
дукції та канцтоварів (бланків звітності) на площі 7,7 м2
(прим. 1-18); ксерокопіювальної техніки для надання населенню
послуг з ксерокопіювання документів на площі 7,3 м2 (прим. 1-17)

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

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФОНДУ по м. КИЄВУ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Балансоутримувач
(назва, код за ЄДРПОУ, юридична адреса,
контактний телефон)
1 Державне управління
22926100, Державне підприємство «Готель «Україна», 01001,
справами
м. Київ, вул. Інститутська, 4, тел. 278-28-04, факс 279-13-53
2 Міністерство молоді та
39351532, Державне підприємство «Спортивний комплекс «Атспорту України
лет», 01133, м. Київ, пров. Лабораторний, 7а,
тел. 246-74-00, факс 246-73-23
3 Міністерство економічного 32309722, ДП «Еко», 01042, м. Київ, бульв. Лесі Українки, 36б,
розвитку і торгівлі України тел. (044) 285-70-53

№
з/п

Назва органу
управління

найменування
Нерухоме майно – частина нежитлового приміщення (частина мансарди)
Нерухоме майно – частина нежитлового приміщення (частина даху)
Нерухоме майно – нежитлові приміщення на першому поверсі будівлі,
літера «А»

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження площа,
м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
22926100.3. ЧРЦАЧЦ001 01001, м. Київ,
2,0
32040,00
1 рік
вул. Інститутська, 4
станом на 30.09.2018
39351532.1.ЛУЮЧЕКО24 01001, м. Київ,
6,0
601830,00
2 роки 11 місяців
площа Спортивстаном на 30.09.2018
на, 1
–
м. Київ, бульв. Лесі
42,9
1030760,00
5 років
Українки, 10
станом на 31.10.2018

реєстровий номер майна

мета використання
Розміщення телекомунікаційного обладнання
Розміщення технічних засобів та 6 антен оператора телекомунікацій, який надає послуги з
рухомого (мобільного) зв’язку
Розміщення суб’єкта господарювання, що
здійснює побутове обслуговування населення

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

КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

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

підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
Продовження. Початок рубрики на стор. 1 – 7

ІНФОРМАЦІЯ РВ Фонду по Миколаївській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності для проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
з метою визначення ринкової вартості державного майна
для розрахунку орендної плати, що відбувся 18.10.2018

Переможцями конкурсу визнані:
ТОВ «Миколаївська оціночна компанія» на об’єкти оренди:
нежитлове приміщення площею 25,6 м2 другого поверху в будівлі учбового
корпусу, що перебуває на балансі Національного університету кораблебудування ім. адм. Макарова, за адресою: м. Миколаїв, вул. Кузнецька, 5. Вартість робіт – 2 000 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 2 календарні дні;
будівля гаража малої механізації площею 481,4 м2, що перебуває на балансі ДП «Миколаївський морський торговельний порт», за адресою: м. Миколаїв,
вул. Заводська, 23/12. Вартість робіт – 3 500 грн без урахування ПДВ, строк
виконання робіт – 2 календарні дні;
будівля мийки площею 112,7 м2, що перебуває на балансі ДП «Миколаївський морський торговельний порт», за адресою: м. Миколаїв, вул. Заводська,
23/12. Вартість робіт – 3 000 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт –
2 календарні дні;
ТОВ «Приват-Південь» на об’єкт оренди:
нежитлові приміщення магазину площею 84,4 м2, що перебувають на балансі ДП «Племрепродуктор «Степове», за адресою: м. Миколаїв, вул. Веселинівська, 14б. Вартість робіт – 2 000 грн без урахування ПДВ, строк виконання
робіт – 4 календарні дні;
ТОВ «Центр-Приват-Експерт» на оренди:
спортивний зал з допоміжними приміщеннями (душові, роздягальні, службові приміщення) площею 216,5 м2, що перебувають на балансі Миколаївського
коледжу транспортної інфраструктури Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, за адресою:
м. Миколаїв, вул. Пушкінська, 73. Вартість робіт – 2 500 грн без урахування ПДВ,
строк виконання робіт – 3 календарні дні;
РТПП Миколаївської області на об’єкти оренди:
нежитлові приміщення площею 190,0 м2 матеріально-технічного складу,
що перебуває на балансі Миколаївського міжрайонного управління водного
господарства, за адресою: м. Миколаїв, Велика Корениха, вул. Очаківська,
1а. Вартість робіт – 2 400 грн з урахуванням ПДВ, строк виконання робіт –
2 календарні дні;
частина нежитлового підвального приміщення гуртожитку № 1 площею
2,0 м2, що перебуває на балансі Чорноморського національного університету ім.
Петра Могили, за адресою: м. Миколаїв, вул. Погранична, 82. Вартість робіт –
1 800 грн з урахуванням ПДВ, строк виконання робіт – 2 календарні дні;
ТОВ «Оціночна компанія «Аспект» на об’єкт оренди:
нежитлове вбудоване приміщення площею 16,17 м2 восьмого поверху
дев’ятиповерхової адміністративної будівлі, що перебуває на балансі ДП «Миколаївський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», за адресою: м. Миколаїв, просп. Миру, 34. Вартість робіт – 2 200 грн без врахування
ПДВ, строк виконання робіт – 4 календарні дні;
ФОП Пашинова Т. В. на об’єкт оренди:
будівля «Берлин», до складу якої входить: одноповерхова будівля «Берлин»
площею 824,5 м2; збірник рідини площею 44,3 м2; підпірна стінка 32,5 пог. м;
бетонне замощення з бордюром 81,4 пог. м; оглядові колодязі (3 шт.); опори
освітлення (6 шт.), що перебувають на балансі ДП «НАЕК «Енергоатом» та обліковуються у ВП «Южно-Українська АЕС», за адресою: м. Южноукраїнськ, Гідрокомплекс, 3. Вартість робіт – 2 500 грн без врахування ПДВ, строк виконання
робіт – 3 календарні дні;
ФОП Васильєва Т. О. на об’єкт оренди:
частина нежитлового приміщення площею 28,0 м2 першого поверху адмінбудівлі, що перебуває на балансі Управління Державної казначейської служби
України у Врадіїському районі Миколаївської області, за адресою: Миколаївська
обл., смт Врадіївка, вул. Героїв Врадіївщини, 139. Вартість робіт – 2 200 грн без
урахування ПДВ, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
ПП «Форкіс-Н» на об’єкт оренди:
нежитлові вбудовані приміщення № 1-7, № 1-8, № 1-9, № 1-10, № 1-11,
№ 1-12, № 1-13, № 1-14, № 1-15, № 1-16, № 1-17, № 1-19, № 1-20 загальною
площею 221,9 м2, що перебувають на балансі Державного підприємства «Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції», за
адресою: Миколаївська обл., м. Новий Буг, вул. Грушевського, 2. Вартість робіт –
2 500 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 4 календарні дні.
ФОП Фокін О. С. на об’єкт оренди:
частина холу площею 1,0 м2 першого поверху шестиповерхової будівлі головного учбового корпусу; частина холу площею 1,0 м2 першого поверху старого учбового корпусу, що перебувають на балансі Національного університету
кораблебудування імені адмірала Макарова, за адресами: м. Миколаїв, просп.
Героїв України, 9 та м. Миколаїв, вул. Кузнецька, 5. Вартість робіт – 2 400 грн
без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 2 календарні дні;
ФОП Полупаненко М. М. на об’єкт оренди:
«Об’єднаний складський блок» площею 1 766,0 м2, що перебуває на балансі
ДП «НАЕК «Енергоатом» та обліковується у ВП «Южно-Українська АЕС», за адресою: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, Проммайданчик, 28а. Вартість робіт – 2 400 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 календарні дні.
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ІНФОРМАЦІЯ РВ Фонду по Тернопільській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, що відбувся 23.10.2018

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: допоміжне приміщення № 6 головного виробничого корпусу площею 300,0 м2 за адресою: вул. Заводська, 40а, с. Новосілка,
Підволочиський р-н, Тернопільська обл., що перебуває на балансі Державного
підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт», визнано ТзОВ фірма «Гудвіл». Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду.
Вартість виконання робіт з оцінки – 2 000 гривень, строк виконання робіт – 5
календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ Фонду по Хмельницькій області
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів державної власності, що відбулися 23.10.2018

1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою укладення договору оренди – частина під’їзної залізничної колії довжиною 1 704,0 пог. м, що обліковується на
балансі ДП «Славутський комбінат «Будфарфор», за адресою: вул. Козацька,
122, м. Славута, Хмельницька обл., визнано ПП «АНМ «Гудвіл». Вартість надання послуг з оцінки – 2 500,00 грн (без урахування ПДВ), строк надання послуг
з оцінки – 5 календарних днів.
2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою продовження договору оренди – частина приміщення фойє площею 4,0 м2 на першому поверсі адміністративного
будинку, що обліковується на балансі Хмельницького МВ УМВСУ в Хмельницькій
області, за адресою: вул. Пушкіна, 15, м. Хмельницький, визнано ФОП Паніка
Юрія Олександровича. Вартість надання послуг з оцінки – 1 800,00 грн (без
урахування ПДВ), строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні.
3. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою укладення договору оренди – приміщення складу для матеріалів загальною площею 79,1 м2, що обліковується на балансі Регіонального офісу водних ресурсів у Хмельницькій області, за адресою:
вул. Івана Франка, 53, м. Старокостянтинів, Хмельницька обл., визнано ФОП
Аврамчука Ігоря Віталійовича. Вартість надання послуг з оцінки – 2 000,00 грн
(без урахування ПДВ), строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ Фонду по Черкаській області
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені для проведення незалежної
оцінки об’єктів, що відбулися 22.10.2018

І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного
майна. Замовник робіт з оцінки: РВ Фонду по Черкаській області.
1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення другого поверху адмінбудівлі
загальною площею 11,29 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Головне управління статистики у Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: вул. Дашковича, 39, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Юхименко
Н. М. Дата оцінки: 31.10.2018. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ТОВ «Контакт-Сервіс». Термін виконання роботи – 2
календарних дні, вартість послуг – 1 100,00 грн.
2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення першого поверху адміністративної будівлі загальною площею 44,92 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Головне управління Пенсійного фонду України в Черкаській
області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Гетьманський шлях, буд. 26,
смт Лисянка, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Лисянської районної ради. Дата оцінки:
30.09.2018. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
визнано КТ «АЕО «Фатум-М». Термін виконання роботи – 2 календарних днів,
вартість послуг – 2 000,00 грн.
3. Назва об’єкта оцінки: частина складу (літ. Л) (цех шарошок) площею
867,2 м 2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління
виробничо-технічного обслуговування казенного підприємства «Кіровгеологія».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Київська, 9, с. Косарі, Кам’янський р-н,
Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ФОП Лисенко Світлана Іванівна. Дата
оцінки: 30.09.2018. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП Драник Г. В. Термін виконання роботи – 2 календарних дні,
вартість послуг – 790,00 грн.
4. Назва об’єкта оцінки: частина коридору першого поверху п’ятиповерхової
будівлі площею 9,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Державне підприємство «Черкаський державний науково-дослідний інститут
техніко-економічної інформації в хімічній промисловості». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП
Костін Є. В. Дата оцінки: 30.09.2018. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності визнано ФОП Гребченко М. П. Термін виконання роботи –
2 календарних дні, вартість послуг – 1 800,00 грн.

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

5. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення на першому поверсі прибудови до учбового корпусу загальною площею 446,27 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний вищий навчальний заклад «Університет
банківської справи». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. В. Чорновола, 164,
м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Стеценко Н. В. Дата оцінки: 30.09.2018.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо».
Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 1 850,00 грн.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного
майна. Замовник робіт з оцінки: РВ Фонду по Черкаській області.
1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення на першому та п’ятому поверсі шестиповерхової адміністративно-виробничої будівлі загальною площею
189,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Науководослідний інститут «Акорд». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Одеська, 8, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ПП «Фотоніка Плюс». Дата оцінки:
30.09.2018. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ТБ «Універсальна». Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 1 300,00 грн.
2. Назва об’єкта оцінки: приміщення першого поверху чотириповерхової
адміністративної будівлі площею 23,0 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Державне підприємство «Черкаський державний науководослідний інститут техніко-економічної інформації в хімічній промисловості».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник
робіт з оцінки: ФОП Іванова Л. М. Дата оцінки: 30.09.2018. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП Савченко О. В. Термін
виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 1 350,00 грн.

ІНФОРМАЦІЯ РВ Фонду по Чернівецькій області про
підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для надання послуг з оцінки майна, що відбулися 16.10.2018

Конкурсною комісією РВ Фонду по Чернівецькій області переможцями
конкурсів визнано:
ФОП Федоренко Аллу Анатоліївну на нежитлові приміщення в будинку (літ.
А) загальною площею 341,5 м2 (в т. ч. приміщення 3-го поверху (14-1) – (14-10)
площею 166,2 м2; приміщення мансарди (18-1) – (18-12) площею 175,3 м2) розміщеного за адресою: м. Чернівці, Центральна площа, 4, що перебуває на балансі
Чернівецької філії ДП «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний
інститут «НДІпроектреконструкція». Мета проведення оцінки: передача в оренду.
Вартість та строк виконання робіт: 2 000 гривень та 5 календарних днів;
ФОП Міцевич Любов Дмитрівну на вбудоване приміщення (1-4) першого
поверху площею 60,0 м2 адміністративної будівлі (літ. АІІ) за адресою: Чернівецька обл., Кельменецький р-н, смт Кельменці, вул. Довженка, 9, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Чернівецькій області. Мета
проведення оцінки: передача в оренду. Вартість та строк виконання робіт:
2 000 гривень та 5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ Фонду по Чернігівській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди, що відбувся 22.10.2018

Переможцями конкурсу визнано (мета проведення оцінки – визначення відновної вартості для цілей оренди):
ТОВ ЕКФ «Десна-Експерт» по об’єкту – частина нежитлового приміщення
площею 3,0 м2 першого поверху чотириповерхової адміністративної будівлі,
що перебуває на балансі Державної фіскальної служби України, за адресою:
Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Київська, 214 (вартість робіт з оцінки –
1 935 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання
послуг з оцінки майна);
ПП «ЕФ Експерт-плюс» по об’єктах:
нежитлове приміщення загальною площею 71,04 м2 на першому поверсі
будівлі колишнього навчального корпусу, що перебуває на балансі Прилуцького
професійного ліцею Чернігівської області, за адресою: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Київська, 337 (вартість робіт з оцінки – 1 900 грн, строк – 5 календарних
днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
нежитлове приміщення площею 24,8 м2 одноповерхової адмінбудівлі, що
перебуває на балансі Головного управління статистики у Чернігівській області,
за адресою: Чернігівська обл., м. Корюківка, вул. Шевченка, 85 (вартість робіт
з оцінки – 1 900 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору
про надання послуг з оцінки майна);
ПП «Центр нерухомості – Чернігів» по об’єкту: нежитлові приміщення господарського будинку майстерні для ремонту тракторів площею 182,3 м2, що
обліковуються на балансі Чернігівського національного технологічного університету, за адресою: Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с. Деснянка (вартість
робіт з оцінки – 2 100 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна).
У зв'язку з надходженням лише однієї заяви на участь не відбувся конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності по об’єкту – нежитлові приміщення площею
325,9 м2 їдальні першого поверху навчального корпусу № 24 та частина холу
загальною площею 7,62 м2 навчального корпусу № 22. Прийнято рішення про
повторне оголошення конкурсного відбору.
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