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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 – будівля майстерні по ремонту тракторів площею 111,0 м2, що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Ободівський цукровий завод», код ЄДРПОУ 00371742,
яка розташована за адресою: 24355, Вінницька область, Тростянецький район, с. Нова
Ободівка, вул. Призаводська, 24г, приватизовано шляхом викупу покупцем, який єдиний
подав заяву на участь в електронному аукціоні з умовами, фізичною особою – Грабовиком
Михайлом Івановичем за 17049,60 грн (сімнадцять тисяч сорок дев’ять гривень 60 копійок), у т. ч. ПДВ – 2841,60 грн (дві тисячі вісімсот сорок одна гривня 60 копійок).
Інформація про результати продажу об’єкта малої приватизації
Окреме майно – нежитлові приміщення їдальні-кулінарії площею 281,8 м2, що не увійшли
до статутного капіталу ВАТ «Удицький цукровий завод» та знаходяться за адресою: 23853,
Вінницька обл., Теплицький р-н, с. Удич, вул. 1 Травня, 3. Приватизовано шляхом викупу покупцем, який єдиний подав заяву на участь в електронному аукціоні з умовами, юридичною
особою – ТОВ «ЕТІС ГРУП» (код за ЄДРПОУ 40071192) за 24001,20 грн (двадцять чотири
тисячі одна грн 20 коп.), у т. ч. ПДВ – 4000,20 грн (чотири тисячі грн 20 коп.).
Інформація про результати продажу об’єктів малої приватизації
Окреме майно – будівля КП2 площею 18,3 м2, що не увійшла до статутного капіталу
ВАТ «Ободівський цукровий завод», код ЄДРПОУ 00371742, яка розташована за адресою: 24355, Вінницька область, Тростянецький район, с. Нова Ободівка, вул. Призаводська, 24б, приватизовано шляхом викупу покупцем, який єдиний подав заяву на участь
в електронному аукціоні з умовами, фізичною особою – Жилінським Сергієм Олександровичем за 5102,40 грн (п’ять тисяч сто дві грн 40 коп.), у т. ч. ПДВ – 850,40 (вісімсот
п’ятдесят грн 40 коп.).

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ про затвердження результатів продажу об’єкта державної власності
Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області від 23.11.2018 № 12/01-12-ЗВП затверджено результати продажу
об’єкта малої приватизації – виробнича будівля літ. А-3 загальною площею 1 395,3 м2 з
прибудовою А'-2 та сходами літ. а, разом з 86 одиницями частково розукомплектованого
рухомого майна (обладнання), що розташовані за адресою: Дніпропетровська область,
м. Кам’янське, вул. Горобця, 1, корп. 704. Об’єкт приватизовано шляхом викупу юридичною особою – ТОВ «Механік Енергоспецбуд», яка єдина подала заяву на участь на аукціоні.
Ціна продажу – 306 000,00 грн, у тому числі ПДВ – 51 000,00 грн.

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
Інформація про результати продажу об’єкта малої приватизації
Об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво цегельного заводу за адресою:
13375, Житомирська обл., Бердичівський р-н, с. Терехове, вул. Огурцова, 38. Приватизовано шляхом продажу на електронному аукціоні з умовами фізичною особою – Дороховим
Миколою Олеговичем за 210000,00 грн, у т. ч. ПДВ – 35000,00 грн.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ про результати продажу об’єктів малої приватизації
Окреме майно – нежиле приміщення (склад) з підвалом загальною площею 98,2 м2 за
адресою: Луганська область, м. Сватове, вул. Державна, 7, що перебуває на балансі Управ-

ління державної казначейської служби України у Сватівському районі Луганської області
(код ЄДРПОУ 37928384). Приватизовано шляхом викупу покупцем, який єдиний подав заяву на участь в електронному аукціоні без умов, фізичною особою – Подолякою Ігорем Миколайовичем за 10 389,60 грн (десять тисяч триста вісімдесят дев'ять гривень 60 копійок),
у т. ч. ПДВ – 1 731,60 грн (одна тисяча сімсот тридцять одна гривня 60 копійок);
окреме майно – будинок трансформаторної підстанції загальною площею 43,6 м2 за
адресою: Луганська область, смт Новоайдар, вул. Великий шлях, 170-г, що перебуває
на балансі ВАТ «Новоайдарська птахофабрика» (код ЄДРПОУ 00851488). Приватизовано
шляхом викупу покупцем, який єдиний подав заяву на участь в електронному аукціоні без
умов, фізичною особою – Маляром Олександром Олександровичем за 240,00 грн (двісті
сорок гривень 00 копійок), у т. ч. ПДВ – 40,00 грн (сорок гривень 00 копійок);
окреме майно – будинок трансформаторної підстанції загальною площею 35,7 м2 за
адресою: Луганська область, Кремінський р-н, с. Боровеньки, вул. Замуловка, 20, що
перебуває на балансі ВАТ «Сєвєродонецький приладобудівний завод» (код за ЄДРПОУ
05744350). Приватизовано шляхом продажу на електронному аукціоні без умов, юридичною особою – Сєвєродонецьким садівничим товариством «ПІЩАНЕ» (код ЄДРПОУ
21848148) за 804,00 грн (вісімсот чотири гривні 00 копійок), у т. ч. ПДВ – 134,00 грн (сто
тридцять чотири гривні 00 копійок);
окреме майно – нежитлові будівлі у складі: адміністративна будівля загальною площею 1632,4 м2 та дизельна загальною площею 20,0 м2 за адресою: Луганська область,
Марківський р-н, смт Марківка, пров. Південний, буд. 1, що перебуває на балансі територіального управління Державної судової адміністрації України в Луганській області (код
за ЄДРПОУ 26297948). Приватизовано шляхом продажу на електронному аукціоні без
умов, фізичною особою – Романенком Валерієм Івановичем за 364 800,00 грн (триста
шістдесят чотири тисячі вісімсот гривень 00 копійок), у т. ч. ПДВ – 60 800,00 грн (шістдесят тисяч вісімсот гривень 00 копійок);
окреме майно – нежитлове вбудоване підвальне приміщення з входами у підвал, яке
складається з: приміщення 1 загальною площею 155,3 м2, приміщення 2 загальною площею 156,5 м2 за адресою: Луганська область, м. Сєверодонецьк, вул. Федоренка, 10, що
перебуває на балансі ВАТ «Сєвєродонецький приладобудівний завод» (код за ЄДРПОУ
05744350). Приватизовано шляхом продажу на електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій, фізичною
особою – Манукян Анаіт Паруйровною за 65 144,74 грн (шістдесят п’ять тисяч сто сорок
чотири гривні 74 копійки), у т. ч. ПДВ – 10 857,46 грн (десять тисяч вісімсот п’ятдесят сім
гривень 46 копійок).

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
Інформація про результати продажу об’єкта державної власності
Приватизовано шляхом викупу учасником, який єдиний подав заяву на участь в електронному аукціоні, об’єкт державної власності окреме майно – нежитлові будівлі літер.
А1, загальною площею 122,8 м2, сарай – гараж, Б загальною площею 45,1 м2 за адресою:
Полтавська обл., Машівський р-н, смт Машівка, вул. Незалежності, 141, що перебуває на
балансі Головного управління статистики у Полтавській області (код ЄДРПОУ 02361892).
Приватизовано юридичною особою – Управлінням Полтавської єпархії Української Православної Церкви Київського Патріархату (код ЄДРПОУ 25161684) за ціною: без ПДВ –
44000,00 грн; ПДВ – 8800,00 грн, ціна продажу з ПДВ – 52800,00 грн.

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Інформація про результати продажу об’єкта малої приватизації
Приватизовано шляхом продажу на електронному аукціоні об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво котельні зі встановленим обладнанням за адресою:
м. Чернігів, вул. Інструментальна, 14-а. Приватизовано юридичною особою – ТОВ «Чернігівська генеруюча компанія» (код ЄДРПОУ 41949054) за 1 804 592,40 грн, у т. ч. ПДВ –
300 765,40 грн.

прийнято рішення про приватизацію
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Інформація про внесення змін до наказу про прийняття рішення
про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду по Івано-Франківській області від 26.11.2018
№ 372 внесено зміни до наказу регіонального відділення від 04.09.2018 № 275 «Про прийняття рішення про приватизацію об’єкта соціально-культурного призначення – комплексу
будівель і споруд профілакторію «Бистриця», а саме: прийнято рішення про приватизацію
шляхом продажу на аукціоні з умовами об’єкта соціально-культурного призначення – комплексу будівель і споруд профілакторію «Бистриця» за адресою: Івано-Франківська обл.,
Богородчанський р-н, с. Підгір’я, урочище Жбир, 1, у складі: будівля цегляна, А загальною
площею 2014,3 м2; трансформаторна підстанція, Б загальною площею 43,4 м2; каналізаційна
насосна, В загальною площею 69,3 м2; котельня, Г загальною площею 248,9 м2; огорожа,
1-5 загальною площею 223,5 м2; водонапірна башня, 6; резервуар пожежний до насосної
станції, 7; резервуар пожежний до насосної станції, 8 та споруда водоприймальна для підземних джерел профілакторію «Бистриця» загальною площею 13,9 м2 за адресою: ІваноФранківська обл., Богородчанський р-н, с. Підгір’я, урочище Підгора Горішня, 1.

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській
області від 27 листопада 2018 року № 2600 прийнято рішення про приватизацію шляхом
продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації окреме майно – нежитлова
будівля з майном (22 од.) за адресою: Харківська обл., Валківський р-н, с. Серпневе,
вул. Садова, 7.






 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській

області від 28 листопада 2018 року № 2615 прийнято рішення про приватизацію шляхом
викупу окремого майна – вбудованих нежитлових приміщень громадського призначення в літ. «А-5» загальною площею 271,3 м2 за адресою: м. Харків, вул. Ролана Ромен, 9.
Балансоутримувач – Товариство з обмеженою відповідальністю «РОМВЕЙ».






 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харків-

ській області від 28 листопада 2018 року № 2616 прийнято рішення про приватизацію
шляхом викупу окремого майна – нежитлової будівлі літ. «А-2» загальною площею
854,6 м2 за адресою: м. Харків, вул. Чоботарська, 80. Балансоутримувач – Департамент містобудування та архітектури Харківської обласної державної адміністрації (код
за ЄДРПОУ 02498530).
Продовження рубрики на стор. 8

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ про внесення змін до наказу про прийняття рішення
про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській
області від 26 листопада 2018 року № 2590 внесено зміни до наказу регіонального відділення від 24.04.2018 № 884 «Про прийняття рішення про приватизацію об’єкта малої
приватизації», а саме: визначено спосіб приватизації об’єкта малої приватизації окреме
майно – приміщення підвалу загальною площею 182,4 м2 нежитлової будівлі літ. «Б-1» за
адресою: м. Харків, вул. П. Свинаренка, 14, – продаж на аукціоні з умовами.






ІНФОРМАЦІЯ про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській
області від 27 листопада 2018 року № 2599 прийнято рішення про приватизацію шляхом
продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації окреме майно – група інвентарних об’єктів (2/3 частини) у складі: нежитлова будівля літ. «А-1» загальною площею
285,0 м2 з допоміжними спорудами: сараї літ. «Б», «В», вбиральня літ. «Г», огорожа № 1,
2 за адресою: м. Харків, вул. Залізнична, 14А.
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КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Дніпропетровській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які
будуть залучені до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею
23,3 м2. Балансоутримувач: Управління агропромислового розвитку,
землекористування та підприємництва Широківської РДА. Адреса: Дніпропетровська обл., смт Широке, вул. Соборна, 115. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ Фонду по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Рєпін В. М. Оцінка станом на 07.11.2018. Очікувана найбільша ціна надання
послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки
об’єкти: приміщення та частини будівель.
 2. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею
27,95 м2 (у т. ч. 6,65 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач: Управління агропромислового розвитку, землекористування та підприємництва Широківської РДА. Адреса: Дніпропетровська
обл., смт Широке, вул. Соборна, 115. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ
Фонду по Дніпропетровській області. Платник –ФОП Радковський А. В.
Оцінка станом на 07.11.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг
з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
приміщення та частини будівель.
 3. Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс колишнього державного підприємства «Трансмаш». Адреса: Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг, вул. Коломойцівська, 25. Мета оцінки – приватизація шляхом
продажу на аукціоні. Замовник/платник – РВ Фонду по Дніпропетровській
області. Оцінка станом на 30.11.2018. Очікувана найбільша ціна надання
послуг з оцінки об’єкта оцінки – 38,0 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки
об’єкти: єдині майнові комплекси.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення
конкурсну документацію, а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну пропозицію; документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
разом із заповненою інформацією щодо досвіду за встановленою формою;
інформацію про претендента за встановленою формою.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають
бути завірені підписом керівника СОД.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, зі змінами, внесеними наказом
Фонду 16.01.2018 № 47, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
20.02.2018 за №198/31650.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, та терміну виконання робіт (у
календарних днях).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом
документів, що в ньому містяться, та відміткою на конверті «На конкурс з
відбору суб’єктів оціночної діяльності» до відділу документального забезпечення та архівної роботи за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна,
6, кімн. 10, до 12 грудня 2018 р.
Конкурс відбудеться 18.12.2018 об 11.00 у регіональному відділенні, телефон для довідок (056) 744-11-51.

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Донецькій області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єкта державної власності
 Найменування об’єкта оцінки: газорозподільні системи, власником яких є держава та які обліковуються на балансі оператора газорозподільних систем ПАТ «Маріупольгаз». Мета проведення оцінки:
переоцінка майна для цілей бухгалтерського обліку (визначення залишкової вартості). Замовник та платник послуг з оцінки: РВ Фонду по Донецькій
області за дорученням Фонду від 22.11.2018 №К/65, телефон/телефакс
(057) 700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(одиниць, станом на 31.12.2016): усього – 5467 (у тому числі: інженерні споруди – 5209, рухоме майно (речі) – 258). Балансова залишкова
вартість майна (станом на 31.12.2016): усього – 37999,47 тис. грн. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2011 та 31.12.2016.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 65,78 тис. грн. В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки необоротних активів
суб’єкта господарювання, зокрема порівняної кількості одиниць основних
засобів, порівняного функціонального призначення.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду
від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
20.02.2018 за № 198/31650) (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на
підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно
до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями
в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам
до учасників конкурсу, передбаченим п.12 розділу ІІ Положення.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну
документацію на об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка складається із:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, щодо вартості
надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких
послуг, а також строку їх виконання у календарних днях (не більше ніж 5
календарних днів). У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен
обов’язково зазначати загальну вартість надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом згідно із законом;
документів щодо практичного досвіду надання послуг з оцінки разом із
заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (згідно з додатком 3 до Положення); підтвердних документів.
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за
встановленою формою (згідно з додатком 4 до Положення); письмова
згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл
на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (за потреби); інформація про претендента (згідно з
додатком 5 до Положення).
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, м. Харків,
майдан Театральний, буд. 1 (4-й поверх). Тел. для довідок (057) 700-03-27.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублікування цієї інформації об 11.00 в РВ Фонду по Донецькій області за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (3-й поверх).
Конкурсна документація подається до відділу інформаційного
організаційно-документального забезпечення РВ Фонду по Донецькій області (3-й поверх) не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати
проведення конкурсу (включно). На конверті слід зазначити «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта
оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної
діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Донецькій області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які
будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів оренди
 1. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 616,7 м 2 (реєстровий номер
33839013.1.БЕУЯЖП075), у тому числі: на першому поверсі –
375,2 м2, на другому поверсі – 241,5 м2, що перебувають на балансі
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Відокремленого підрозділу «Шахта «Центральна» (код за ЄДРПОУ
40420585) державного підприємства «Торецьквугілля» (код за ЄДРПОУ
33839013). Місцезнаходження об’єкта оцінки: 85200, Донецька обл.,
м. Торецьк, вул. Дружби, б. 8. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою
продовження договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ Фонду
по Донецькій області, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна
адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: Філія – Донецьке
обласне управління АТ «Ощадбанк». Наявність об'єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2018. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 3,45 тис.
грн. В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
приміщень, частин будівель.
 2. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення
загальною площею 159,55 м2 будівлі першого поверху навчальногосподарського корпусу, що перебувають на балансі Олександрівського
професійного аграрного ліцею, код за ЄДРПОУ 02542455. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., Олександрівський р-н, смт Олександрівка, вул. Івана Франка, 3г. Мета проведення оцінки: визначення
вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою
продовження договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ Фонду по
Донецькій області, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: Об’єднаний трудовий
архів селищної, сільських рад Олександрівського району Донецької області. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2018. Очікувана найбільша
ціна послуг з оцінки – 2,8 тис. грн. В якості подібного буде враховуватись
практичний досвід з оцінки приміщень, частин будівель.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду
від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
20.02.2018 за № 198/31650) (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на
підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно
до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями
в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам
до учасників конкурсу, передбачених п. 12 розділу ІІ Положення.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну
документацію на об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка складається із:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, щодо вартості
надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких
послуг, а також строку їх виконання у календарних днях (не більше ніж 5
календарних днів). У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен
обов’язково зазначати загальну вартість надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом згідно із законом;
документів щодо практичного досвіду надання послуг з оцінки разом із
заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (згідно з додатком 3 до Положення); підтвердних документів.
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за
встановленою формою (згідно з додатком 4 до Положення); письмова
згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл
на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (за потреби); інформація про претендента (згідно з
додатком 5 до Положення).
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (4-й поверх). Телефон для довідок (057)
700-03-27.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублікування цієї інформації об 11.00 в РВ Фонду по Донецькій області за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (3-й поверх).
Конкурсна документація подається до відділу інформаційного
організаційно-документального забезпечення РВ Фонду по Донецькій
області (3-й поверх) не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно). На конверті слід зазначити «На
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву
об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта
оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище,
ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Запорізькій області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів державної власності
Контактні телефони: відділ оцінки (061) 226-07-79 (66). Електронна
адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: zaporizhia@spfu.gov.ua.
 1. Назва об’єкта оцінки: газорозподільні системи та необоротні
активи, власником яких є держава та які обліковуються на балансі
ПАТ «Запоріжгаз». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька область. Мета проведення незалежної оцінки: переоцінка для цілей бухгалтерського обліку. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.12.2011 та 31.12.2016.
Кількість необоротних активів згідно з аналітичним обліком: станом
на 31.12.2011: загальна кількість інвентарних одиниць – 7282 од. (газопроводи, споруди, технологічне обладнання та пристрої, транспортні
засоби та ін.), в тому числі: інженерні споруди – 7038 од., інше нерухоме
майно – 144 од., рухоме майно – 100 од.; станом на 31.12.2016: загальна
кількість інвентарних одиниць – 7340 од. (газопроводи, споруди, технологічне обладнання та пристрої, транспортні засоби та ін.), в тому числі:
інженерні споруди – 7092 од., інше нерухоме майно – 148 од., рухоме
майно – 100 од. Балансова залишкова вартість необоротних активів:
станом на 31.12.2011 у кількості 7282 од.: первісна вартість – 337732,108
тис. грн, залишкова вартість – 213067,302 тис. грн; станом на 31.12.2016
у кількості 7340 од.: первісна вартість – 397415,010 тис. грн, залишкова
вартість – 190024,545 тис. грн. Очікувана найбільша ціна надання послуг
з оцінки об’єкта оцінки – 165000 грн. Строк виконання робіт з оцінки не
повинен перевищувати 8 календарних днів. Замовник та платник робіт з
оцінки: РВ Фонду по Запорізькій області. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
необоротні активи суб’єкта господарювання – споруди та передавальні
пристрої, зокрема аналогічного функціонального призначення; колісні
транспортні засоби, обладнання.
 2. Назва об’єкта оцінки: газорозподільні системи та необоротні
активи, власником яких є держава та які обліковуються на балансі
ПАТ «Мелітопольгаз». Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька
область. Мета проведення незалежної оцінки: переоцінка для цілей бухгалтерського обліку. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.12.2011 та 31.12.2016.
Кількість необоротних активів згідно з аналітичним обліком: станом на
31.12.2016: загальна кількість інвентарних одиниць – 1308 од. (газопроводи, споруди, технологічне обладнання та пристрої, транспортні засоби
та ін.), в тому числі: інженерні споруди – 1288 од., рухоме майно – 20 од.;
Балансова залишкова вартість необоротних активів: станом на 31.12.2016
у кількості 1308 од.: первісна вартість – 153727,144 тис. грн, залишкова
вартість – 122083,673 тис. грн. Очікувана найбільша ціна надання послуг
з оцінки об’єкта оцінки – 33000 грн. Строк виконання робіт з оцінки не
повинен перевищувати 8 календарних днів. Замовник та платник робіт з
оцінки: РВ Фонду по Запорізькій області. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
необоротні активи суб’єкта господарювання – споруди та передавальні
пристрої, зокрема аналогічного функціонального призначення; колісні
транспортні засоби, обладнання.
Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумерований,
скріплений підписом керівника суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта
господарювання, що проводив оцінку.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяль-

Департамент оцінки майна, майнових прав
та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36
ності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції
наказу Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого 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 чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності,
виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав
та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна
та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання
звіту про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача
стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача, виданими
згідно із Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність в України».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання міститься 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 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.
Претендентам потрібно подати разом із супровідним листом конкурсну документацію в запечатаному конверті (на конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити
назву, адресу об’єкта оцінки та дату проведення конкурсу), а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів
оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення);
копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту
Фондом; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту
про оцінку майна; інформація про претендента (додаток 5 до Положення);
2) документи щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна 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 шляхом почтового відправлення на адресу: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50 або безпосередньо 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.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Запорізькій області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів оренди
Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87
(89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ Фонду по
Запорізькій області: zaporizhia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ
Фонду по Запорізькій області.
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення з № 12 до № 18
включно, з № 20 до № 23 включно, з № 29 до № 42 включно, з № 44
до № 53 включно та частина приміщення спільного користування
№ 1 площею 15,0 м2 першого поверху; нежитлове приміщення № 54,
нежитлові приміщення з № 59 до № 72 та частина приміщення спільного користування № 58 площею 12,6 м2 другого поверху загальною
площею 882,3 м2, будівлі їдальні (Літ. В-2). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, просп. Богдана Хмельницького,
18. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. Балансоутримувач майна: Таврійський державний агротехнологічний університет. Платник робіт з оцінки: ФОП Прийма Л. О. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2018. Очікувана найбільша
ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 4 000 грн. Подібні до об’єкта
оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель; за функціональним призначенням: адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна
нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 21 загальною
площею 84,58 м2 першого поверху будівлі учбового корпусу № 1
(літ. А-3). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, просп. Богдана Хмельницького, 18. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна:
Таврійський державний агротехнологічний університет. Платник робіт з
оцінки: ФОП Прийма Л. О. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 30.11.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки
об’єкта оцінки – 3 200 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення
та частини будівель; за функціональним призначенням: адміністративна,
торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для
закладів громадського харчування тощо.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення з № 95 до № 97
включно загальною площею 46,0 м2 першого поверху будівлі учбового корпусу № 2 (літ. Б-10). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, просп. Богдана Хмельницького, 18. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: Таврійський державний агротехнологічний
університет. Платник робіт з оцінки: ФОП Прийма Л. О. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2018. Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3 200 грн. Подібні до об’єкта
оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель; за функціональним призначенням: адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна
нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення з № 34 до № 36
включно загальною площею 30,7 м2 першого поверху будівлі учбового корпусу № 5 (літ. А-3). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, просп. Богдана Хмельницького, 18. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: Таврійський державний агротехнологічний
університет. Платник робіт з оцінки: ФОП Прийма Л. О. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2018. Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3 200 грн. Подібні до об’єкта
оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель; за функціональним призначенням: адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна
нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 6, № 7, № 8,
№ 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14 першого поверху будівлі (літ.
А-2) загальною площею 106,7 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Чайковського, 53. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди.
Балансоутримувач майна: Державний навчальний заклад «Мелітопольський багатопрофільний центр професійно-технічної освіти». Платник робіт з оцінки: ФОП Федіна Н.В. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 30.11.2018.Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки
об’єкта оцінки – 3 200 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення
та частини будівель; за функціональним призначенням: адміністративна,
торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для
закладів громадського харчування тощо.
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IНФОРМАЦIЯ
РВ Фонду по Кіровоградській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єкта оренди
 Назва об’єкта оцінки: напівпідвальні приміщення площею
98,7 м2 в учбовому корпусі за адресою: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Діброви, 85, що перебувають 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 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. – 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: Обласний комунальний навчально-курсовий комбінат
«Аграрник» (тел. (050) 457-27-62 Мармаза Микола Іванович). Подібними
об’єктами є: навчальні заклади. 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

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
Відповідно до звернення РВ Фонду по Луганській області
в інформації про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки державного
майна – об’єктів газорозподільної системи, що обліковуються на балансі ПАТ «Луганськгаз», опублікованій в газеті «Відомості приватизації» від
26 листопада 2018 року № 95 (1219) на стор. 4, третій абзац викласти у
такій редакції:
«Відомості про об’єкт оцінки: об’єкти газорозподільної системи за результатами інвентаризації станом на 31.12.2011 у кількості 25229 об’єктів
у тому числі: газопроводи – 23653 од. (високого тиску – 1662 од.; середнього тиску – 6479 од.; низького тиску – 15512 од.); споруди на газопроводах – 1465 од. (ГРП – 650 од., обладнання ГРП – 678 од., ШРП – 137
од.); транспортні засоби спеціального призначення – 67 од.; інше – 44 од.
Об’єкти газорозподільної системи за результатами інвентаризації станом
на 31.12.2016 у кількості 11849 об’єктів у тому числі: газопроводи – 11081
од. (високого тиску – 626 од; середнього тиску – 3728 од; низького тиску – 6727 од); споруди на газопроводах – 723 од. (ГРП – 325 од.; ШРП – 46
од.; ГРП – 352 од.); прилади – 15 од.; транспортні засоби спеціального
призначення – 30 од.».

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Тернопільській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які
будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
Залишко№ Назва об’єкта оцінки, місцезнаходження, Дата
Вид вар- ва вартість Платник
з/п
найменування балансоутримувача
оцінки
тості
об’єкта,
грн
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договору оренди
1 Частина даху адміністративної будівлі
Ринкова
22661,35 Приватне
управління площею 80,0 м2 за адресою:
вартість
акціонерне
вул. Білецька, 1, м. Тернопіль, що перетовариство
буває на балансі Головного управління
«Київстар»
ДФС у Тернопільській області
2 Частина нежитлового приміщення
Ринкова
85500,73 Фізична
загальною площею 42,0 м2 (у т. ч.
вартість
особа –під2
6,0 м – площа спільного користуванприємець
ня) першого поверху гуртожитку № 5 за
Романчукеадресою: вул. Винниченка, 6, м. Тернович Наталія
піль, що перебуває на балансі ТерноЮріївна
пільського національного педагогічного
університету ім. В. Гнатюка
Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
3 Частина нежитлового службового
Ринкова
146680,88 Фізична
приміщення адмінбудинку загальною
вартість
особа –
2
площею 23,5 м , зокрема: другий попідприє2
верх адмінбудинку – 18,0 м , площа
мець Дзюба
спільного користування – 5,5 м2 за
Мар’яна
адресою: вул. Князя Острозького, 14,
Євгенівна
м. Тернопіль, що перебуває на балансі
Департаменту агропромислового розвитку Тернопільської обласної державної адміністрації
Замовник робіт з оцінки: РВ Фонду по Тернопільській області.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 (у редакції
наказу Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення), та з урахуванням
умов цієї інформації.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів
у матеріальній формі» та спеціалізацією 1.1 в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку
її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у
розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися
кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають
загальний стаж професійної діяльності не менше 3 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних
ділянок та майнових прав на них), та наявність особистого досвіду у виконанні робіт з оцінки кожного оцінювача, який буде залучений до виконання робіт з оцінки подібного майна, що підтверджується відповідними
документами: копією договору (копіями договорів) про надання послуг з
оцінки разом з копією акта приймання-передавання робіт з оцінки, копією висновку про вартість об’єкта оцінки, оригіналом або копією рецензії,
складеної рецензентом, що працює в органі приватизації, або оригіналом
чи копією рецензії, складеної експертною радою саморегулівної організації оцінювачів, завірених печаткою претендента.
Очікувана найбільша ціна надання послуг, що буде розглядатися
конкурсною комісією під час обрання переможця з оцінки об’єктів № 1,
2, 3, – 2000,00 грн. У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен
обов’язково зазначати загальну вартість робіт з оцінки з урахуванням усіх
податків, що сплачуються претендентом згідно із законодавством.
Строк виконання робіт з оцінки об’єктів № 1, 2, 3 не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки № 1 є нерухоме майно – інженерні споруди та конструктивні частини будівель, що призначені для розміщення телекомунікаційного обладнання та антенно-фідерних пристроїв;
об’єктами, подібними до об’єктів оцінки № 2, 3, – нерухоме майно – окремі
будівлі, приміщення, частини будівель адміністративної, торговельноадміністративної та торговельної нерухомості.
30.11.18

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Івано-Франківській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єкта оренди
 Частина нежитлового приміщення загальною площею 97,4 м2,
а саме: прим. № 1 – 8,8 м2, прим. № 2 – 53,3 м2, прим. № 9 – 3,2 м2, прим.
№ 10 – 2,9 м2, прим. № 11 – 15,8 м2, прим. № 12 – 9,7 м2, прим. № 13 –
3,7 м2 цокольного поверху гуртожитку, що обліковується на балансі ІваноФранківського коледжу фізичного виховання Національного університету
фізичного виховання і спорту України Л. Пасічняка, за адресою: м. ІваноФранківськ, вул. Дорошенка, 18а. Запланована дата оцінки: 30.11.2018.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оренди для укладення договору оренди. Замовник оцінки – РВ Фонду по
Івано-Франківській області. Платник оцінки – ТОВ «АВТОСТАТУС ПЛЮС».
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті і
складається із:
1) конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція
щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків,
які сплачує претендент згідно із законом; 2) документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть
залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки
земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду
від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47);
3) підтвердних документів.
На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування
юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде розглядатись конкурсною комісією під час обрання переможця не повинна перевищувати: об’єкт нерухомого майна – 3 тис. грн.
Строк надання послуг з оцінки об’єктів не повинен перевищувати 5
календарних днів.
Інформація про подібні до об’єкта оцінки об’єкти наведена в додатку
2 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу
ФДМУ від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд конкурсної комісії:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за
встановленою формою (додаток 4 Положення); письмова згода керівника
суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл на провадження
діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (за потреби); інформація про претендента (додаток 5 до Положення);
копії кваліфікаційних документів оцінювача з експертної грошової оцінки
земельних ділянок, у тому числі посвідчень про підвищення кваліфікації
оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок (подаються у
разі проведення конкурсу з метою виконання робіт з експертної грошової
оцінки земельних ділянок).
Копії документів, що подаються до регіонального відділення, повинні
бути завірені належним чином.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: до участі в конкурсі з
метою надання послуг з оцінки майна можуть бути допущені претенденти,
які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в
межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до
учасників конкурсу, передбачених пунктом 12 розділу ІІ Положення.

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
IНФОРМАЦIЯ
РВ Фонду по Кіровоградській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єкта приватизації
 Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – окреме майно – комплекс будівель та споруд у складі: будівля головного корпусу (механічний цех літ. Б, б, б’) загальною площею 5693 м2, будівля
адміністративно-побутового корпусу (АБК літ. А,А’) загальною площею
819,7 м2, бокс збірний для автомобілів (бокс літ. В) загальною площею
561,6 м2, огорожа № 1, замощення І за адресою: Кіровоградська обл.,
м. Олександрія, проїзд Поліграфістів, 10а, що перебуває на балансі державного підприємства «Об’єднана компанія «Укрвуглереструктуризація»
(код за ЄДРПОУ 39244468). Найменування балансоутримувача Державне
підприємство «Об’єднана компанія «Укрвуглереструктуризація» (код за
ЄДРПОУ 39244468). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська
обл., м. Олександрія, проїзд Поліграфістів, 10а. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою його продажу на аукціоні. 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.: 5
об’єктів. 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 листопада 2018 р. Площа земельної
ділянки: 1,6679 га. Кадастровий № 3510300000:14:636:0020. Місце розташування земельної ділянки: м. Олександрія, проїзд Поліграфістів, 10а.
Цільове призначення земельної ділянки – для розміщення та експлуатації
основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (код КВЦПЗ – 11.02). Правовий режим земельної ділянки – відповідно до договору оренди земельної
ділянки від 24.05.2016 передано в оренду на 30 років. Замовник робіт з
оцінки – РВ Фонду по Кіровоградській області (25009, м. Кропивницький,
вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: РВ Фонду по Кіровоградській області (тел. (0522) 33-23-38). Подібними об’єктами є: комплекси будівель
подібного призначення. Очікувана ціна надання послуг з оцінки майна, що
буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця для
оцінки об’єкта нерухомого майна, становить 7,00 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 розділу 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 17.12.2018 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.
Конкурс відбудеться 21 грудня 2018 року о 9.00 у РВ Фонду по
Кіровоградській області за адресою: 25009, м. Кропивницький
(Кіровоград), вул. Глинки, 2, кімн. 708.

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 розділу 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 17.12.2018 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.
Конкурс відбудеться 21 грудня 2018 року о 9.00 у РВ Фонду по
Кіровоградській області за адресою: 25009, м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Глинки, 2, кімн. 708.
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поверху триповерхової будівлі загальною площею 15,9 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл.,м. Токмак, вул. Дружби, 230.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Головне управління статистики
у Запорізькій області. Платник робіт з оцінки: ФОП Вітер Л. Л. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2018. Очікувана найбільша
ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3 000 грн. Подібні до об’єкта
оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель; за функціональним призначенням: адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна
нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо.
Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумерований,
скріплений підписом керівника суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта
господарювання, що проводив оцінку.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (зі змінами,
внесеними наказом Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650) (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих
відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження
практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача
стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача, виданими
згідно із Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати разом із супровідним листом
конкурсну документацію в запечатаному конверті (на конверті слід
зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також
зазначити дату проведення конкурсу, назву об’єкта оцінки, щодо якого
буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та
найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи – підприємця, який подає конкурсну документацію) по кожному
об’єкту оцінки окремо, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів
оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення);
копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту
Фондом; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту
про оцінку майна; інформація про претендента (додаток 5 до Положення);
2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом
із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна (додаток 3 до Положення). У разі відсутності досвіду та (або)
відсутності хоча б одного з документів, що підтверджують цей досвід (зокрема, подані копії документів є нечитабельними), бали за відповідними
критеріями не зараховуються; 3) конкурсну пропозицію претендентів, яка
подається в запечатаному окремому конверті і має містити пропозиції
щодо ціни виконання робіт, калькуляцію витрат, пов’язаних з виконанням
робіт, а також строк виконання робіт у календарних днях, який не повинен
перевищувати 5 календарних днів.
Претенденти, які подали документи на конкурсний відбір СОД в одному
конверті на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі допущені не будуть.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання, претендент до участі у конкурсі не допускається.
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 14.12.2018 (включно).
Конкурс відбудеться 20.12.2018 о 10.00 у РВ Фонду по Запорізькій області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги,
50, каб. 35.

У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет документів або подана ним конкурсна документація є неповною, комісія на
засіданні приймає рішення щодо недопущення його до участі в конкурсі.
Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії РВ Фонду по
Івано-Франківській області за чотири робочих дні до оголошеної дати
проведення конкурсу (включно).
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів з дня опублікування цієї інформації о 10.00 у приміщенні РВ Фонду по ІваноФранківській області за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, каб. 315, телефон для довідок 55-31-39.
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група знаходяться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, телефон
для довідок 55-31-39.
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У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в
конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності» та дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у РВ Фонду по Тернопільській області за
адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (2-й поверх, зал засідань) о 10.00 через 14 днів після дати опублікування цієї інформації.
Телефон для довідок (0352) 25-04-87.
Документи на участь в конкурсі подаються до РВ Фонду по Тернопільській області за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11,
каб. 604 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно).
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: РВ Фонду по
Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11. Телефон для довідок (0352) 25-04-87. Електронна адреса замовника конкурсу: ternopil@spfu.gov.ua.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Тернопільській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єкта державної власності
 Найменування об’єкта оцінки: газорозподільні системи, власником яких є держава та які обліковуються на балансі ПАТ «Тернопільміськгаз». Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно
якого оцінюється: об’єкти оцінки знаходяться на території м. Тернополя,
адреса балансоутримувача: 46008, м. Тернопіль, вул. Митрополита Шептицького, буд. 20. 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 2340 інв. од. (у т. ч. газопроводи – 1943 од., споруди на газопроводах – 393 од.; транспортні засоби спеціального призначення – 3 од., інше –
1 од.); станом на 31.12.2016: основні засоби – 2538 інв. од. (у т. ч. газопроводи – 2087 од., споруди на газопроводах – 447 од.; транспортні засоби спеціального призначення – 3 од., інше – 1 од.). Балансова залишкова вартість
основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів: станом на 31.12.2011: основних засобів – 7643,95539 тис. грн (у т. ч. газопроводів – 7105,42087 тис. грн; споруд
на газопроводах – 536,63343 тис. грн; транспортних засобів спеціального
призначення – 1,90109 грн; іншого – 0,00грн); станом на 31.12.2016: основних засобів – 9177,85523 тис. грн (у т. ч. газопроводів – 8292,79049 тис.
грн; споруд на газопроводах – 885,06474 тис. грн; транспортних засобів
спеціального призначення – 0,00 грн; іншого – 0,00 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.
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 3 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, –
60000,00 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.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Тернопільській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які
будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єкта
Дата
Залишкова
№ Назва об’єкта оцінки, місцезнаходження, оцінВид
вартість
Платник
з/п
найменування балансоутримувача
вартості
ки
об’єкта, грн

30.11.18

Визначення вартості об’єкта з метою укладення договору оренди
1 Площадка з бетонно-щебеневим
Ринкова 23148,00 Товариство з
покриттям № 3 площею 660,0 м2
вартість
обмеженою відза адресою: вул. Текстильна, 30а,
повідальністю
м. Тернопіль, що перебуває на балансі
«Глобал Білд
Регіонального офісу водних ресурсів у
Інжиніринг»
Тернопільській області
Замовник робіт з оцінки: РВ Фонду по Тернопільській області.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 (у редакції
наказу Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення), та з урахуванням
умов цієї інформації.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів
у матеріальній формі» та спеціалізацією 1.1 в межах цього напряму.

3 грудня 2018 року

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку
її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у
розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися
кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають
загальний стаж професійної діяльності не менше 3 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних
ділянок та майнових прав на них), та наявність особистого досвіду у виконанні робіт з оцінки кожного оцінювача, який буде залучений до виконання робіт з оцінки подібного майна, що підтверджується відповідними
документами: копією договору (копіями договорів) про надання послуг з
оцінки разом з копією акта приймання-передавання робіт з оцінки, копією висновку про вартість об’єкта оцінки, оригіналом або копією рецензії,
складеної рецензентом, що працює в органі приватизації, або оригіналом
чи копією рецензії, складеної експертною радою саморегулівної організації оцінювачів, завірених печаткою претендента.
Очікувана найбільша ціна надання послуг, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця з оцінки об’єкта, – 2000,00
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 5
календарних днів.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є нерухоме майно – площадки,
майданчики з твердим покриттям.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в
конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності» та дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у РВ Фонду по Тернопільській області за
адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (2-й поверх, зал засідань) о 10.00 через 14 днів після дати опублікування цієї інформації.
Телефон для довідок (0352) 25-04-87.
Документи на участь в конкурсі подаються до РВ Фонду по Тернопільській області за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11,
каб. 604 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно).
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: РВ Фонду по
Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11. Телефон для довідок (0352) 25-04-87. Електронна адреса замовника конкурсу: ternopil@spfu.gov.ua.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Харківській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
на об’єкти приватизації
 1. Найменування об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – окреме майно – нежитлова будівля з майном (22 од.). Місцезнаходження
об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: Харківська обл.,
Валківський р-н, с. Серпневе, вул. Садова, 7. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта. Об’єкт підлягає приватизації
шляхом продажу на аукціоні. Основні види продукції (послуг), що виробляються: –. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним
обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): нежитлова будівля (споруда спиртосховища) літ. «А – 1» загальною площею 369,1 м2 з майном:
ємність 20 м3 – 3 од., ємність 25 м3 – 2 од., установка насосна – 2 од., транспортер ТРБ-08 – 1 од., машина пляшкомийна – 1 од., екран світловий –
1 од., автомат наповнювач ВРК-3 – 1 од., автомат укупорочний У2-6 – 1 од.,
автомат ВРК-5 – 1 од., автомат етикет очний – 1, транспортер ящичний –
2 од., транспортер КТБ – 3 од., мірник 73 ДКЛ – 1 од., мірник 250 ДКЛ –
1 од., фільтр-прес – 1 од. Розмір статутного капіталу (власного капіталу)
господарського товариства: –. Балансова залишкова вартість основних
засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: –. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього:
–. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): –. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): –. Правовий режим земельної ділянки
(ділянок): –. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок): –.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні. Запланована дата оцінки: 30.11.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з
оцінки: 7100 грн. Строк виконання робіт: 5 календарних днів.
 2. . Найменування об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації –
окреме майно – група інвентарних об’єктів (2/3 частини) у складі:
нежитлова будівля літ. «А-1» загальною площею 285,0 м2 з допоміжними
спорудами: сараї літ. «Б», «В», вбиральня літ. «Г», огорожа № 1, 2. Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється:
м. Харків, вул. Залізнична, буд. 14а. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта. Об’єкт підлягає приватизації
шляхом продажу на аукціоні. Основні види продукції (послуг), що виробляються: –. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним
обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): група інвентарних об’єктів
(2/3 частини) у складі: нежитлова будівля магазину літ. «А-1» загальною
площею 285,0 м2 з допоміжними спорудами: сараї літ. «Б», «В», вбиральня
літ. «Г», огорожа № 1, 2. Розмір статутного капіталу (власного капіталу)
господарського товариства: –. Балансова залишкова вартість основних
засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: –. Розмір земельної ділянки (ділянок),
усього: –. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): –. Цільове
призначення земельної ділянки (ділянок): –. Правовий режим земельної
ділянки (ділянок): –. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок): –. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Запланована дата оцінки: 30.11.2018. Очікувана найбільша ціна надання
послуг з оцінки: 4180 грн. Строк виконання робіт: 5 календарних днів.
Замовником та платником оцінки по вищеперерахованих об’єктах приватизації виступає РВ Фонду по Харківській області.
По кожному об’єкту оцінки окремо претенденти на участь у конкурсах
подають до РВ Фонду по Харківській області конкурсну документацію в
запечатаному конверті, яка складається з:
підтвердних документів (відповідно до Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду
від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, зі змінами, внесеними наказом Фонду
від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення); конкурсної пропозиції,
запечатаної в окремому конверті, щодо ціни надання послуг з оцінки,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, з урахуванням
усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом, а також строку
виконання робіт (у календарних днях); документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо
досвіду суб’єкта оціночної діяльності або оцінювачів, які будуть залучені:
копії договору (копії договорів) про надання послуг з оцінки разом з копією
акта приймання-передавання робіт з оцінки, копією висновку про вартість
об’єкта оцінки, оригіналом або копією рецензії, складеної рецензентом,
що працює в органі приватизації, або оригіналом чи копією рецензії, складеної експертною радою саморегулівної організації оцінювачів.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено
провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом «Оцінка
об’єктів у матеріальній формі», «Оцінка цілісних майнових комплексів,
паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав
на об’єкти інтелектуальної власності)» та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
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) або 10 років (для ЄМК).
Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як практичний досвід, буде використовуватись додаток 2 до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності (пункт 2
розділу II Положення).
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру – календарних днях.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в
конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності» та дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у РВ Фонду по Харківській області за адресою: м. Харків, майдан Театральний, 1, 5-й поверх об 11.00 через
14 днів після опублікування цієї інформації. Телефон для довідок
(057) 700-77-19.
Документи на участь у конкурсі подаються до РВ Фонду по Харківській області за адресою: м. Харків, Театральний майдан, 1, 1-й поверх
до 16.00 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно).
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Харківській області про оголошення
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
І. Об’єкт приватизації.
 Найменування об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації окреме
майно – нежитлова будівля літ. «А-2» загальною площею 854,6 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: м. Харків, вул. Чоботарська, 80. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості орендованого майна, що приватизується
шляхом викупу орендарем та ринкової вартості невід’ємних поліпшень
орендованого майна. Основні види продукції (послуг), що виробляються: –. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): нежитлова будівля літ. «А-2»
загальною площею 854,6 м2, перебуває на державному обліку як пам’ятка
архітектури та містобудування місцевого значення. Розмір статутного
капіталу (власного капіталу) господарського товариства: –. Балансова
залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: –. Розмір
земельної ділянки (ділянок), усього: –. Місце розташування земельної
ділянки (ділянок): –. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок):
–. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): –. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок): –. Наявність об’єктів, що містять
державну таємницю (так, ні): ні. Запланована дата оцінки: орієнтовно на
30.11.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки: 6 000 грн.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів. Замовник та платник оцінки:
РВ Фонду по Харківській області.
ІІ. Об’єкти оренди.

№
з/п

Найменування об’єкта оцінки,
площа, місцезнаходження,
балансоутримувач

1 Нежитлові приміщення загальною
площею 734,7 м2, а саме: кімн.
№ 19-21, 24-27, 40, 46, 50, 54,
58, 63, 68,68А, 71, 72, 85 першого поверху 4-поверхової будівлі
адміністративно-лабораторного
корпусу, інв. № 81973, літ. «А-4»,
загальною площею 370,3 м2; кімн.
№ 12, 14, 16, 35, 40 підвалу першого корпусу 4-поверхової будівлі
адміністративно-лабораторного корпусу, інв. № 81973, літ. «А-4», загальною площею 159,3 м2, кімн. № 1-7,
63А, 64, 65А, 66, 67, 84 першого
поверху 2-поверхової будівлі віварію,
інв. № 81973, літ. «Е-2», загальною
площею 205,1 м2 за адресою: м. Харків, вул. Астрономічна, 33, що перебувають на балансі ДП «Державний
науковий центр лікарських засобів і
медичної продукції», 00482329,
тел.: (057) 720-62-29, (057) 720-62-32
2 Нежитлове приміщення – кімн.
№ 79б на третьому поверсі 3-поверхової адміністративної
будівлі, інв. № 80285, реєстровий
№ 38855349.4.ХФРЦЧА015, літ.
«А-3», загальною площею 10,8 м2 за
адресою: м. Харків, вул. Полтавський
шлях, 188а, що перебуває на балансі
Державного університету телекомунікацій, 38855349, тел. (044) 249-25-29
3 Нежитлове приміщення – частина горища площею 5,0 м2 та частина стіни
фронтону будівлі, яка розташована на
горищі 5-поверхової адміністративноучбової будівлі, площею 10,0 м2, інв.
№ 101310318, літ. «А-5», загальною
площею 15,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Кооперативна, 7, що перебуває на балансі Харківського коледжу
Державного університету телекомунікацій, 38898340, тел. (057) 731-30-63
4 Нежитлова одноповерхова будівля
комори, інв. № 101310016, літ. за
техпаспортом «С-1», реєстровий
№ 02547814.1.ПНЧВЕО034, загальною площею 49,9 м2 за адресою:
Харківська обл., Золочівський р-н,
с. Одноробівка, вул. Бурсацька, 8,
що перебуває на балансі Державного
навчального закладу «Слобожанський
регіональний центр професійної освіти», 02547814, тел. (057) 337-66-40
5 Нежитлові будівлі – літ. «И-1» загальною площею 70,4 м2, літ. «К-1»
загальною площею 161,3 м2, літ.
«Л-1» загальною площею 21,0 м2 та
літ. «Н-1» загальною площею 38,2 м2,
що не є пам’яткою архітектури, загальною площею 292,7 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Роллана Ромена, 15,
що перебувають на балансі Головного
управління ДФС у Харківській області
6 Освітлювальна опора, інв.
№ 10310090, за адресою: м. Харків,
вул. Валентинівська, 2, що перебуває
на балансі Харківського національного
педагогічного університету імені Г. С.
Сковороди, код 02125585, тел. (057)
700-35-04, (057) 700-69-09
7 5-поверхова будівля спального корпусу на 200 місць, інв. № 18, літ.
«А-5», реєстровий номер 11602377,
загальною площею 3850,1 м2 за адресою: Харківська область, Зміївський
р-н, с. Дачне, вул. Курортна, 1, що
перебуває на балансі ДП «Харківський
науково-дослідний інститут технології машинобудування», 14311070,
тел. (057) 372-40-50

Очікувана
найбільМета про- Інформація ша ціна
Дата
ведення
про плат- надання
оцінки
оцінки
ника
послуг з
оцінки/
грн
На дату
Визначен- ДП «Укра3200
укладення ня вартості їнський
договору об’єкта
науковий
на прове- оренди
фармадення не- з метою
копейний
залежної передачі в центр
оцінки
оренду
якості
лікарських
засобів»

На дату
укладення
договору
на проведення незалежної
оцінки

Визначен- ФОП Роня вартості маненко
об’єкта
О. О.
оренди
з метою
передачі в
оренду

2200

На дату
укладення
договору
на проведення незалежної
оцінки

Визначен- ПрАТ «Київня вартості стар»
об’єкта
оренди
з метою
передачі в
оренду

2200

На дату
укладення
договору
на проведення незалежної
оцінки

Визначен- ФОП
ня вартості Бойко В. Г.
об’єкта
оренди
з метою
передачі в
оренду

3500

На дату
укладення
договору
на проведення незалежної
оцінки

Визначен- ТОВ «Спільня вартості на справа
об’єкта
ЛТД»
оренди
з метою
передачі в
оренду

4180

На дату
укладення
договору
на проведення незалежної
оцінки
На дату
укладення
договору
на проведення незалежної
оцінки

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

2200

8 Нежитлові приміщення № 1-4, вбу14.12.18
довані у другий поверх 7-поверхової
будівлі блоку кафедри фізвиховання з
переходом (інв. № 10300025, Б-4-8),
загальною площею 78,0 м2 за адресою: м. Харків, Куликівський узвіз, 20,
02071151, тел.: 706-15-37, 706-15-54

ПрАТ «ВФ
Україна»

Дочірнє
підриємство «Санаторій Ялинка» ЗАТ
лікувальнооздоровчих
закладів
профспілок України
«Укрпрфоздоровниця» ДП
«Санаторій
Ялинка»,
0675733338
Визначен- ФОП Верня вартості бицька
об’єкта з
Світлана Віметою про- кторовна
довження
договору
оренди

№ 97 (1221)

6000

2200

5

відомості
приватизації

Продовження таблиці

Очікувана
найбільНайменування об’єкта оцінки,
Мета про- Інформація ша ціна
№
Дата
площа,
місцезнаходження,
ведення
про
платнадання
з/п
оцінки
балансоутримувач
оцінки
ника
послуг з
оцінки/
грн
9 Нежитлові приміщення – кімн. № 13, На дату
Визначен- АТ «Укра2200
14 (згідно з техпаспортом) на друго- укладення ня вартості їнський
му поверсі 4-поверхової адміністра- договору об’єкта
будівельнотивної будівлі (з підвалом), інв.
на прове- оренди
інвестицій№ 101310014, літ. «Б-4», загальною дення не- з метою
ний банк»
2
площею 31,2 м за адресою: м. Хар- залежної передачі в
ків, вул. Шевченка, 26, корпус 4, що оцінки
оренду
перебувають на балансі Регіонального
сервісного центру МВС в Харківській області, 40112097, тел. (057)
707-35-13
10 Нежитлове приміщення – частина
На дату
Визначен- Відокрем2200
кімн. № 2 (кабінет) на 2-му поверсі
укладення ня вартості лений під4-поверхового учбового корпусу,
договору об’єкта
розділ Вселіт. «А-4», загальною площею 5,0 м2 на прове- оренди
української
за адресою: м. Харків, вул. Клочків- дення не- з метою
громадської
ська, 99, що перебуває на балансі
залежної передачі в організації
Харківської державної академії фізич- оцінки
оренду
«Спортивна
ної культури, 02928261, тел. (057)
студент705-23-01
ська спілка
України» у
Харківській
області
11 Нежитлові приміщення – кімн. № 6
На дату
Визначен- ТОВ «Лазер 2200
площею 13,0 м2 та кімн. № 7 площею укладення ня вартості Флекс»
4,2 м2 на 1-му поверсі 5-поверхової договору об’єкта
будівлі учбового корпусу, інв.
на прове- оренди
№ 70994, літ. «З-5», загальною пло- дення не- з метою
щею 17,2 м2 за адресою: м. Харків,
залежної передачі в
просп. Науки, 14, що перебувають
оцінки
оренду
на балансі Харківського національного університету радіоелектроніки,
02071197, тел. (057) 702-10-16
12 Нежитлові приміщення – на
19.11.18 Визначен- Товариство
4180
1-му поверсі (за техпаспортом
ня вартості з обмеже2
2
№ 1-1 – 174,0 м , № 1-2 – 14,9 м ,
об’єкта з
ною відпо№ 1-3 – 30,5 м2, № 1-4 – 8,3 м2,
метою про- відальністю
№ 1-5 – 6,2 м2, № 1-6 – 35,6 м2,
довження
«ФОРТУНА»
№ 1-6а – 10,5 м2, № 1-7 – 40,6 м2,
договору
2
2
№ 1-7а – 23,8 м , № 1-7б – 38,4 м ,
оренди
№ 1-8 – 2,4 м2, № 1-9 – 3,3 м2)
одноповерхової будівлі ливарної
лабораторії, інв. № 0001030027, літ.
«А-1», реєстровий № 01116472.21.
ПВПСЦЧ 089, площею 388,5 м2;
нежитлові приміщення на 1-му поверсі (за техпаспортом № 1– 1,8 м2,
№ 2 – 21,6 м2) та 2-му поверсі
(за техпаспортом № 3 – 26,9 м2)
2-поверхової будівлі учбової лабораторної бази, інв. №0001030028, літ.
«Г-2», реєстровий № 01116472.21.
ПВПСЦЧ 091, площею 50,3 м2; нежитлові приміщення на 1-му поверсі
(за техпаспортом № 1 – 88,6 м2)
одноповерхової будівлі трансформаторної, інв. № 0001030012, Літ. «Б-1»,
реєстровий № 01116472.21 ПВПСЦЧ
092, площею 88,6 м2, загальною
площею 527,4 м2 за адресою: м. Харків, вул. Дацько, 5, що перебуває
на балансі Українського державного
університету залізничного транспорту,
01116472, тел. 732-28-75
13 Нежитлові приміщення –кімн. № 20, На дату
Визначен- ДЮСШ ВО
3200
21, 26, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, ко- укладення ня вартості «Комунар»
ридори № 22, 27, 33 на 2-му поверсі договору об’єкта
та кімн. № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 26,
на прове- оренди
коридор 11, які розміщені на 3-му по- дення не- з метою
версі 3-поверхової будівлі «Культурно- залежної передачі в
спортивний комплекс», інв. № 30068, оцінки
оренду
літ. «А-3», загальною площею 732,0 м2
за адресою: м. Харків, вул. Рудика, 2,
що перебуває на балансі Державного
науково-виробничого підприємства
«Об’єднання Комунар», 14308730,
тел. (057) 707-01-72, (057) 702-99-82
14 Нежитлові приміщення 2- поверхово- На дату
Визначен- ФОП На2700
го виробничого будинку, інв. № 424, укладення ня вартості лапко Р. М.
реєстровий № 3585, літ. за техпасдоговору об’єкта
портом «П-2», загальною площею
на прове- оренди
258,3 м2, а саме: на першому поверсі: дення не- з метою
кімн. № 33 (склад) площею 69,9 м2, залежної передачі в
частина кімн. № 32 (склад, межі якої оцінки
оренду
проходять згідно стіни кімн. № 33
до основної стіни складу) площею
69,9 м2, загальною площею 139,8 м2;
на другому поверсі: кімн. № 54 (роздягальня) площею 34,6 м2, кімн. № 55
(сушка) площею 6,5 м2, кімн. № 56
(коридор) площею 2,5 м2, кімн. № 57
(санвузол) площею 2,3 м2, кімн. № 58
(санвузол) площею 2,2 м2, кімн. № 61
(роздягальня) площею 39,1 м2),
кімн. № 61а (коридор) площею
14,3 м2, кімн. № 62 (кабінет) площею
11,8 м2, кімн. № 63 (сушка) площею
5,2 м2, загальною площею 118,5 м2
за адресою: м. Харків, вул. Тарасівська, 6, що перебувають
на балансі ДП «Харківське
промислово-торгівельне підприємство», 38494092, тел. (057) 719-11-10
Замовником оцінки по вищеперерахованих об’єктах оренди виступає
РВ Фонду по Харківській області.
По кожному об’єкту оцінки окремо претенденти на участь у конкурсах
подають до РВ Фонду по Харківській області конкурсну документацію в
запечатаному конверті, яка складається з:
підтвердних документів (відповідно до Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду
від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, зі змінами, внесеними наказом Фонду
від 16.01.2018 № 47, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
20.02.2018 № 198/31650 (далі – Положення); конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, щодо ціни надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, з урахуванням усіх
податків, які сплачує претендент згідно із законом, а також строку виконання робіт (у календарних днях); документів щодо практичного досвіду
виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду
суб’єкта оціночної діяльності або оцінювачів, які будуть залучені: копії договору (копії договорів) про надання послуг з оцінки разом з копією акта
приймання-передавання робіт з оцінки, копією висновку про вартість
об’єкта оцінки, оригіналом або копією рецензії, складеної рецензентом,
що працює в органі приватизації, або оригіналом чи копією рецензії, складеної експертною радою саморегулівної організації оцінювачів.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено
провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом «Оцінка
об’єктів у матеріальній формі», «Оцінка цілісних майнових комплексів,
паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав
на об’єкти інтелектуальної власності)» та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
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) або 10 років (для ЄМК).
Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як практичний досвід, буде використовуватись додаток 2
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до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності (пункт
2 розділу II Положення).
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній
одиниці виміру – календарних днях. Строк виконання робіт повинен становити не більше 5 днів для об’єктів оренди нерухомого майна (після
отримання в повному обсязі необхідної документації та інформації про
об’єкт оцінки).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в
конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності» та дату конкурсу.
Конкурси відбудуться у РВ Фонду по Харківській області за адресою: м. Харків, майдан Театральний, 1, 5-й поверх об 11.00 через
14 днів після опублікування цієї інформації. Телефон для довідок
(057) 700-77-19.
Документи на участь у конкурсі подаються до РВ Фонду по Харківській області за адресою: м. Харків, Театральний майдан, 1, 1-й поверх
до 16.00 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно).

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Хмельницькій області про проведення
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які
будуть залучені з метою надання послуг з оцінки майна
 Назва об’єкта оцінки № 1: приміщення загальною площею
26,4 м2 (у т. ч. площа загального користування – 12,6 м2) на першому
поверсі будинку для органів управління. Балансоутримувач – Управління Державної казначейської служби України у Дунаєвецькому районі
Хмельницької області. Місцезнаходження об’єкта: вул. Шевченка, 83,
м. Дунаївці, Хмельницька обл. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua . Дата оцінки – 30.11.2018.
Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів. Замовник робіт
з оцінки – РВ Фонду по Хмельницькій області. Особа – платник робіт з
оцінки – Регіональна організація Політичної партії «Опозиційний Блок» в
Хмельницькій області. Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до
Положення є приміщення, частини будівель (адміністративна нерухомість).
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2,3 тис. грн.
 Назва об’єкта оцінки № 2: група інвентарних об’єктів у складі: водонапірні башти (інв. № 000207, інв. № 000208), стельмашня, зерносклад
загальною площею 138,2 м2, силосні ями (інв. № 000110, інв. № 000111, інв.
№ 000112, інв. № 000113), будівля контори загальною площею 249,7 м2 з
трансформатором, відкритий зернотік. Балансоутримувач – Державне підприємство «Сільськогосподарське підприємство «Хмельницьке». Місцезнаходження об’єкта: с. Цвітоха, Славутський р-н, Хмельницька обл. Мета
проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон та
електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@
spfu.gov.ua. Дата оцінки – 30.11.2018. Замовник робіт з оцінки – РВ Фонду по Хмельницькій області. Особа – платник робіт з оцінки – ТОВ «Подільський край – 2012». Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до
Положення є групи інвентарних об’єктів, до складу яких входять будівлі та
споруди, зокрема порівняні за функціональним призначенням (нерухомість
комплексного використання). Очікувана найбільша ціна надання послуг з
оцінки – 14,0 тис. грн. Додаткова інформація – технічна документація на
інвентарні об’єкти, що входять до складу групи, відсутня.
 Назва об’єкта оцінки № 3: група інвентарних об’єктів у складі:
будівля контори загальною площею 120,7 м2, будівля майстерні загальною площею 431,4 м2, будівля телятника загальною площею 970,9 м2,
будівля вагової загальною площею 88,2 м2, навіс для збереження сільськогосподарської техніки загальною площею 740,1 м2, навіс для збереження сільськогосподарської техніки загальною площею 615,0 м2, літня
відгодівельна площадка загальною площею 783,5 м2, насосна площею
7,8 м2, башта Рожновського, зерносклад (зерноочисний комплекс) загальною площею 1880,3 м2, зерносклад площею 286,7 м2, зернотік, силосна
траншея, гноєсховище. Балансоутримувач – Державне підприємство
«Сільськогосподарське підприємство «Хмельницьке». Місцезнаходження об’єкта: с. Дідова Гора, Славутський р-н, Хмельницька обл. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон та
електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@
spfu.gov.ua. Дата оцінки – 30.11.2018. Замовник робіт з оцінки – РВ Фонду по Хмельницькій області. Особа – платник робіт з оцінки – ТОВ «Подільський край – 2012». Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до
Положення є групи інвентарних об’єктів, до складу яких входять будівлі
та споруди, зокрема порівняні за функціональним призначенням (нерухомість комплексного використання). Очікувана найбільша ціна надання
послуг з оцінки – 15,0 тис. грн
 Назва об’єкта оцінки № 4: гідротехнічні споруди рибогосподарської технологічної водойми ставу «Браженці» (інв. № 1-307,
реєстровий № 25592421.84.ААЕЖАЖ774), а саме: контурна дамба, обвідний канал, шлюз-регулятор, водовипуск, контурна дамба, роздільна дамба, водовипуск. Балансоутримувач – Державне підприємство
«Укрриба». Місцезнаходження об’єкта: за межами с. Бражинці, в межах
земель Полонської міської ОТГ, Полонський р-н, Хмельницька обл. Мета
проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон та
електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@
spfu.gov.ua. Дата оцінки – 30.11.2018. Замовник робіт з оцінки – РВ Фонду
по Хмельницькій області. Особа – платник робіт з оцінки – ФОП Нестерова Анжела Людвігівна. Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до
Положення є споруди, зокрема аналогічного функціонального призначення, гідротехнічні споруди. Очікувана найбільша ціна надання послуг
з оцінки – 12,0 тис. грн.
 Назва об’єкта оцінки № 5: приміщення площею 14,3 м2 у будівлі
суспільно-побутового корпусу. Балансоутримувач – ДНЗ «Вище професійне училище № 11 м. Хмельницького». Місцезнаходження об’єкта:
вул. Тернопільська, 15/2, м. Хмельницький. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон та електронна адреса
замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата
оцінки – 30.11.2018. Строк виконання робіт – не більше 5 календарних
днів. Замовник робіт з оцінки – РВ Фонду по Хмельницькій області. Особаплатник робіт з оцінки – ФОП Колесникова Олена Анатоліївна. Подібними
об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є приміщення, частини
будівель (адміністративна нерухомість, торговельна нерухомість). Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2,1 тис. грн.
 Назва об’єкта оцінки № 6: приміщення площею 26,1 м2 в одноповерховій будівлі КПП № 37/23. Балансоутримувач – Регіональний
центр спеціального контролю. Місцезнаходження об’єкта: с. Ластівці,
Кам’янець-Подільський р-н, Хмельницька обл. Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди. Телефон та електронна
адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua.
Дата оцінки – 31.10.2018. Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ Фонду по Хмельницькій області.
Особа-платник робіт з оцінки – ПАТ «Укртелеком». Подібними об’єктами
відповідно до додатка 2 до Положення є приміщення, частини будівель
(адміністративна нерухомість). Очікувана найбільша ціна надання послуг
з оцінки – 2,5 тис. грн.
 Назва об’єкта оцінки № 7: будівля навчального корпусу (А-1) загальною площею 213,8 м2 та будівля лабораторії (А-1’) загальною
площею 157,6 м2. Балансоутримувач – Філія «Славутський державний
навчально-курсовий комбінат» УДП «Укрінтеравтосервіс». Місцезнаходження об’єкта: вул. Богуна (Богунського), 3, м. Старокостянтинів, Хмельницька обл. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору
оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-5616; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 30.11.2018. Строк виконання
робіт – не більше 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ Фонду по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ПП «ТЕРМСЕРВІС». Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є
будівлі (виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість).
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 4,5 тис. грн.
 Назва об’єкта оцінки № 8: частина нежитлового приміщення
«Умивальник» площею 2,0 м2 на другому поверсі гуртожитку № 6.
Балансоутримувач – Кам’янець-Подільський національний університет
імені Івана Огієнка. Місцезнаходження об’єкта: просп. Грушевського, 2а,
м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон та електронна адреса
замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 30.11.2018. Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ Фонду по Хмельницькій області. Особа-платник
робіт з оцінки – ФОП Шуляр Олег Володимирович. Подібними об’єктами
відповідно до додатка 2 до Положення є приміщення, частини будівель
(розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв, інших автоматів).

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2,5 тис. грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 (у редакції
наказу Фонду від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
До участі у 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 (об’єкти № 1, № 3 – 8) –
1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у т. ч. земельних ділянок, та майнових прав на них»; спеціалізаціями в межах цього
напряму (об’єкт № 2) – 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у т. ч. земельних ділянок, та майнових прав на них», 1.2.
«Оцінка машин і обладнання».
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну
документацію, оформлену відповідно до п.5 Розділу 2 Положення, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою
формою (додаток 4 до Положення), інформація про претендента (додаток
5 до Положення); 2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт
з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення); 3) конкурсна
пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і
має містити пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки з урахуванням
усіх податків, які сплачує претендент згідно з законом, калькуляцію витрат,
пов’язаних з наданням таких послуг, а також строк виконання робіт.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: каб. № 10,
вул. Соборна, 75, м. Хмельницький, 29013. Телефони для довідок: (0382)
72-09-45 (приймальня), 79-56-16.
Конкурсна документація подається до сектору управління персоналом,
організаційно-документального, інформаційного забезпечення та роботи
зі ЗМІ РВ Фонду по Хмельницькій області (каб. № 1) за чотири робочих дні
до оголошеної дати проведення конкурсів (включно).
Конкурси відбудуться через 14 днів після опублікування цієї
інформації о 10.00 в РВ Фонду по Хмельницькій області за адресою:
вул. Соборна, 75, м. Хмельницький, 29013.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Хмельницькій області про проведення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які
будуть залучені з метою надання послуг з оцінки майна
 Назва об’єкта оцінки: об’єкти газорозподільних систем у кількості 7686 інвентарних од., власником яких є держава. Балансоутримувач – ПАТ «Хмельницькгаз». Місцезнаходження: Хмельницька обл.
Мета проведення незалежної оцінки – переоцінка для цілей бухгалтерського обліку (справедлива вартість активу, яка дорівнює його залишковій
вартості заміщення (відтворення). Кількість об’єктів необоротних активів
(основних засобів): газопроводи – 5604 інв. од./5549,0025 км; споруди
на газопроводах – 2047 інв. од.; КТЗ – 35 інв. од. Балансова первісна вартість – 259 409 384,28 грн. Балансова залишкова вартість – 168 939 174,54.
Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16;
khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 31.12.2016. Строк виконання робіт – не більше 45 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ Фонду по
Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – буде визначена згідно з чинним законодавством. Подібними об’єктами відповідно до додатка
2 до Положення є необоротні активи (основні засоби – споруди, передавальні пристрої, обладнання та устаткування, колісні транспортні засоби).
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 96,0 тис. грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 (у редакції
наказу Фонду від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів СОД, якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній
формі» та спеціалізаціями в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих
речей (нерухомого майна, нерухомості), у т. ч. земельних ділянок, та майнових прав на них»; 1.2. «Оцінка машин і обладнання»; 1.3 «Оцінка колісних
транспортних засобів».
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну
документацію, оформлену відповідно до п.5 Розділу 2 Положення, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою
формою (додаток 4 до Положення), інформація про претендента (додаток
5 до Положення); 2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт
з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення); 3) конкурсна
пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і
має містити пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки з урахуванням
усіх податків, які сплачує претендент згідно з законом, калькуляцію витрат,
пов’язаних з наданням таких послуг, а також строк виконання робіт.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: каб. 10,
вул. Соборна, 75, м. Хмельницький, 29013. Телефони для довідок: (0382)
72-09-45 (приймальня), 79-56-16.
Конкурсна документація подається до сектору управління персоналом,
організаційно-документального, інформаційного забезпечення та роботи
зі ЗМІ РВ Фонду по Хмельницькій області (каб. 1) за чотири робочих дні
до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування інформації о 10.00 в РВ Фонду по Хмельницькій області за адресою: вул.
Соборна, 75, м. Хмельницький, 29013.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Черкаській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди
державного майна.
Замовник робіт з оцінки: РВ Фонду по Черкаській області.
 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлової будівлі літер «Б-1»
майстерні виробничого навчання площею 96,3 м2 та частина нежитлової будівлі літер «А-1» майстерні виробничого навчання площею
19,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний
навчальний заклад «Уманський професійний ліцей». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: вул. Грушевського, 14, м. Умань, Черкаська обл. Платник
робіт з оцінки: ФОП Гончар М. В. Дата оцінки: 30.11.2018.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлової будівлі літер «А-1» майстерня виробничого навчання загальною площею 194,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний навчальний заклад
«Уманський професійний ліцей». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул.
Грушевського, 14, м. Умань, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ФОП
Родащук В. В. Дата оцінки: 30.11.2018.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення на першому поверсі громадського будинку літ. «А-3» площею 1,0 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: 2 державний пожежно-рятувальний
загін Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у
Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Чигиринська,
5, м. Черкаси, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Мега Лінк».
Дата оцінки: 30.11.2018.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди
державного майна.
Замовник робіт з оцінки: РВ Фонду по Черкаській області.
 1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщень цокольного поверху чотириповерхової цегляної будівлі навчального корпусу № 1 загальною площею 93,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Відокремлений структурний підрозділ Тальнівського будівельноекономічного коледжу Уманського національного університету садівництва. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Замкова, 93, м. Тальне,
Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ФОП Погорецький М. М. Дата
оцінки: 30.11.2018.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення на другому поверсі
адміністративної будівлі площею 27,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького. Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: Громадська філософсько-просвітницька організація «Метагалактичний Центр Черкаси». Дата оцінки: 30.11.2018.
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ІІІ. Мета проведення незалежної оцінки – переоцінка для цілей бухгалтерського обліку.
 1. Назва об’єкта оцінки: газорозподільчі системи, власником
яких є держава та які обліковуються на ПАТ «Уманьгаз», з метою їх
переоцінки для цілей бухгалтерського обліку (визначення залишкової
вартості станом на 31.12.2011 та 31.12.2016), кількість майна – 1737 шт.,
протяжність становить 1499,64855 км, первісна вартість – 75664223,57
грн, залишкова вартість – 42887304,14 грн станом на 31.12.2016. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ПАТ «Уманьгаз». Платник
робіт з оцінки: РВ Фонду по Черкаській області. Дата оцінки: 31.12.2011 та
31.12.2016. Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде
розглядатись конкурсною комісією під час обрання переможця, не повинна перевищувати 150000,00 грн. Подібними об’єктами до об’єкта оцінки
є необоротні активи (основні засоби – споруди, передавальні пристрої,
обладнання та устаткування, колісні транспортні засоби). Строк виконання
робіт: до 7 календарних днів.
 2. Назва об’єкта оцінки: газорозподільчі системи, власником
яких є держава та які обліковуються на ПАТ «Черкасигаз», з метою
їх переоцінки для цілей бухгалтерського обліку (визначення залишкової
вартості станом на 31.12.2011 та 31.12.2016), кількість майна – 11732 шт.,
протяжність становить 10945 км, первісна вартість – 466136003,34 грн,
залишкова вартість – 324643084,37 грн станом на 31.12.2016. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ПАТ «Черкасигаз». Платник робіт з оцінки: РВ Фонду по Черкаській області. Дата оцінки: 31.12.2011 та
31.12.2016. Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде
розглядатись конкурсною комісією під час обрання переможця, не повинна перевищувати 180000,00 грн. Подібними об’єктами до об’єкта оцінки
є необоротні активи (основні засоби – споруди, передавальні пристрої,
обладнання та устаткування, колісні транспортні засоби). Строк виконання
робіт: до 7 календарних днів.
ІV. Мета проведення незалежної оцінки – продаж на аукціоні з умовами.
 1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації державної
власності окремого майна – приміщення колишнього АКАБ «Україна» загальною площею 226,4 м2 першого поверху двоповерхової
будівлі. Балансоутримувач – Лисянська районна державна адміністрація
Черкаської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 19300, Черкаська
обл., смт Лисянка, вул. Гетьманський шлях, 20. Платник робіт з оцінки:
РВ Фонду по Черкаській області. Дата оцінки: 30.11.2018. Максимальна
ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде розглядатись конкурсною
комісією під час обрання переможця, не повинна перевищувати 3000
грн. Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є нерухоме майно – окремо
розташована будівля.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 (у редакції
наказу Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення).
Для участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих
відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження
практичної діяльності з оцінки майна у межах напрямів, що відповідають
об’єкту оцінки, а також відповідають вимогам до учасників конкурсу, передбачених пунктом 12 розділу ІІ Положення.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача
стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача згідно
з Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати до регіонального відділення
конкурсну документацію в запечатаному конверті (на конверті слід
зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також
зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний
відбір суб’єкта оціночної діяльності та найменування юридичної особи або
прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію), по кожному об’єкту оцінки окремо відповідно
до Положення, яка складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо його
не було визначено в інформації про оголошення конкурсу. Пропозиція
щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків,
які сплачує претендент згідно із законом; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової
оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 3 до Положення);
підтвердних документів, а саме: заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до
Положення); письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що
має спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (за потреби); інформація
про претендента (додаток 5 до Положення).

Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 17.04.2018 № 10-59-7687 «Щодо
формування показників очікуваної найбільшої ціни надання послуг з оцінки об’єктів оцінки у І кварталі 2018 року» та згідно з пунктами 5, 7 розділу
ІІI Положення про конкурсний відбір СОД комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції, що перевищують ціни надання послуг з оцінки
об’єкта оцінки за групами об’єктів: об’єкт нерухомого майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові
приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно
для встановлення передавальних пристроїв), – 3000 грн.
Для визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки, будуть використовуватись ознаки подібності, наведені в додатку 2 до Положення.
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру – календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір
конверта не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до РВ Фонду по
Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000.
Email: cherkasy@spfu.gov.ua.
Останній день подання заяв – 12 грудня 2018 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 18 грудня 2018 року об 11.00 в РВ Фонду по
Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси,
18000, тел. 37-29-71.

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Чернівецькій області про оголошення
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені для надання послуг з оцінки майна
 1. Найменування об’єкта оцінки: приміщення (1-10) першого поверху площею 6,1 м2 адміністративного будинку (літ. А) міжнародного автомобільного пункту пропуску «Сокиряни», що перебуває на
балансі Державної фіскальної служби України у користуванні (оперативному управлінні) Чернівецької митниці ДФС. Місцезнаходження об’єкта
оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: Чернівецька обл., Сокирянський р-н, м. Сокиряни, вул. Могилівська, 28. Мета проведення незалежної оцінки: передача в оренду. Телефон замовника конкурсу (0372) 5542-35. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна адреса
замовника конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.ua. Кількість об'єктів необоротних
активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 од. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: 7295,60 грн станом на 31.10.2018. Розмір земельної ділянки, усього:
1 га. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Чернівецька обл.,
Сокирянський р-н, м. Сокиряни. Цільове призначення земельної ділянки
(ділянок): іншого призначення (для будівництва митних постів). Правовий
режим земельної ділянки (ділянок): право постійного користування. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2018.
 2. Найменування об’єкта оцінки: частина даху площею 2,0 м2 та
горища площею 10,0 м2 будівлі навчального корпусу – гуртожитку № 3 (літ. Д) загальною площею 12,0 м2, що перебуває на балансі
ДПТНЗ «Чернівецький професійний ліцей автомобільного сервісу». Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: 58000, м. Чернівці, вул. Садовського, 6. Мета проведення незалежної
оцінки: передача в оренду. Телефон замовника конкурсу: (0372) 55-42-35.
Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних
активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 од. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів: 106104 грн (вартість будівлі (літ. Д) станом на 31.10.2018). Розмір земельної ділянки, усього: 0,7436 га. Місце розташування земельної
ділянки (ділянок): Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. Садовського, земельна ділянка 6. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): для
будівництва та обслуговування будівель закладів освіти. Правовий режим
земельної ділянки (ділянок): право постійного користування. Наявність
об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2018.
 3. Найменування об’єкта оцінки: частина технічного поверху (горища) будівлі гуртожитку № 6 (літ. А) площею 70,0 м2, що перебуває
на балансі Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича.
Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: 58000, м. Чернівці, вул. Небесної Сотні, 4в. Мета проведення незалежної оцінки: передача в оренду. Телефон замовника конкурсу (0372) 5542-35. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна адреса
замовника конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.ua. Кількість об'єктів необоротних
активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 од. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних акти-

вів: 59971,88 грн станом на 31.10.2018. Розмір земельної ділянки, усього:
4,2702 га. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Чернівецька
обл., м. Чернівці, вул. Небесної Сотні (Стасюка), 4а. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): для обслуговування будівель. Правовий
режим земельної ділянки (ділянок): право постійного користування. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2018.
 4. Найменування об’єкта оцінки: частина даху будівлі навчального
корпусу № 9 (блок літ. Б) площею 30,0 м2, що перебуває на балансі
Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: 58000,
м. Чернівці, вул. Сторожинецька, 101. Мета проведення незалежної оцінки:
передача в оренду. Телефон замовника конкурсу (0372) 55-42-35. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника
конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів
згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів):
1 од. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: 1303,8 грн станом на 31.10.2018. Розмір земельної ділянки, усього:
2,8512 га. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Чернівецька
обл., м. Чернівці, вул. Сторожинецька, земельна ділянка 101. Цільове
призначення земельної ділянки (ділянок): для обслуговування будівель.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): право постійного користування. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2018.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 (в редакції
наказу Фонду від 16.01.2018 № 47).
Замовником робіт для надання послуг з оцінки вищезазначеного майна
виступатиме РВ Фонду по Чернівецькій області.
Платниками робіт для надання послуг з оцінки майна виступатимуть: по
об’єкту оцінки № 1 – юридична особа – ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК»; по об’єктах
оцінки № 2, № 3, № 4 – юридична особа – ПрАТ «ВФ Україна».
Строк виконання робіт для надання послуг з оцінки об’єктів оренди не
може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договорів про
надання послуг з оцінки майна, очікувана найбільша ціна надання послуг
з оцінки об’єктів, яка буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможців, – 3,0 тис. грн.
До участі в конкурсі для проведення незалежної оцінки допускаються
претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1. «Оцінка об’єктів в матеріальній формі» та спеціалізаціями 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у т. ч. земельних ділянок та майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсах є наявність відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єктів 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; калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких
послуг; а також строку виконання робіт.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки № 1 є нерухоме майно (земельні поліпшення) – приміщення, частини будівель, що за своїм функціональним призначенням належать до адміністративної нерухомості.
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки № 2, 3, 4 є нерухоме майно
(земельні поліпшення), а саме: конструктивні частини будівель, що призначені для розміщення передавальних пристроїв.
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 конкурсів. 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.
Конкурси відбудуться через 14 календарних днів з дня публікації
інформації про оголошення конкурсів о 10.00 у РВ Фонду по Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а. Телефон для довідок (0372) 55-44-84.

Управління орендних відносин,
т. 200-34-39

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

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

1 Міністерство енергетики 34190790, Відокремлений підрозділ «Державна інспекція енергетичного нагляду України»
та вугільної промисловості державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго», 04112, м. Київ,
України
Шевченківський р-н, вул. Дорогожицька,11/8, тел. (044) 594-79-27, факс (044) 594-79-76

найменування
Нежитлові приміщення
адміністративної будівлі
(літ. А)

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
вартість майна за максимальзагальна незалежною
реєстровий номер майна місцезнаходження площа,
но можливий
мета використання
м2 кою без ПДВ,оцінгрн строк оренди
00100227.42.ТРБЧЮЧ139 м. Житомир,
22,9
137 400,00
2 роки
Розміщення громадської організації на
вул. Старовільплощі, що не використовується для проваська, 2
дження підприємницької діяльності

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

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

Назва органу
управління

1 Державна служба статистики
України
2 Міністерство
внутрішніх справ
України

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлиплоща, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
02360464, Головне управління статистики у Закарпатській обВбудоване нежитлове приміщення 02360464.1.АААДЕЕ901 Закарпатська обл.,
15,9
82 839,00
2 роки 11 місяців
ласті, 88008, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Юрія Гойди, (позиція 1-39 за планом) 5-го пом. Мукачево, вул. Не11, тел. (03122) 3-53-66
верху адмінбудівлі (літ. А)
децеї, 2
40112406, Регіональний сервісний центр МВС в Закарпатській Частина вестибуля (поз. 34)
40112406.1.ДРФЛПЯ001 Закарпатська обл.,
3,0
23 904,00
35 місяців
області, 88006, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Гагаріна, 7, (2,0х1,5) 3-го поверху адміністрам. Ужгород, вул. Котел. (0312) 22-39-25
тивної будівлі (літ. А)
шового, 4
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

мета використання
Розміщення технічних засобів операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету (розміщення телекомунікаційного обладнання)
Розміщення термінала самообслуговування

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, РВ Фонду по Закарпатській області. Заяви
подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди
відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

Назва органу
управління

1 Фонд державного
майна України
2 Міністерство енергетики та вугільної
промисловості
України
3 Міністерство енергетики та вугільної
промисловості
України
4 Міністерство економічного розвитку
і торгівлі України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)
20495280, Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Запорізькій області, 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, тел. (061) 226-07-87

найменування

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна
максимально
плоза незалежною можливий строк
мета використання
ща, м2
оцінкою, грн
оренди
м. Запоріжжя,
218,0
768 918,00
5 років
Розміщення кафетерію, що не здійснює продаж товарів підвул. Перемоги, 50
акцизної групи, – 83,4 м2; офіса – 77,9 м2; інше використання
нерухомого майна – 56,7 м2

реєстровий номер майна місцезнаходження

Нежитлові приміщення з № 1 до № 6 включно,
–
№ 58, 59, 60, 61 та частина приміщення № 57
спільного користування – 41,3 м2 першого поверху триповерхової будівлі (Літ. А-3)
26444970, ВП «Атоменергомаш» ДП «НАЕК
Частина залу № 1 – 27,0 м2 та площі загального 24584661.800. ЖТЕТЮЖ033 Запорізька обл.,
«Енергоатом», 71503, Запорізька обл., м. Енергодар,
користування – 4,88 м2 другого поверху будівлі
м. Енергодар,
вул. Промислова, 52, а/с 306, тел. (06139) 6-34-88
їдальні (інв. № 5170, Літ. «Б-2»)
вул. Промислова, 17
2
26444970, ВП «Атоменергомаш» ДП «НАЕК
Частина обідньої зали № 47 – 24,0 м та площі 24584661.800. ЖТЕТЮЖ035 Запорізька обл.,
2
«Енергоатом», 71503, Запорізька обл., м. Енергодар,
загального користування – 6,81 м другого пом. Енергодар,
вул. Промислова, 52, а/с 306, тел. (06139) 6-34-88
верху будівлі їдальні (інв. № 5504, Літ. «Д-2»)
вул. Промислова, 52
00190414, ДП «Український науково-дослідний інститут Нежитлові приміщення № 320 та № 322 третього
–
м. Запоріжжя,
спеціальних сталей, сплавів та феросплавів», 69000,
поверху корпусу А (Літ. А-6)
вул. Патріотичм. Запоріжжя, вул. Патріотична, 74а, тел. (61) 717-01-60
на, 74а

31,88

85 014,00

1 рік

30,81

82 152,00

1 рік

99,4

341 196,00

2 роки

Розміщення закладу ресторанного господарства з постачання
страв, приготовлених централізовано для споживання в інших
місцях (для організації лікувально-профілактичного харчування
працівників ВП «Атоменергомаш»)
Розміщення закладу ресторанного господарства з постачання
страв, приготовлених централізовано для споживання в інших
місцях (для організації лікувально-профілактичного харчування
працівників ВП «Атоменергомаш»)
Інше використання нерухомого майна (розміщення фотостудії)

Заяви про оренду зазначених об’єктів 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».

3 грудня 2018 року

№ 97 (1221)

7

відомості
приватизації

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

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

Назва органу
управління

найменування

1 Державна служ- 38078094, Державне підприємство
ба геології та
«Українська геологічна компанія»,
надр України
м. Київ, пров. Геофізиків, 10, тел. (044)
333-90-49

2 Міністерство
інфраструктури
України

Приміщення лабораторії; будинок вахтової зміни № 2 б/у; будинок вахтової
зміни № 4 б/у; котельня інкуб. цеху б/у; складське приміщення інкуб. цеху
б/у; каркас інкуб. цеху б/у; ворота в'їздні б/у; водонапірна башта; басейн б/у;
будинок вахтової зміни № 1 б/у; будинок вахтової зміни № 3 б/у; котельня
центральна б/у; погріб б/у; уборна на 4 відділення б/у; уборна на 2 відділення
б/у; баня б/у; виробниче приміщення (лабор. калібрування магнітометрів); ВЛЮКВ/Лінія електропередачі
20572069, ДП «Міжнародний аеропорт
Приміщення № 54 на 4-му поверсі пасажирського термінала «D»; приміщен«Бориспіль», 08307, Київська обл., м. Бо- ня № 1-58 на 1-му поверсі та приміщення № 59-83 на 2-му поверсі будівлі
риспіль, тел.: (044) 281-74-96, 281-70-22 термінала «С»

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровартість майна за
загальна пловий номер
місцезнаходження
незалежною оцінща, м2
майна
коюбез ПДВ, грн
–
Київська обл., Вишго375,8; 110,2;
4 402 306,00
родський р-н, с. Толо- 110,5; 24,2; 63,9;
кунь, вул. Леніна, 52а
671,8; 109,4;
166,5; 117,8;
33,6; 59,6; 3,0;
52,1; 216,2
–

Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт

776,0;
1226,7

максимально
можливий строк
мета використання
оренди
20 років
Виробнича діяльність

43662922,00;
83133697,00

10 років

Розміщення: зали очікування пасажирів бізнескласу; зали очікування підвищеної комфортності
для пасажирів категорії VIP та бізнес-класу

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

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

Назва органу
управління

1 Городоцька районна
державна адміністрація
2 Міністерство освіти
і науки України
3 Міністерство оборони України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
00701553, Відділ агропромислового розвитку Городоцької райдержадміністрації Львівської області, 81500, Львівська обл., м. Городок,
вул. Львівська, 1а, тел. (03231) 3-03-59
00173485, ДВНЗ «Червоноградський гірничо-економічний коледж», 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. В. Стуса, 17,
тел. (03249) 2-11-47
38076799, Львівська філія Концерну «Військторгсервіс», 79059,
м. Львів, вул. Плугова, 12а, тел. (032) 253-24-64

найменування

реєстровий номер майна

Нежитлове приміщення на 1-му
поверсі адміністративної будівлі

Інформація
відсутня

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

місцезнаходження

Львівська обл., м. Городок, вул. Львівська, 1а
Частина нежитлового приміщенІнформація
Львівська обл., м. Черня на 1-му поверсі навчальновідсутня
воноград,
виробничого корпусу
вул. В. Стуса, 17
Будівля комбінату побутового
33689922.15.АААААЖ 674 Львівська обл., Яворівобслуговування
ський р-н, с. Старичі,
вул.Шептицького, 17

мета використання

8,6

71 990,00
2 роки 364 дні Провадження діяльності у сфері права
станом на 31.08.2018

1,0

7 500,00
станом на 30.09.2018

1 646,7

1 284 400,00
станом на 30.09. 2018

Розміщення торговельного автомата, що відпускає продовольчі товари (автомат гарячих напоїв)
5 років

330,9 м2 – розміщення суб’єктів господарювання, що
здійснюють побутове обслуговування населення (послуги
з ремонту побутових електроприладів); 634,9 м2 – розміщення їдалень, буфетів, що не здійснюють продаж товарів підакцизної групи; 342,3 м2 – розміщення суб’єктів
господарювання, що здійснюють побутове обслуговування населення (послуги з ремонту одягу); 338,6 м2 – розміщення суб’єктів господарювання, що здійснюють побутове обслуговування населення (послуги перукарень)

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

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

Назва органу
управління

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

1 Міністерство інфра- 01125608, ДП «Миколаївський морський торгівельний порт»,
структури України
вул. Заводська, 23/14, м. Миколаїв, 54020, тел. (0512) 50-81-88

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна вартість майна за незамісцезнаходження
номер майна
площа, м2
лежною оцінкою, грн
Шість частин відкритої складської площі «Відкрита
–
м. Миколаїв,
131,0
97 940,00
площадка для накопичення та тимчасового відстою
вул. Заводська, 23/17
автотранспорту та технологічного обладнання – І»
найменування

максимально можлимета використання
вий строк оренди
20 років
Розміщення опор галереї з транспортування
вантажів сільськогосподарської продукції
для забезпечення навантаження суден

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, РВ Фонду по Миколаївській області, 6-й поверх,
кімн. 37-38 та факсом (0512) 47-51-70. За додатковою інформацією звертатися за тел. (0512) 47-89-82, 47-04-18. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта
оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

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

Назва органу
управління

найменування

1 Міністерство освіти 01116420, ДВНЗ «Одеський коледж транспортних техно- Частина нежитлового приміщення бібліотеки на другому
і науки України
логій», 65005, м. Одеса, Олексіївська площа, 17
поверсі будівлі учбового корпусу, літ. «А», ОКТТ

–

2 Міністерство інфра- 19214577, ДП Обслуговування повітряного руху України
структури України Одеський регіональний структурний підрозділ, 65054,
м. Одеса, Аеропорт
3 Міністерство інфра- 38727770, Державне підприємство «Адміністрація морських
структури України портів України», 011135, м. Київ, просп. Перемоги, 14
4 Міністерство освіти 02071062, Одеська національна академія харчових техноі науки України
логій, 65039, м. Одеса, вул. Канатна, 112

–

5 Міністерство
внутрішніх справ
України

40112139, Регіональний сервісний центр в Одеській області, 65114, м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 5

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

реєстровий номер майна

Частина даху будівлі «Старт»

Нежитлові приміщення першого поверху адміністративного 38727770.10. АААИГА549
корпусу «А» на території транзитно-вантажного термінала
Вбудовано-прибудовані нежитлові приміщення 1-го повер–
ху та частини підсобного приміщення під сходовим простіром 1-го поверху в учбовому корпусі літ. «А»
Частина нежитлового приміщення 2-го поверху
–

м. Одеса, Олексіївська площа, 17

12,0

133 282,00

м. Одеса, Аеропорт

2,0

263 200,00

м. Одеса, вул. Андрієвського, 2
м. Одеса, вул. Канатна, 112

32,8

481 115,00

66,0

59 171,00

м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 5

2,0

62 273,00

максимально можливий
мета використання
строк оренди
2 роки
Розміщення ксерокопіювальної техніки для на11 місяців дання послуг з ксерокопіювання та розміщення
торговельного об’єкта з продажу канцтоварів
2 роки
Розміщення антенно-фідерного обладнання
11 місяців
2 роки
11 місяців
2 роки
11 місяців
1 рік

Розміщення офіса
Розміщення відділення банку
Розміщення термінала самообслуговування

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 РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

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

1 Міністерство освіти
і науки України
2 Державне агентство
водних ресурсів України
3 Міністерство оборони
України

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
–
Рівненська обл., м. Рівне,
5,0
31 070
2 роки 11 місяців Розміщення кафетерію
вул. Котляревського,16
21085555.328.АААБДЛ831 Рівненська обл., м. Рівне,
48,28
342 790,00
2 роки 11 місяців Розміщення офіса
вул. Князя Романа, 9
33689922.15.АААААЖ677 Рівненська обл., м. Рівне, вул.
787,9
1 293 700,00
2 роки 6 місяців
Розміщення складів
Павлюченка, 3

найменування

25736989, Рівненський державний гуманітарний університет, 33028,
м. Рівне, вул. С. Бандери,12, тел. (0362) 26-78-65
10885555, Регіональний офіс водних ресурсів у Рівненській області,
33028, м. Рівне, вул. Кавказька, 7
38076799, Львівська філія концерну «Військторгсервіс», 79059, Львів-59,
вул. Плугова, 12а, тел. 253-24-64

реєстровий номер майна

Частина холу цокольного поверху
будівлі гуртожитку № 2
Вбудовані приміщення та коридор
№1
Будівля гаража нового

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

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

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

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

Назва органу
управління

Державне агентство рибного 25592421, Державне підприємство «Укрригосподарства України
ба», 04050, вул. Тургенєвська, 82а, м. Київ,
тел. (044) 486-07-91

найменування

реєстровий номер майна

Гідротехнічні споруди ставу Вертела 1 (у т. ч. дон.
водоспуск, водонапуск, рибовловлювач, роздільна
дамба, роздільна дамба, роздільна дамба)

місцезнаходження

25592421.71.ААЕЖАЖ458; Тернопільська обл., Зборівський р-н, в
25592421.71.ААЕЖАЖ410 межах земель Кобзарівської с/р, за межами
с. Вертелка

вартість майна за
максимально
загальна
оцінкою можливий строк
мета використання
площа, м2 незалежною
без ПДВ, грн
оренди
–
277 186,00
2 роки 11 місяців Ведення рибного господарства

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

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

Назва органу
управління

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

найменування

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за не- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
площа, м2 залежною оцінкою, грн вий строк оренди
08676211.1.ЕВОБТИ001 75101, Херсонська обл., м. Олеш221,8
766 076,00
2 роки 11 місяців Розміщення секції з важкої атлетики, вул. Центральна, 36
ки та силових видів спорту

реєстровий номер майна

Національна по- 40108782, Головне управління Національної поліції в Херсонській області, Вбудовані нежитлові приміщення в
ліція України
вул. Лютеранська, 4, м. Херсон, 73003, тел. (0552) 459-450
підвалі адміністративної будівлі

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

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

Назва органу
управління

1 Українська державна
будівельна корпорація
«Укрбуд»
2 Міністерство оборони
України
3 Міністерство економічного розвитку і
торгівлі України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
31782788, Черкаське державне комерційне житлово-побутове підприємство «Житлосервіс», вул. В’ячеслава Чорновола, 261/1, м. Черкаси,
тел. 64-72-30
35123606, Черкаська філія Концерну «Військторгсервіс», вул. Надпільна, 222, м. Черкаси, тел. (0472) 33-74-31
00209160, Державне підприємство «Черкаський державний науководослідний інститут техніко-економічної інформації в хімічній промисловості», бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, тел. (0472) 33-68-95

найменування

реєстровий номер
майна
–

Частина приміщення гаража (№ 15 –
28,6 м2, № 16-1 – 16,6 м2, № 16-2 –
11,3 м2, № 17 – 18,5 м2, № 18 – 18,9 м2)
Нежитлове приміщення кондитерського
33689922.6. ААААЕЖ180
цеху літ. Б-1, б, б1, б2
Приміщення 4-го поверху 4-поверхової
–
адміністративної будівлі

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження площа,
мета використання
м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
вул. Смілянська,
93,9
120 190,00
2 роки 364 дні
Зберігання власних речей
92/2, м. Черкаси
вул. Надпільна,
224, м. Черкаси
бульв. Шевченка,
205, м. Черкаси

140,3

208 300,00

2 роки 364 дні

Розміщення офіса

49,0

208 800,00

2 роки 364 дні

Надання консультативних послуг з питань
інформатизації, інформаційних послуг або
інша діяльність в офісних приміщеннях

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 м. КИЄВУ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу управління

1 Державне управління справами
2 Міністерство оборони України

Балансоутримувач
(назва, код за ЄДРПОУ, юридична адреса, контактний телефон)
05905668, Державне видавництво «Преса України», 03047, м.Київ,
просп. Перемоги, 50, тел. (044) 454-82-42, факс (044) 288-05-17
33689867, Концерн «Техвоєнсервіс», 03168, м. Київ, просп. Повітрофлотський, 6, тел. (044) 483-67-66, факс (044) 483-05-42

№ 97 (1221)

найменування
Нерухоме майно – нежитлове приміщення
Нерухоме майно – частина нежитлового приміщення на 3-му поверсі будівлі № 16

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальвартість майна за
максимальмісцезнаходження на пло- незалежною оцінно можливий
мета використання
ща, м2
кою, грн
строк оренди
05905668.3.ААААЛЕ228 м. Київ, вул. Героїв 50,0
612 000,00
2 роки
Розміщення поліграфічного обладнання
Космосу, 6
станом на 30.09.2018 11 місяців
–
м. Київ, вул. Дегтя- 12,6
245 518,00
2 роки
Здійснення господарської діяльності ТОВ
рівська, 13/24
станом на 30.09.2018 11 місяців «ВЕБ ПРО»
реєстровий номер
майна
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приватизації

Продовження таблиці

Назва органу управління

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

3 Міністерство інфраструктури
України

01527695, ДП «Державний автотранспортний науково-дослідний і
проектний інститут», 03113, м. Київ, просп. Перемоги, 57, тел. (044)
456-30-30; факс (044) 455-67-91
4 Міністерство регіонального роз- 16466350, ДП «Укркомунобслуговування», 03150, м. Київ, вул. Предвитку, будівництва та житлово- славинська, 51, тел. 529-42-84, факс 529-82-39
комунального господарства
України

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальвартість майна за
реєстровий номер місцезнаходження на
пло- незалежною оцінмайна
2
ща, м
кою, грн

найменування
Нерухоме майно – частина нежитлового приміщення (на 1-му поверсі будівлі інженернолабораторного корпусу)
Нерухоме майно – нежитлові приміщення (підвал будівлі літера «А»)

–

м. Київ, просп. Перемоги, 57

2,0

–

03150, м. Київ,
вул. Ділова, 24

38,4

максимально можливий
мета використання
строк оренди
43 000,00
2 роки
Встановлення банкомата
станом на 31.08.2018 11 місяців
665 700,00
станом на 30.09.2018

2 роки
11 місяців

Розміщення благодійного фонду на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності

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

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

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Львівській області про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна
 Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 64,0 м2 на 3-му
поверсі в новому аеровокзалі ДП «МА «Львів» ім. Данила Галицького під літерою «Б-3» за адресою: 79000, м. Львів, вул. Любінська, 168,
що перебуває на балансі ДП «Міжнародний Аеропорт «Львів» ім. Данила
Галицького».
Об’єкт оренди перебуває на балансі ДП «Міжнародний аеропорт
«Львів» імені Данила Галицького».
Орган управління: Міністерство інфраструктури України.
Основні умови проведення конкурсу:
ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням:
розміщення кафе, що здійснює продаж товарів підакцизної групи; початковий розмір орендної плати становить 24395,56 грн без ПДВ
за базовий місяць оренди – жовтень 2018 року, виходячи із вартості майна – 1 883 240,00 грн без ПДВ, визначеної в звіті про незалежну
оцінку майна станом на 31.08.2018 (орендна ставка: 15 %); сплата гарантійного внеску (відповідно до Порядку проведення конкурсу на право оренди державного нерухомого майна, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 906). Розмір гарантійного
внеску становить 146 373,36 грн без урахування ПДВ. Реквізити рахунка
та призначення платежу (для сплати гарантійного внеску): одержувач:
Регіональне відділення Фонду по Львівській області; код за ЄДРПОУ
одержувача 20823070; рахунок 37316080000840. Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172. Призначення платежу: «Гарантійний внесок для участі у конкурсі на право оренди
державного нерухомого майна загальною площею 64,0 м2»; найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за базовий місяць
оренди – жовтень 2018 року порівняно зі стартовим; для забезпечення
виконання зобов’язань зі сплати орендної плати переможець конкурсу повинен сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання
договору в розмірі, не меншому ніж запропонована ним сума місячної
орендної плати, до Державного бюджету України та балансоутримувачу
у співвідношенні, визначеному законодавством; об’єкт оренди не підлягає передачі в суборенду; об’єкт оренди не підлягає приватизації та
переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб; строк
оренди – 2 роки 11 місяців; страхування орендованого майна протягом
10 робочих днів з дати укладення договору оренди на суму, не меншу
ніж його вартість (франшиза безумовна – 0 %) згідно зі звітом про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному
чинним законодавством; протягом 15 робочих днів після підписання договору укласти з балансоутримувачем орендованого майна договір про
відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого
майна, плати податку на землю та надання комунальних послуг орендарю; дотримання нормативних вимог щодо експлуатації об’єкта; сплата
платником коштів за виготовлення звіту про незалежну оцінку згідно з
умовами договору на проведення оцінки майна № 315/18 від 17.10.2018.
У випадку, якщо ініціатор укладення договору оренди державного майна
не став переможцем конкурсу – компенсація платнику (ініціатору укладення договору) витрат переможцем конкурсу, у тридцятиденний термін від дати укладення договору оренди (за умови надання підтвердних
документів); у конкурсі не можуть брати участь особи, щодо яких були
застосовані санкції відповідно до законодавства (у заяві додатково надати інформацію у довільній формі за підписом керівника про відсутність
застосування до заявника санкцій відповідно до законодавства); участь
у конкурсі можуть брати особи, у яких відсутня заборгованость зі сплати
податків та зборів (з документальним підтвердженням); участь у конкурсі можуть брати особи, у яких 5 (п’ять) років активної діяльності в сфері
ресторанного бізнесу та наявність діючого ресторану та/або кафе, що
здійснює продаж товарів підакцизної групи (з документальним підтвердженням); участь у конкурсі можуть брати особи, у яких оборот коштів за
останній рік не менше 500 000 грн (з документальним підтвердженням);
участь у конкурсі можуть брати особи, у яких наявність коштів на рахунку
не менше 300 000 грн (з документальним підтвердженням).
Конкурс буде проведено в РВ Фонду по Львівській області (79000,
м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, каб. 8) об 11.00 на 11-й календарний день після дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації».
Реєстрація учасників проходитиме з 10.00 в кімн.4. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хв. до початку проведення конкурсу.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 3 робочих дні до
дати проведення конкурсу.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Для участі в конкурсі претенденти подають на розгляд комісії
такі матеріали:
заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації про
конкурс; документи, що підтверджують сплату гарантійного внеску; пропозиції щодо виконання оголошених або встановлених законодавством умов
конкурсу, та їх документальне підтвердження, крім розміру орендної плати,
пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним (адреса,телефон),
розрахунковий рахунок, відкритий в установі банку;
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження
представника юридичної особи; засвідчені в установленому порядку копії
установчих документів; завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської
заборгованості за останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної
особи – платника єдиного податку.
Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються
в конверті з написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента (за
наявності). При цьому, на конверті зазначається назва, площа та місцезнаходження об’єкта.
Заяви приймаються за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, у РВ Фонду по Львівській області (каб. 5), у робочі дні: понеділок –
четвер з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва – з
13.00 до 13.45.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі оренди державного майна РВ Фонду по Львівській області (каб. 25) або за тел. (032) 261-62-04.

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

!

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ РВ Фонду по Рівненській області
про підсумки конкурсу на право укладення договору оренди
Визнати таким, що не відбувся, конкурс на право оренди державного
майна – будівлі гаража нового площею 787,9 м2 за адресою: Рівненська обл.,
м. Рівне, вул. Павлюченка, 3, що перебуває на балансі Львівської філії Концерну «Військторгсервіс», у зв’язку з неподанням заяв про участь в конкурсі.
ІНФОРМАЦІЯ РВ Фонду по Харківській області про підсумки
конкурсу з використання відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону на право укладення договору
оренди нерухомого державного майна, що відбувся 26.11.2018
За результатами відкритого засідання пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону конкурсною комісією прийнято рішення про укладення договору оренди державного нерухомого майна: нежитлове приміщення – частина кімн. № 1-10 на
1-му поверсі 5-поверхової будівлі гуртожитку № 10, інв. №10132000019, літ.
А-5, загальною площею 3,0 м2 за адресою: м. Харків, пров. Дизайнерський, 4,
що перебуває на балансі Національного технічного університету «Харківський
політехнічний інститут», з переможцем конкурсу – ФОП Остапенко А. В.
ІНФОРМАЦІЯ РВ Фонду в Херсонській області, АРК
та м. Севастополі про підсумки конкурсів на право оренди
нерухомого державного майна, що відбулися 21.11.2018
За результатами конкурсів на право оренди державного окремого
індивідуально визначеного нерухомого майна, яке перебуває на балансі
Херсонської державної морської академії, а саме:
вбудованого нежитлового приміщення загальною площею 10,0 м2 в
підвалі навчального корпусу № 1 (під сходовим маршем) за адресою:
м. Херсон, просп. Ушакова, 20;
вбудованого нежитлового приміщення загальною площею 11,4 м2 в
будівлі складу за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 20;
вбудованого нежитлового приміщення загальною площею 16,1 м2 на
третьому поверсі навчального корпусу № 4 за адресою: м. Херсон, вул. Небесної сотні, 25 переможцем конкурсів визнано ФОП Колганова О. Г.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРЕНДУ військового МАЙНА
(відповідно до наказу Фонду № 30 від 15.01.08)

ІНФОРМАЦІЯ Яворівської КЕЧ (району) про проведення
конкурсу на право оренди нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: КЕЧ м. Яворова, адреса: 81000, Львівська обл., м. Яворів, вул. Львівська, 19.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: частина нежитлового
приміщення будівлі (інв. № 1) військового містечка № 21 загальною
площею 1,0 м2 за адресою: Львівська обл., Яворівський р-н, Верблянська сільська рада, урочище Старий штаб.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до
вимог чинного законодавства України, становить 277,80 грн на місяць (без ПДВ).
Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
найбільший розмір орендної плати; використання об’єкта оренди під
розміщення платіжного термінала (банкомата); компенсація орендодавцю
податку на землю під об’єктом оренди та за прилеглу територію; компенсація витрат за виконання незалежної оцінки майна; виконання ремонту
орендованого майна, встановлення приладів обліку комунальних послуг
за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів з постачальними організаціями; забезпечення зобов’язання орендаря шодо
сплати орендної плати внесенням завдатку у розмірі, не меншому ніж
одна місячна орендна плата.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: по завершенні 20 календарних днів з моменту опублікування цієї інформації.
Тел./факс (03259) 2-11-30, тел. 21-11-40.
ІНФОРМАЦІЯ КЕВ м. Харкова про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: КЕВ
м. Харків, адреса: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 61.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: частина нежитлового
приміщення будівлі № 40 загальною площею 2,0 м2 військового
містечка № 9 за адресою: м. Харків, вул. Культури, 5.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до вимог
чинного законодавства, становить 201,75 грн на місяць (без ПДВ).
Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
найбільший розмір орендної плати; використання нерухомого майна
під розміщення автоматів з приготування гарячих напоїв; компенсація
орендодавцю податку за землю під об’єктом оренди та за прилеглу територію; компенсація витрат за виконання незалежної оцінки майна; виконання ремонту орендованого майна; встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих
договорів з постачальними організаціями; забезпечення зобов’язання
орендаря щодо сплати орендної плати внесенням завдатку в розмірі, не
меншому ніж орендна плата за перший (базовий) місяць оренди, який
вноситься в рахунок плати за останні три місяці оренди.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: по завершенні
20 календарних днів з моменту опублікування цієї інформації.
Тел./факс для довідок: (057) 700-44-63, тел. 700-44-66.
ІНФОРМАЦІЯ Санаторію «Одеса» Служби Безпеки України
про проведення конкурсу на право укладення
договору оренди нерухомого військового майна
 1. Назва та місце розташування об’єкта оренди: нежитлового приміщення першого поверху клубу загальною площею 39,8 м2 за адресою:
м. Одеса, Французький бульвар, 52.
Початковий (стартовий) розмір орендної плати, визначений відповідно до вимог чинного законодавства, за базовий місяць оренди – червень 2018 року становить 2 359,90 грн без ПДВ за умови використання зазначеного майна для розміщення суб’єкта господарювання,що
здійснює побутове обслуговування населення (5 %). У подальшому орендна плата підлягає щомісячному коригуванню на індекси інфляції.
 2. Назва та місце розташування об’єкта оренди: частини приміщення споруди прохідного пункту КПП площею 2,0 м2 за адресою:
м. Одеса, Французький бульвар, 52.
Початковий (стартовий) розмір орендної плати, визначений
відповідно до вимог чинного законодавства, за базовий місяць
оренди – квітень 2018 року становить 1660,67 грн без ПДВ за умови
використання зазначеного майна для розміщення банкомата з орендною ставкою 40 %. У подальшому орендна плата підлягає щомісячному
коригуванню на індекси інфляції.

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

Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єктів
(для об’єктів 1 – 2):
1. Основним критерієм визначення переможця є найбільший запропонований розмір орендної плати та можливість підтвердження фінансового стану орендаря та за умови обов’язкового забезпечення виконання
інших умов конкурсу.
2. Найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно з
орендною платою, визначеною за базовий місяць, але не нижчий ніж на
аналогічних об’єктах інших форм власності.
3. Компенсація орендодавцю податку за землю під об’єктом оренди
та за прилеглу територію.
4. Виконання поточного та капітального ремонту орендованого майна
за рахунок орендаря без компенсації витрат на їх здійснення.
5. Зобов’язання не зберігати і не використовувати на/в орендованому
майні токсичні, вибухові, наркотичні, радіоактивні речовини і матеріали,
забезпечити протипожежну безпеку об’єкта оренди.
6. Зобов’язання встановлення приладів обліку комунальних послуг за
рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів з постачальними організаціями.
7. Зобов’язання щодо дотримання належних умов експлуатації об’єкта
оренди, запобігання його пошкодженню та псуванню, утримування майна
в належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду.
8. Зобов’язання виконувати всі необхідні заходи для захисту довкілля
з метою дотримання екологічних норм експлуатації приміщення.
9. Забезпечення зобов’язань орендаря зі сплати орендної плати внесенням завдатку у розмірі, не меншому ніж місячна орендна плата, який
вноситься протягом 10 днів з моменту підписання договору оренди, в
рахунок плати за останній місяць оренди (для об’єкта 1).
10. Заборона суборенди, приватизації та переходу права власності
на орендоване майно.
11. Мета і предмет господарської діяльності, визначені в установчих документах суб’єкта господарювання, який здійснює господарську діяльність на
базі орендованого майна, не можуть суперечити умовам договору оренди.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: конкурсні пропозиції подаються в окремому конверті з написом «На конкурс», запечатаному
печаткою учасника конкурсу.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 5 календарних
днів до дати проведення конкурсу.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: по завершенні 31 календарного дня з моменту опублікування цієї інформації.
Тел. для довідок: (048) 746-57-41, факс (097) 996-09-92.
Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії такі документи:
заяву про участь у конкурсі; документи, визначені наказом Фонду державного майна України від 15.02.2013 № 201 «Про затвердження Переліку
документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди
майна, що належить до державної власності»;
відомості про учасників конкурсу:
а) для учасників, які є юридичними особами: документи, що посвідчують
повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії
установчих документів; звiт про фiнансовi результати учасника конкурсу з урахуванням дебіторської i кредиторської заборгованості; довiдку вiд учасника
конкурсу про те, що щодо нього не порушено справу про банкрутство;
б) для учасникiв, якi є фiзичними особами: копiю документа, що
посвiдчує особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довiренiсть, видану представнику фiзичноi особи; посвідчену нотаріусом копію свідоцтва про реєстрацію фізичноi особи як суб’єкта
пiдприємницькоiї дiяльностi; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (для об’єкта 2); декларацiю про
доходи або завiрену в установленному порядку копiю звiту суб’єкта малого
пiдприємництва – фiзичної особи – платника єдиного податку;
в) для всіх учасників: техніко-економічне обґрунтування оренди –
зобов’язання (пропозицiї) щодо виконання умов конкурсу та забезпечення виконання зобов’язання щодо сплати орендної плати (завдатку),
додатковi пропозицii до договору оренди; повiдомлення про засоби
зв’язку з учасником.
Конкурсні пропозиції подаються в окремому непрозорому конверті з
написом «Для участі в конкурсі по оренді», запечатаному печаткою учасника конкурсу (за наявності). Заяви про участь у конкурсі з пакетом документів до них приймаються за адресою: м. Одеса, Французький бульвар,
52, санаторій «Одеса» Служби безпеки України, адміністративний корпус,
приймальня начальника санаторію.

прийнято рішення
про приватизацію
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Луганській області від 29.11.2018 № 418 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні об’єкта малої
приватизації – окремого майна – будівля складського господарства
літ. «А, а», загальною площею 141,8 м2; будівля складу обладнання
літ. «Б», загальною площею 410,8 м2; будівля столярної майстерні
літ. «Г», загальною площею 601,4 м2; будівля складу матеріалів літ.
«Д, д», загальною площею 77,7 м2; будівля складу обладнання літ.
«Ж», загальною площею 210,7 м2; навіс літ. «З»; огорожа № 1, 2, 7;
ворота № 3, 4, 5; замощення І за адресою: Луганська обл., м. Сєверодонецьк, вул. Пивоварова, 6б. Балансоутримувач: Державне підприємство «Науково-дослідний і проектний інститут хімічних технологій «Хімтехнологія» (код за ЄДРПОУ 04687873). Орган управління
– Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Тернопільській області від 28.11.2018 № 00685 прийнято
рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого
майна – гаража загальною площею 64,5 м2, що знаходиться в будівлі
гаражі, за адресою: 48300, Тернопільська обл., м. Монастирська,
вул. Сагайдачного, 3Б, шляхом продажу на аукціоні з умовами.






 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна

України по Тернопільській області від 28.11.2018 № 00686 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності – окремого майна – котельного приміщення загальною площею 56,7 м2,
що знаходиться в будівлі гаражі, за адресою: 48300, Тернопільська
область, м. Монастирська, вул. Сагайдачного,3А шляхом продажу
на аукціоні з умовами.
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