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прийнято рішення
про приватизацію

Харківська область
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про
приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Харківській області від 29 листопада
2018 року № 2642 прийнято рішення
про приватизацію шляхом продажу на
аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації – Єдиний майновий комплекс
державного підприємства «Орган з
сертифікації автоматизованих та автоматичних систем управління та умов
процесу перевезень на залізничному
транспорті», код ЄДРПОУ 23460862,
за адресою: 61050, м. Харків, майдан
Фейєрбаха, 7.






ІНФОРМАЦІЯ
про внесення змін до наказу про
прийняття рішення
про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Харківській області від 29 листопада 2018 року № 2657 внесено зміни
до наказу регіонального відділення від
24.04.2018 № 870 «Про прийняття рішення про приватизацію об’єкта малої
приватизації», а саме: визначено спосіб
приватизації об’єкта малої приватизації
окремого майна – нежитлова будівля
літ. «А-1» загальною площею 91,0 м2
за адресою: м. Харків, пров. Осипенко,
12 – продаж на аукціоні з умовами.

відомості

Передплатний
індекс

приватизації 22437

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

Додаток виходить щопонеділка та щосереди

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

засновано у вересні 1993 року

5 грудня 2018 року

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

мала приватизація
результати продажу
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Об’єкт незавершеного будівництва – гуртожиток готельного типу на 110 місць
з їдальнею на 75 посадочних місць за адресою: Львівська обл., Жовківський
район, смт Магерів, вул. Мартовича, 31. Балансоутримувач – відсутній. Приватизовано фізичною особою – Власюком Віталієм Петровичем за ціною продажу
74 400,00 грн, у т. ч. ПДВ – 12400,00 грн.

Апарат Фонду
Інформація
про результати продажу об’єкта малої приватизації – державного пакета акцій
Об’єкт малої приватизації – державний пакет акцій розміром 99,9533 % статутного капіталу акціонерного товариства «Укрпапірпром» (код за ЄДРПОУ 16464888,
місцезнаходження: вул. Євгена Сверстюка, 19, м. Київ, 02002). Покупець об’єкта
малої приватизації – Волощук Георгій Олександрович. Ціна, за якою придбано
об’єкт малої приватизації, – 7 500 000,77 грн (сім мільйонів п’ятсот тисяч гривень
сімдесят сім копійок) без ПДВ.

продаж об’єктів малої приватизації
Дніпропетровська область
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про приватизацію об’єкта соціально-культурного призначення –
«Шаховий клуб», що перебуває на балансі ПАТ «Південний гірничозбагачувальний комбінат» (код за ЄДРПОУ 00191000) та розташований за
адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, пл. Гірницької Слави, 4
1. Інформація про об’єкт приватизації.
hh Найменування об’єкта приватизації: шаховий клуб.
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, пл. Гірницької Слави, 4.
Інформація про об’єкт: об’єкт соціально-культурного призначення являє собою
одноповерхову окремо розташовану будівлю шахового клубу, до складу якого входять: будівля шахового клубу (літ. А-1) загальною площею 72,2 м2 з ґанками літ. а,
а1, огорожа № 1 – 99,4 м2, літній майданчик – вимощення «І» – 87,9 м2.
Об’єкт введено в експлуатацію у 1957 році.
Технічний стан об’єкта задовільний.
Право власності на об’єкт зареєстровано 20.02.2013.
Інформація про земельну ділянку: земельна ділянка окремо під об’єкт не відводилась.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: інформація відсутня.
Інформація про балансоутримувача: Публічне акціонерне товариство «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» (код за ЄДРПОУ 00191000), яке знаходиться за адресою: 50029, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 3, контактний
телефон (056) 407-73-01.
2. Інформація про аукціон.
Електронний аукціон проводиться відповідно до вимог Порядку проведення
електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються обмеження,
визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 26 грудня 2018 року. Час проведення
аукціону встановлюється електронною торговою системою відповідно до вимог
Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує
дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку
часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта.
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без урахування ПДВ):
продаж на аукціоні з умовами – 199 907,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 99 953,50 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 99 953,50 грн.
На ціну продажу об’єкта приватизації, що складеться за результатами аукціону,
нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону у розмірі 10 % (десять
відсотків) стартової ціни для кожного із способів:
продаж на аукціоні з умовами – 19 990,70 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 9 995,35 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 9 995,35 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
збереження профілю діяльності;
дотримання вимог та додаткових обмежень природоохоронного законодавства щодо користування об’єктом, а саме: під час експлуатації об’єкта виконання
всіх санітарних, протипожежних та інших правил з утримання об’єкта, дотримання
санітарно-екологічних норм та забезпечення виконання вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища відповідно до нормативноправових актів та законодавства України;
відшкодування Регіональному відділенню Фонду по Дніпропетровській області
послуг незалежного оцінювача, що залучався для здійснення незалежної оцінки

об’єкта приватизації, в розмірі 9 000,00 грн в місячний термін з дати укладення договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери
рахунків у національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних
майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та
проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів
розрахунків за придбані об’єкти:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській області
Код за ЄДРПОУ 13467337.
Рахунок № 37188500900001.
Банк одержувача: ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області, МФО 805012.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт надійшли
кошти).
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській області.
Код за ЄДРПОУ 13467337.
Рахунок № 37313015014354.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО
820172.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт надійшли
кошти).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати
покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщені на сайті:
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: в робочі дні з 9.00 до 16.00 за попередньою домовленістю за місцем розташування об’єкта.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській
області, адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 36, з 9.00 до 18.00, п’ятниця –
з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, адреса веб-сайта: www.spfu.gov.ua,
(056) 744-11-41.
Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта, – Олійник Наталія Георгіївна, тел. (056) 744-11-41,
адреса електронної пошти: reform_12@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ Регіонального відділення Фонду по Дніпропетровській області від 29.11.2018
№ 12/01-159-РП «Про продаж на електронному аукціоні».
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000131-1.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової
ціни, між аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 25 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою системою про приватизацію
об’єкта малої приватизації.
Мінімальний крок аукціону на рівні 1 % стартової ціни для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні з умовами – 1 999,07 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 999,54 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни –
999,54 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір:
https://prozorro.sale/.

Фонд державного
майна України –
національний оператор
інвестиційних процесів
www.spfu.gov.ua
www.privatization.gov.ua

Гаряча лінія Фонду державного майна України (044) 254-29-76  Безкоштовна гаряча лінія з питань приватизації (0-800) 50-56-46
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КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Волинській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності
 1. Найменування об’єкта оцінки: частина замощення стоянки
ПАС-46 площею 15,0 м2 за адресою: 44110, Волинська обл., Ратнівський р-н, с. Доманове, вул. Лесі Українки, 19а, що обліковується на
балансі УДП «Укрінтеравтосервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
44110, Волинська обл., Ратнівський р-н, с. Доманове, вул. Лесі Українки, 19а. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди. Телефон (0332) 24-80-24. Телефакс (0332)2434-77. Розмір земельної ділянки, усього: 1,00 га. Місце розташування
земельної ділянки: Ратнівський р-н. Цільове призначення земельної
ділянки: для будівництва пункту автомобільного сервісу. Правовий
режим земельної ділянки: право постійного користування землею.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно на 30.11.2018.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
2,46 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно –
майданчик. Особа-платник робіт з оцінки – ПАТ «НАСК «ОРАНТА».
 2. Найменування об’єкта оцінки: частина замощення стоянки
ПАС-46 площею 6,0 м2 за адресою: 44110, Волинська обл., Ратнівський р-н, с. Доманове, вул. Лесі Українки, 19а, що обліковується на
балансі УДП «Укрінтеравтосервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
44110, Волинська обл., Ратнівський р-н, с. Доманове, вул. Лесі Українки, 19а. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди. Телефон (0332) 24-80-24. Телефакс (0332)2434-77. Розмір земельної ділянки, усього: 1,00 га. Місце розташування
земельної ділянки: Ратнівський р-н. Цільове призначення земельної
ділянки: для будівництва пункту автомобільного сервісу. Правовий
режим земельної ділянки: право постійного користування землею.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно на 30.11.2018.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
2,46 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно –
майданчик. Особа-платник робіт з оцінки – АТ «СГ «ТАС».
 3. Найменування об’єкта оцінки: частина келій монастиря
єзуїтів (охоронний номер 77/3) і оборонної стіни та башти ХV
століття (охоронний номер 1010) – приміщення навчального
корпусу Волинського технікуму Національного університету
харчових технологій (літер А-3) (№ 62, 63, 64 – 1-й поверх,
№ 10, 12, 17, 18, 19 – підвальне приміщення) площею 258,1 м2
за адресою: 43016, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Кафедральна, 6,
що обліковуються на балансі Волинського коледжу Національного
університету харчових технологій. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
43016, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Кафедральна, 6. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди.
Телефон (0332) 24-80-24. Телефакс (0332) 24-34-77. Розмір земельної ділянки, усього: 0,6945 га (пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки
прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки:
м. Луцьк, вул. Кафедральна, 6. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування навчального закладу. Правовий режим
земельної ділянки: право постійного користування земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 4352292,6
грн станом на 10.02.2015. Наявність об’єктів, що містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
орієнтовно на 30.11.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг
з оцінки об’єкта оцінки – 2,46 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки
об’єкти: нерухоме майно – приміщення, частини будівель – пам’ятка
архітектури. Особа-платник робіт з оцінки – Виконавчий комітет
Луцької міської ради.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075
(у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності
відповідно до Положення застосовується РВ Фонду по Волинській
області, у разі якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки
суб’єкта оцінки менша 200 (двісті) тис. грн.
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на
підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію
оцінювача стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами)
оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати конкурсну документацію в
запечатаному конверті по кожному об’єкту оцінки окремо, а
саме:
1) конкурсну пропозицію, яка подається в запечатаному окремому
конверті та має містити пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки
з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законодавством, а також строк виконання робіт у календарних днях, який
не повинен перевищувати 5 календарних днів; 2) документи щодо
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою
інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна (додаток 3 до Положення). У разі відсутності досвіду та
(або) відсутності хоча б одного з документів, що підтверджують цей
досвід (зокрема, подані копії документів є нечитабельними), бали за
відповідними критеріями не зараховуються; 3) підтвердні документи:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за
встановленою формою (додаток 4 до Положення); інформація про
претендента (додаток 5 до Положення).
На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого
буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та
найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Претендент не допускається до участі в конкурсі у разі: недостовірності, невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання; перевищення очікуваної найбільшої ціни
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки.
Замовник робіт з оцінки – РВ Фонду по Волинській області (43027,
м. Луцьк, Київський майдан, 9).
Конкурсна комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група з опрацювання документів претендента знаходяться за
адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801, телефон (0332)
24-00-57.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї
інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у РВ Фонду
по Волинській області за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801.
У разі, якщо дата конкурсу припадає на вихідний, святковий або
інший неробочий день, то конкурс відбудеться в перший за ним робочий день.
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Конкурсну документацію потрібно подати до сектору організаційноадміністративного забезпечення РВ Фонду по Волинській області за
адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 807 за чотири робочих
дні до опублікованої дати проведення конкурсу (включно).

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Житомирській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки майна
 Найменування об’єкта оцінки № 1: адміністративно-побутовий
комплекс площею 859,5 м2, будівля контрольно-пропускного
пункту площею 49,9 м2, полірувальний цех площею 1122,0 м2,
цех по обробці каменю площею 127,6 м2, цех по розпилу каменю
площею 96,9 м2, будівля прохідної площею 7,1 м2, що перебувають на балансі Казенного підприємства «Кіровгеологія». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Коростишів, вул. Київська, 149. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. Дата оцінки: 30.11.2018. Замовник оцінки – РВ Фонду по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ТОВ «ОЛДМАЙН». Очікувана
найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 5000,00
грн. Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – окремі будівлі, зокрема, порівняльної площі та за функціональним призначенням виробнича,
виробничо-складська або складська нерухомість.
 Найменування об’єкта оцінки № 2: частина нежитлового приміщення площею 3,0 м2 учбового корпусу № 1, що перебуває на
балансі Бердичівського коледжу промисловості, економіки та права.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Бердичів,
вул. Молодогвардійська, 2а. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
продовження дії договору оренди. Дата оцінки: 30.11.2018. Замовник
оцінки – РВ Фонду по Житомирській області; платник робіт з оцінки –
ПАТ «Державний ощадний банк України». Очікувана найбільша ціна
послуг з оцінки під час обрання переможця – 1800,00 грн. Подібні для
об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Найменування об’єкта оцінки № 3: частина нежитлових приміщень будівлі пошти площею 62,17 м2 (літ. А), що перебуває на
балансі Житомирської дирекції ПАТ «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Хорошівський р-н, смт Нова
Борова, вул. Вокзальна, 9. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження дії договору оренди. Дата оцінки: 30.11.2018. Замовник оцінки – РВ Фонду по Житомирській області; платник робіт з
оцінки – ФОП Єрмак Л. Т. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки
під час обрання переможця – 1800,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки
об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Найменування об’єкта оцінки № 4: нежитлове підвальне
приміщення площею 33,6 м2 у навчальному корпусі, що перебуває на балансі Новоград-Волинського промислового-економічного
технікуму. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл.,
м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, 38. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження дії договору оренди. Дата оцінки:
30.11.2018. Замовник оцінки – РВ Фонду по Житомирській області;
платник робіт з оцінки – ФОП Дмитренко В. Г. Очікувана найбільша
ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 1800,00 грн. Подібні
для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Найменування об’єкта оцінки № 5: нежитлові приміщення площею 114,6 м2 (навчальні аудиторії площею 64,9 м2 та
49,7 м2) на першому поверсі учбового корпусу, що перебуває
на балансі Житомирського торговельно-економічного коледжу Київського національного торговельно-економічного університету.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Чуднівська, 101.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою продовження дії договору
оренди. Дата оцінки: 30.11.2018. Замовник оцінки – РВ Фонду по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ПП науково-навчальний
центр «Корбутівка». Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під
час обрання переможця – 1600,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки
об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Найменування об’єкта оцінки № 6: нежитлові приміщення
площею 63,9 м2 на першому поверсі будівлі відділення зв’язку
(літ. А), що перебуває на балансі Житомирської дирекції ПАТ «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, просп.
Миру, 4. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження дії договору оренди. Дата оцінки: 30.11.2018. Замовник оцінки – РВ Фонду
по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Максименко Т. А. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання
переможця – 1600,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Найменування об’єкта оцінки № 7: нежитлове приміщення
площею 54,2 м2 у будівлі відділення зв’язку (літ. А), що перебуває на балансі Житомирської дирекції ПАТ «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, просп. Миру, 4. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження дії договору оренди.
Дата оцінки: 30.11.2018. Замовник оцінки – РВ Фонду по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ТОВ «Житомирський міський
інформаційний центр Телемережа». Очікувана найбільша ціна послуг
з оцінки під час обрання переможця – 1600,00 грн. Подібні для об’єкта
оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Найменування об’єкта оцінки № 8: нежитлове приміщення площею 31,5 м2 на першому корпусі адмінкорпусу (літ. А),
що перебуває на балансі Житомирської філії Державного науководослідного та проектно-вишукувального інституту «НДІпроектреконструкція». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. С.
Ріхтера, 20. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 30.11.2018. Замовник оцінки – РВ Фонду
по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ТОВ «КЛІМПОРТ».
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 1600,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення,
частини будівель.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015
№ 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 січня 2016
року за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2018 року
за № 198/31650) (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються суб’єкти оціночної діяльності –
суб’єкти господарювання, які діють на підставі чинних сертифікатів
суб’єктів оціночної діяльності за відповідними напрямами оцінки
майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають
об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації,
порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні,
зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій
зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням

Департамент оцінки майна, майнових прав
та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36
усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом; документів
щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності
та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання
звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки);
підтвердних документів.
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності;
інформація про претендента.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть
залучені до надання послуг з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з
описом документів шляхом поштового відправлення на адресу:
м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20 або до приймальні РВ Фонду по Житомирській області (каб. 401) за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсу (включно) до 15.00. На конверті потрібно
зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити найменування об’єкта оцінки та назву суб’єкта
оціночної діяльності, який подає конкурсну документацію.
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування цієї інформації об 11.00 у РВ Фонду по Житомирській
області за адресою: м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20 (контактний номер телефону (0412) 42-04-18).

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
IНФОРМАЦIЯ
РВ Фонду по Закарпатській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки майна
 1. Назва об’єкта оцінки: частина коридору (поз. 54 за планом) площею 2,0 м2 другого поверху будівлі літ. А навчальнолабораторного корпусу «літ. АА’». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Університетська, 14.
Балансоутримувач: ДВНЗ «Ужгородський національний університет».
Мета проведення незалежної оцінки: для продовження договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Замовник
робіт з оцінки: РВ Фонду по Закарпатській області. Платник робіт з
оцінки: ФОП Марчук В. О. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2018. Подібними до об’єкта оцінки є: приміщення,
частини будівель для розміщення банкоматів, автоматів з розливу
напоїв, інших автоматів. Очікувана найбільша ціна надання послуг з
оцінки – 2400 грн. Строк виконання робіт з оцінки не має перевищувати 5 календарних днів.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення сходової клітки (поз. 41 за планом) площею 2,0 м2 першого поверху будівлі
фізичного факультету навчального корпусу «літ. А». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Волошина, 54. Балансоутримувач: ДВНЗ «Ужгородський національний
університет». Мета проведення незалежної оцінки: для продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83.
Замовник робіт з оцінки: РВ Фонду по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Марчук В. О. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2018. Подібними до об’єкта оцінки є:
приміщення, частини будівель для розміщення банкоматів, автоматів
з розливу напоїв, інших автоматів. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2400 грн. Строк виконання робіт з оцінки не має
перевищувати 5 календарних днів.
 3. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення
поз. 43а (окрема частина санвузла) площею 3,3 м2 другого поверху п’ятиповерхової будівлі гуртожитку № 3. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Студентська набережна, 2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Ужгородський національний
університет». Мета проведення незалежної оцінки: для продовження
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Замовник робіт з оцінки: РВ Фонду по Закарпатській області. Платник
робіт з оцінки: ФОП Ганзел А. В. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2018. Подібними до об’єкта оцінки є: приміщення, частини будівель для розміщення банкоматів, автоматів з
розливу напоїв, інших автоматів. Очікувана найбільша ціна надання
послуг з оцінки – 2400 грн. Строк виконання робіт з оцінки не має
перевищувати 5 календарних днів.
 4. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення
поз. 142 (окрема частина санвузла) площею 3,2 м2 третього поверху п’ятиповерхової будівлі гуртожитку № 2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Студентська набережна, 4. Балансоутримувач: ДВНЗ «Ужгородський національний
університет». Мета проведення незалежної оцінки: для продовження
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Замовник робіт з оцінки: РВ Фонду по Закарпатській області. Платник
робіт з оцінки: ФОП Ганзел А. В. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2018. Подібними до об’єкта оцінки є: приміщення, частини будівель для розміщення банкоматів, автоматів з
розливу напоїв, інших автоматів. Очікувана найбільша ціна надання
послуг з оцінки – 2400 грн. Строк виконання робіт з оцінки не має
перевищувати 5 календарних днів.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015
№ 2075 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650
(далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом
1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах
цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться
у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява
про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках
3 – 5 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції – пропозиції учасника конкурсу щодо вартості надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також строку їх виконання робіт (у календарних
днях), запечатаної в окремому конверті; підтвердних документів: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за
встановленою формою (додаток 4 до Положення), інформація про
претендента (додаток 5 до Положення); документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення).
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ОДЕСЬКА ОБЛАСтЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Одеській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: об’єкти державної власності – державне майно, яке не підлягає приватизації та не увійшло до статутного капіталу ПАТ «Одесагаз» (згідно з Протоколом засідання
інвентаризаційної комісії ПАТ «Одесагаз» від 01.06.2017), – необоротні активи. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ПАТ
«Одесагаз». Місцезнаходження об’єкта оцінки – Одеська область:
Ананьївський район, Березівський район, Болградський район, Іванівський район, м. Подільськ, Подільський район, смт Овідіополь,
Овідіопольський район, м. Роздільна, Роздільнянський район, м. Рені,
Ренійський район, м. Одеса, м. Чорноморськ, Комінтернівський район, м. Южний, м. Біляївка, Біляївський район, м. Ізмаїл.
Мета проведення оцінки: переоцінка необоротних активів, власником яких є держава та які обліковуються на балансі оператору газорозподільчих систем ПАТ «Одесагаз», з метою їх переоцінки для цілей
бухгалтерського обліку (визначення залишкової вартості станом на
31.12.2011, згідно з дорученням Фонду від 22.11.2018 № К/65). Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-39; (048) 731-50-28, телефакс
замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника
конкурсу: odesa@spfu.gov.ua.
Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого
оцінюються: –. Код за ЄДРПОУ 03351208, Галузі по КВЕД: Виробництво та розподілення газу; Розподілення та постачання газу; Будівництво місцевих трубопроводів, ліній зв’язку та енергопостачання;
Надання інших місць для тимчасового проживання, не віднесених
до інших групувань. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 2479 об’єктів державного майна,
яке не увійшло до статутного капіталу ПАТ «Одесагаз»: газопроводи
протяжністю 1217,2296 км та споруди у кількості 113 од. Балансова залишкова вартість основних засобів – 7155887,8 грн станом на
31.12.2016. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: –. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
станом на 31.12.2011. РВ Фонду по Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15).
 2. Назва об’єкта оцінки: об’єкти державної власності – державне майно, яке не підлягає приватизації та не увійшло до статутного капіталу ПАТ «Одесагаз» (згідно з Протоколом засідання
інвентаризаційної комісії ПАТ «Одесагаз» від 01.06.2017), – необоротні активи. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ПАТ
«Одесагаз». Місцезнаходження об’єкта оцінки – Одеська область:
Ананьївський район, Березівський район, Болградський район, Іванівський район, м. Подільськ, Подільський район, смт Овідіополь,
Овідіопольський район, м. Роздільна, Роздільнянський район, м. Рені,
Ренійський район, м. Одеса, м. Чорноморськ, Комінтернівський
район, м. Южний, м. Біляївка, Біляївський район, м. Ізмаїл.
Мета проведення оцінки: переоцінка необоротних активів, власником яких є держава та які обліковуються на балансі оператора
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ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Тернопільській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів
Залишкова
Вид вар- вартість
Платник
тості
об’єкта,
грн
Визначення ринкової вартості об’єкта малої приватизації
з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні
1 Об’єкт малої приватизації – окреме майРинкова 0,00
РВ Фонду
но – гараж загальною площею 64,5 м2 у
вартість
по Тернобудівлі гаража за адресою: 48300, Терпільській
нопільська обл., м. Монастириська, вул. Саобласті
гайдачного, 3б, що перебуває на балансі
Відділу економічного та агропромислового
розвитку Монастириської районної державної адміністрації, 42100455
Визначення ринкової вартості об’єкта
з метою продовження договору оренди
2 Частина підвальних приміщень загальРинкова 4643,60 Приватне
ною площею 23,5 м2 у житловому будинку
вартість
підприємза адресою: вул. Б. Хмельницького, 14,
ство «МАРм. Тернопіль, що перебуває на балансі ВиТІН»
робничого структурного підрозділу «Тернопільське управління будівельно-монтажних
робіт і цивільних споруд» регіональної філії
«Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця»

№
з/п

Назва об’єкта оцінки,
його місцезнаходження та найменування
балансоутримувача

Дата
оцінки

30.11.18

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Луганській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єкта оренди
 Назва об’єкта оцінки: частина надшахтної будівлі вертикального допоміжного ствола № 3 з копром (№ 2083, реєстр.
№ 32320594.2.СВЖЦОН015) площею 7,0 м2 та частина будівлі
котельної комплексу допоміжного вертикального ствола № 3
(інв. № 747, реєстр. № 32320594.2.СВЖЦОН014) на першому поверсі площею 10,0 м2. Місцезнаходження об’єкта: 93297,
Луганська обл., Попаснянський р-н, м. Золоте, вул. Вугільна, 19.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 30.11.2018. Замовник: РВ Фонду по Луганській області. Телефон та електронна адреса замовника: (06452) 4-23-48,
lugansk@spfu.gov.ua. Платник: ПАТ «Київстар». Строк виконання
роботи – не більше 5 календарних днів. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2100 грн. Подібними об’єктами
до об’єкта оцінки відповідно до додатка 2 до Положення є: споруди,
передавальні пристрої, конструктивні частини будівель, призначені
для їх розміщення.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 (у
редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів СОД, якими передбачено провадження
практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів
у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1
«Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому
числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Звіт про оцінку має бути складений державною мовою.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію, оформлену відповідно до п. 5
Розділу 2 Положення, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 4 до Положення), інформація про претендента
(додаток 5 до Положення); 2) документи щодо практичного досвіду
виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток
3 до Положення); 3) конкурсна пропозиція претендента подається в
окремому запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни
надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно з законом; калькуляції витрат, пов’язаних з наданням
таких послуг та строку виконання робіт.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають бути завірені належним чином.
Конкурс відбудеться 26 грудня 2018 року о 10.00 в РВ Фонду по Луганській області за адресою: 93404, Луганська обл.,
м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби Народів, 32а.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору інформатики,
організаційно-документального забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ
Фонду по Луганській області не пізніше ніж за чотири робочих дні
до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою:
93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби Народів,
32а (кімн. 313).
Телефон для довідок (06452) 4-23-48.

газорозподільчих систем ПАТ «Одесагаз», з метою їх переоцінки для
цілей бухгалтерського обліку (визначення залишкової вартості станом
на 31.12.2016, згідно з дорученням Фонду від 22.11.2018 № К/65).
Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-39; (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua.
Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого
оцінюються: Код за ЄДРПОУ 03351208, Галузі по КВЕД: Виробництво та розподілення газу; Розподілення та постачання газу; Будівництво місцевих трубопроводів, ліній зв’язку та енергопостачання;
Надання інших місць для тимчасового проживання, не віднесених
до інших групувань. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 2479 об’єктів державного майна,
яке не увійшло до статутного капіталу ПАТ «Одесагаз»: газопроводи
протяжністю 1217,2296 км та споруди у кількості 113 од. Балансова залишкова вартість основних засобів – 7155887,8 грн станом на
31.12.2016. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: –. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
станом на 31.12.2016. РВ Фонду по Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15).
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31 грудня 2015 року
№ 2075 (у редакції наказу Фонду від 16 січня 2018 року № 47).
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії
з конкурсного відбору, викладені в пункті 6 розділу ІІ Положення.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІ Положення.
Інформація про подібні до об’єкта оцінки об’єкти: ознаки подібності по всіх об’єктах наведені у № за порядком 4 строки додатка
2 до Положення.
Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної
оцінки майна по об’єктах оцінки № 1, 2 вище 96000 гривен комісією
з конкурсного відбору не розглядатимуться.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Велика
Арнаутська, 15 або безпосередньо до відділу документального забезпечення та контролю організаційної роботи (м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113) до 18.00 18.12.2018. На
конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо
якого буде проводитися конкурсний відбір. Місцезнаходження комісії
та робочої групи: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська,15.
Конкурс відбудеться 22.12.2018 об 11.00 у РВ Фонду по
Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська,
15, кімн. 503). Телефони для довідок: (048) 731-50-39, (048)
731-50-28, (048) 731-50-29.

30.11.18

Місцезнаходження комісії та робочої групи: 88000, м. Ужгород,
вул. Собранецька, 60, телефон для довідок (0312) 61-38-83.
На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого
буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та
найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Конкурсна документація претендента подається в запечатаному
конверті до служби діловодства РВ Фонду по Закарпатській області
за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60 (каб. 313) до
19 грудня 2018 року 17.00 (включно).
Конкурс відбудеться 26 грудня 2018 року о 10.00 у РВ Фонду по Закарпатській області (адреса: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 303).

Замовник робіт з оцінки: РВ Фонду по Тернопільській області.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075
(у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення), та з урахуванням умов цієї інформації.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за
напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією
1.1 в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації,
порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь
у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5
до Положення формами.
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів,
що мають загальний стаж професійної діяльності не менше 3 років
(для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у
тому числі земельних ділянок та майнових прав на них), та наявність
особистого досвіду у виконанні робіт з оцінки кожного оцінювача,
який буде залучений до виконання робіт з оцінки подібного майна,
що підтверджується відповідними документами: копією договору
(копіями договорів) про надання послуг з оцінки разом з копією акта
приймання-передавання робіт з оцінки, копією висновку про вартість
об’єкта оцінки, оригіналом або копією рецензії, складеної рецензентом, що працює в органі приватизації, або оригіналом чи копією
рецензії, складеної експертною радою саморегулівної організації
оцінювачів, завірених печаткою претендента.
Очікувана найбільша ціна надання послуг, що буде розглядатися
конкурсною комісією під час обрання переможця з оцінки об’єкта
№ 1 – 3000,00 грн; об’єкта № 2 – 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 №1 не повинен перевищувати 10 календарних днів; об’єкта № 2 – 5 календарних днів.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки № 1 є нерухоме майно –
окремі будівлі, приміщення, частини будівель виробничої, виробничоскладської та складської нерухомості; подібними до об’єкта оцінки
№ 2 – нерухоме майно – окремі будівлі, приміщення, частини будівель адміністративної, торговельно-адміністративної та торговельної нерухомості.
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.

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Хмельницькій області про проведення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені з метою надання послуг
з оцінки майна
 Назва об’єкта оцінки № 1: приміщення загальною площею
618,0 м2 на першому, третьому, четвертому та п’ятому поверхах
адміністративно-офісної будівлі. Балансоутримувач – Департамент
соціального захисту населення Хмельницької обласної державної
адміністрації. Місцезнаходження об’єкта: вул. Володимирська, 109,
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. Особа-платник робіт з оцінки – Комунальний заклад «Хмельницький обласний центр з
організації роботи по обробці інформації та фінансуванню соціальних
програм». Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення
є приміщення, частини будівель (адміністративна нерухомість). Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2,2 тис. грн.
 Назва об’єкта оцінки № 2: приміщення загальною площею
54,7 м2 (у т. ч. площа загального користування – 5,0 м2) на третьому поверсі лабораторного корпусу. Балансоутримувач – Донецький національний університет ім. Василя Стуса. Місцезнаходження
об’єкта: вул. Свободи, 36, 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. Особа-платник робіт з оцінки – ТОВ НКК «Поділля».
Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є приміщення, частини будівель (адміністративна нерухомість). Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2,1 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 спеціалізацією в межах цього напряму 1.1
«Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у т. ч. земельних ділянок, та майнових прав на них».
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію, оформлену відповідно до п. 5 Розділу 2
Положення, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 4 до Положення), інформація про претендента
(додаток 5 до Положення); 2) документи щодо практичного досвіду
виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток
3 до Положення); 3) конкурсна пропозиція претендента подається в
окремому запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни
надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно з законом, калькуляцію витрат, пов’язаних з наданням
таких послуг, а також строк виконання робіт.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: каб. 10,
вул. Соборна, 75, м. Хмельницький, 29013. Телефони для довідок:
(0382) 72-09-45 (приймальня), 79-56-16.
Конкурсна документація подається до сектору управління персоналом, організаційно-документального, інформаційного забезпечення
та роботи зі ЗМІ РВ Фонду по Хмельницькій області (каб. 1) за чотири
робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсів (включно).
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.

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Чернівецькій області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які
будуть залучені для надання послуг з оцінки майна
 Найменування об’єкта оцінки: частина горища площею 6,5 м2
та частина даху площею 3,5 м2 будівлі наукової бібліотеки
(літ. А-А’), що перебуває на балансі Чернівецького національного
університету ім. Ю. Федьковича. Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: 58012, м. Чернівці,
вул. Л. Українки, 23. 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: 1330,012 грн станом на 31.10.2018. Розмір земельної ділянки, усього: 0,4816 га. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): м. Чернівці, вул. Л. Українки, 23. 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.
Платником робіт для надання послуг з оцінки майна виступатиме – юридична особа – ПрАТ «ВФ Україна».
Строк виконання робіт для надання послуг з оцінки об’єкта оренди
не може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна, очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки об’єкта, яка буде розглядатися конкурсною
комісією під час обрання переможця – 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».
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відомості
приватизації

Вимогами до претендентів для участі в конкурсі є наявність відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єкта оцінки, що мають
підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку ведення Державного реєстру
оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом
Фонду від 10.06.2013 № 796 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 13.08.2013 за № 637/23469.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подавати конкурсну документацію, оформлену відповідно до п. 5 Розділу 2
Положення, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 4 до Положення), інформація про претендента
(додаток 5 до Положення); 2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки (відповідно до Розділу 1 Положення) разом із
заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна (додаток 3 до Положення); 3) конкурсна пропозиція
претендента подається в окремому запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки з урахуванням усіх
податків, які сплачує претендент згідно з законом, калькуляцію витрат,
пов’язаних з наданням таких послуг;,а також строк виконання робіт.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є 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 конкурсу. На
конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єкта
оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів з дня публікації інформації про оголошення конкурсу о 10.00 у РВ Фонду по
Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці,
21а. Телефон для довідок (0372) 55-44-84.

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Чернігівській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до
проведення незалежної оцінки об’єкта оренди
 Назва об’єкта оцінки: будівля готелю площею 404,0 м2,
будівля медпункту площею 60,5 м2, будівля клубу площею
365,2 м2, будівля загону 5,6 площею 220,0 м2 спортивнооздоровчої бази «Фортуна». Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Чернігівський національний технологічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Урочище
Святе (колишня вул. Пролетарський Гай). Платник робіт з оцінки: ПП
«Приватна школа «МудрАнгелики». Очікувана найбільша ціна надання
послуг з оцінки об’єкта оцінки – 6900,00 грн. Подібними до об’єкта
оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: приміщення адміністративного, торговельно-адміністративного, торговельного
призначення, приміщення закладів громадського харчування. Дата
оцінки: 30.11.2018. Замовник робіт з оцінки – РВ Фонду по Чернігівській області (14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43). Телефон замовника конкурсу (0462) 67-28-18. Електронна адреса замовника
конкурсу: ocenka_74@spfu.gov.ua.
Мета проведення оцінки: визначення відновної вартості для цілей оренди. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015
№ 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190, в редакції наказу Фонду державного майна України
від 16.01.2018 № 47 (далі – Положення).
До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів,

що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників конкурсу, передбаченим пунктом 12 розділу ІІ Положення.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації,
порядку її складання, оформлення та подання містяться у ІІ розділі Положення та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента
та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та
підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Строк виконання робіт не може перевищувати 5 календарних днів
від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна.
Конкурс відбудеться у РВ Фонду по Чернігівській області о
15.00 через 14 днів після опублікування цієї інформації за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43.
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ Фонду по Чернігівській області за чотири робочих дні до оголошеної дати
проведення конкурсу (включно) за адресою: 14000, м. Чернігів, просп.
Миру, 43, кімн. 320, тел. для довідок (0462) 67-28-18.

ПІДСУМКИ
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, проведеного 28.11.2018, переможцем конкурсу
щодо визначення вартості нерухомого майна, а саме: промислового майданчика БП-2 загальною площею 7 220,0 м2 (36,1м х 200
м), розташованого за адресою: Київська обл., Іванківський р-н,
зона відчуження, територія Комплексу виробництв «Вектор», що
обліковується на балансі державного спеціалізованого підприємства «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними
відходами», з метою укладення договору оренди, визнано суб’єкта
оціночної діяльності – приватне підприємство «Радикал». Строк
надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання
послуг з оцінки – 10,0 тис. грн.
Продовження рубрики на стор. 6

Управління орендних відносин,
т. 200-34-39

оренда
ОГОЛОШЕННЯ ПРО намір передати державне майно в оренду
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФОНДУ ПО ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження
номер майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди мета використання
1 Міністерство
07989865, Філія «Вінницький проектний інститут» державного підприємства Міністерства обо- Нерухоме майно – нежитлове вбудоване
07989865.1 м. Вінниця, вул. 600-річчя,
15,6
112 506,00
2 роки 364 дні
Розміщення офіса
оборони України рони України «Центральний проектний інститут», 21027, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 68 (б/н за приміщення на 4-му поверсі адміністративної
68 (б/н за даними БТІ)
даними БТІ), тел.: (0432) 51-12-99, 46-88-05
будівлі (літ..А)
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, тел. (0432) 67-52-17, факс 56-24-65, РВ Фонду по Вінницькій області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець
оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФОНДУ ПО ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
майна за неза- максимально можнайменування
реєстровий
номер
майна
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість
контактний телефон)
лежною оцінкою, грн ливий строк оренди мета використання
1 Державне агентство 25592421, Державне підприємство «Укрриба», 04053,
Гідротехнічні споруди ставку водоснаб- 25592421.20.ААЕЖАГ791 Донецька обл., Покровський р-н, в межГідротехнічні споруди
5 674 600,00
2 роки 364
Для рибогосподаррибного господар- м. Київ, вул. Тургенєвська, 82а, тел. (044) 486-07-91
жаючого № 5 площею 95,1139 га
ах земель Сергіївської с/р, за межами с.
(за даними паспорта)
ських потреб
ства України
Сергіївка
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, РВ Фонду по Донецькій області. Заяви подаються
в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право
його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФОНДУ ПО ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
загальна пло- вартість майна за незалеж- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
майна
ща, м2
ною оцінкою без ПДВ, грн
вий строк оренди
1 Національна поліція 40108625, Головне управління Національної поліції в Житомирській області,10008, Жи- Нежитлове приміщення будівлі 40108625.3.АААДИА966 м. Житомир, бульвар
10,5
63 000,00
2 роки 364 дні
Розміщення офіса
України
томирська обл., м. Житомир, вул. Старий бульвар, буд. 5/37, тел. (0412) 40-75-96
– корпусу № 1 (літ. А)
Старий, 5/37
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».
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФОНДУ ПО ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
номер майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство освіти 02070885, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Частина приміщень на другому
–
м. Івано-Франківськ,
225,3
2 284 542,00
2 роки 11місяців Розміщення їдальні, що не здійснює продаж тоі науки України
76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15, тел.: (0342) 54-72-66, 50-76-27 поверсі будівлі їдальні № 1
вул. Карпатська, 15
станом на 30.09.2018
варів підакцизної групи, у навчальному закладі
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, РВ Фонду по Івано-Франківській області, відділ оренди, тел./факс (0342) 55-25-97. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду
державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФОНДУ ПО ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можливий
місцезнаходження
мета використання
площа, м2
лежною оцінкою, грн
строк оренди
1 Міністерство
08734210, Державна установа «Територіальне медичне об'єднання МВС Частина нежитлового вбудованого при- 08734210.1.ЕФЖНАН303 м. Львів, вул. Замарсти1,0
16 855,00
2 роки 364 дні
Розміщення торговельного
внутрішніх справ
України по Львівській області», 79068, м. Львів, вул. Замарстинівська,
міщення на першому поверсі будівлі
нівська, 233
станом на 30.09.2018
автомата, що відпускає продоУкраїни
233, тел. (032) 258-69-03
поліклініки з лікарнею літ. А-4
вольчі товари
Заяви про оренду зазначеного об’єкта 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».
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

реєстровий номер майна

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

Назва органу
управління
Міністерство освіти і науки України
Міністерство освіти і науки України

2
3

Міністерство освіти і науки України

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстроза
загальна вартість майна
найменування
вий номер
місцезнаходження
оцінплоща, м2 незалежною
майна
кою, грн
23623471, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Частина нежитлового підвального приміщення
–
м. Миколаїв, вул. Погра2,0
2 259,00
54003, м. Миколаїв, вул. 68 Десантників, буд.10 тел. (0512) 50-03-33
гуртожитку № 1
нична, 82
02066753, Національний університет кораблебудування імені адмірала Ма- Частина холу першого поверху шестиповерхової
–
м. Миколаїв, просп. Героїв
1,0;
4 310,00;
карова, 54025, м. Миколаїв, просп. Героїв України, 9, тел. (0512) 37-05-80 будівлі головного учбового корпусу; частина холу
України, 9; м. Миколаїв,
1,0
3 691,00
першого поверху старого учбового корпусу
вул. Кузнецька, 5
02125444, Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлин- Частина підвального приміщення навчального
–
м. Миколаїв, вул. Ніколь6,0
14 936,00
ського, 54030, м. Миколаїв, вул. Нікольська, 24, тел. (0512) 37-88-38
корпусу № 1
ська, 24
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

максимально
можливий строк
мета використання
оренди
2 роки 364 дні розміщення телекомунікаційного обладнання
2 роки 364 дні Розміщення автоматів з продажу кавових
напоїв

2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів
підакцизної групи
Заяви про оренду зазначених об’єктів 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 РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровартість майна за
максимально
загальна
найменування
вий номер
місцезнаходження
незалежною оцін- можливий строк
мета використання
2
площа,
м
майна
кою, грн
оренди
1 Державна служба України з питань 00726820, ДП «Рівненський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», Частина цокольного поверху адмі–
Рівненська область,
30,6
182 381
2 роки 11 місяців Надання послуг у сфері
геодезії, картографії та кадастру
33028, Рівненська область, м.Рівне, вул.С.Петлюри, 37, тел.(0362) 22-32-82
ністративного приміщення
м.Рівне, вул. 16 Липня, 38
права
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».
№
з/п

Назва органу управління

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

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

Назва органу
управління

1 Національний
банк України

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

найменування

00032106, Національний банк України, вул. Інститутська, 9, Нежитлові приміщення
м. Київ, 01601

5 грудня 2018 року

реєстровий номер
майна
Відсутній

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за незамісцезнаходження
плолежною оцінкою, грн
ща, м2
Сумська обл., Липоводолинський р-н, смт Липова Долина, пров. 1-й Благовіщенської, 2

1 579,5

3 790 712,22
станом на 31.08.2018

максимально
можливий строк
мета використання
оренди
2 роки 11 місяців Зберігання запасів готівки Національного банку України

№ 98 (1222)

5

відомості
приватизації

Продовження таблиці

№
з/п

Назва органу
управління

2 Міністерство
освіти і науки
України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)
00220078, Машинобудівний коледж Сумського державного
університету, тел. (0542) 25-21-30

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за незамісцезнаходження
плолежною оцінкою, грн
ща, м2

реєстровий номер
майна

найменування
Група інвентарних об’єктів: частина бетонної відмостки; частина ділянки даху;
частина технічного поверху

–

м. Суми, просп. Шевченка, 17

3,0;
1,0;
18,0

738,51;
246,17;
4 431,06

максимально
можливий строк
мета використання
оренди
До 3 років
Розміщення обладнання оператора
телекомунікацій, який надає послуги
з рухомого (мобільного) зв’язку та
послуги доступу до Інтернету
2 роки 364 дні Розміщення пункту прийому замовлень на вироби з каменю

3 Міністерство
24003836, Національний заповідник «Глухів», 41400, СумНежитлове приміщення в будівлі-пам'ятці 24003836.1.АААДДЛ349 Сумська обл., м. Глухів, вул. Шевченка, 10
51,7
120 470,00
культури України ська обл., м. Глухів, вул. Шевченка, 30, тел. (05444) 2-35-57 історії, архітектури та містобудування
місцевого значення «Банк М. А. Терещенка»
4 Міністерство
26378227, Роменський коледж Сумського національного
Нежитлові приміщення
–
Сумська обл., м. Ромни, вул. Горького, 56а
85,4
2 692,55
До 3 років
Розміщення їдальні
освіти і науки
аграрного університету, 42001, Сумська обл., м. Ромни,
станом на 31.07.2018
України
вул. Горького, 56а, тел. (05448) 3-22-63
5 Міністерство
24003836, Національний заповідник «Глухів», 41400, СумНежитлове приміщення в будівлі-пам'ятці 24003836.1.АААДДЛ349 Сумська обл., м. Глухів, вул. Шевченка, 10
51,7
120 470,00
2 роки 364 дні Розміщення пункту прийому замовкультури України ська обл., м. Глухів, вул. Шевченка, 30, тел. (05444) 2-35-57 історії, архітектури та містобудування
лень на вироби з каменю
місцевого значення «Банк М. А. Терещенка»
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, РВ Фонду по Сумській області. Заяви подаються в окремому
конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди
відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
Оголошення орендодавця – РВ ФОНДУ по ХАРКІВСЬКІЙ області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п
1

Назва органу
управління

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

Міністерство інфра- 01056735, ПрАТ «Завод «Трансзв’язок», 61009, м. Харків,
структури України
вул. Достоєвського, 16, тел. (057) 763-23-33

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
вартість майна за
незалежною оцінкою, грн
Нежитлова окремо розташована одноповерхова господарська 01056735.3.УАСРЮК031 м. Харків, вул. До958,7
1 497 400,00
будівля, інв. №100, літ. «АГ-1»
стоєвського, 16а
загальна
реєстровий номер майна місцезнаходження площа,
м2

найменування

2

максимально
можливий строк
мета використання
оренди
5 років
Розміщення торговельного об’єкта з
продажу продовольчих товарів, крім
товарів підакцизної групи
2 роки 11 місяців Розміщення буфету, що не здійснює
продаж товарів підакцизної групи

Міністерство освіти і 02547783, ДНЗ «Регіональний механіко-технологічний центр Нежитлові приміщення – кімн. № 1-3 та частково кімн. №1-6
–
м. Харків, вул. Мо15,5
84 800,00
науки України
професійної освіти Харківської області», 62472, Харківська
(площею 7,8 м2) на першому поверсі 2-поверхового громадрозова, 20а
обл., м. Мерефа, вул. Дніпровська, 207, тел. (057) 748-73-63 ського будинку побутового корпусу, інв. №1031002, літ. «Б-2»
Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів та документи (відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна») приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення
за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, РВ Фонду по Харківській області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог
абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФОНДУ ПО ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

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

реєстровий номер
майна

1 Міністерство оборони 38716088, Філія «Військторг» Концерну «Військторгсервіс», 17024, Чернігівська обл.,
України
Козелецький р-н, с-ще Десна, вул. Довженка, 45а, тел.: (04646) 4-62-96, 4-68-53

максимально
можливий строк мета використання
оренди
2 роки 364 дні Розміщення перукарні

Нежитлове приміщення першого поверху 33689922.36.ААААЕВ300 Чернігівська обл., Козелець61,65
107 178,50
двоповерхової будівлі магазину «Ювілейкий р-н, смт Десна, вул. Ювіний»
лейна, 45а
2 Міністерство освіти 05460798, Чернігівський національний технологічний університет, 14027, м. Чернігів, Нежитлові приміщення господарського бу–
Чернігівська обл., Чернігів182,3
118 343,06
2 роки 364 дні Переробка дереі науки України
вул. Шевченка, 95, тел.: (04622) 3-16-51, 3-42-44
динку майстерні для ремонту тракторів
ський р-н, с. Деснянка
вини
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43, з 8.00 до 17.00, крім п’ятниці, по п’ятницях до 16.00 (крім вихідних),
РВ Фонду по Чернігівській області. Довідки за тел. (0462) 77-44-95. 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 – апарату Фонду державного майна України про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
Балансоутримувач
(назва, код за ЄДРПОУ,
місцезнахозагальна вартість майна за неза- максимально можнайменування
реєстровий номер майна
мета використання
юридична адреса, контактний телефон)
дження
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Державне кос14310520, Державне підприємство завод Нерухоме майно загальною пло- 14310520.1101.МГПЛАС057 м. Київ, вул.
2 387,4;
74 657 620,00
25 років
Розміщення торговельних об’єктів з продажу продовольчих товарів, крім товамічне агентство
«Арсенал», м. Київ, вул. Московська, 8,
щею 5097,6 м2, а саме: будівля,
Московська, 8
рів підакцизної групи;
України
тел. 253-13-34
корпус № 14 (літера «Я»)
2710,2
розміщення їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 01133,м. Київ 133, вул. Генерала Алмазова, 18/9, Фонд державного майна України,
з 9.00 до 17.30, крім п'ятниці, у п'ятницю – з 9.00 до 16.15, крім вихідних. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

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

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Миколаївській області про проведення
конкурсу на право укладення договорів оренди
державного майна
 1. Назва та місцезнаходження об’єкта оренди: державне нерухоме майно – будівля мийки площею 112,7 м2 за адресою:
м.Миколаїв, вул.Заводська, 23/12. Балансоутримувач: ДП «Миколаївський морський торговельний порт».
Орган управління майном: Міністерство інфраструктури України.
Ринкова вартість майна згідно з висновком про вартість станом
на 30.09.2018 становить 256470,00 грн без ПДВ.
Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку – жовтень 2018 р. становить 3260,37 грн без ПДВ
при використанні за функціональним призначенням.
Основні умови конкурсу:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати
за використання об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною
платою за базовий місяць оренди – жовтень 2018 року, яка без урахування ПДВ становить 3260,37 грн.
2. Використання орендованого майна за функціональним призначенням.
3. Заборона суборенди, приватизації та переходу права власності
на орендоване майно до третіх осіб.
4. Термін дії договору оренди – 13 років.
5. Своєчасне і у повному обсязі внесення орендної плати (щомісяця до 15 числа місяця, наступного за звітним) з урахуванням
індексу інфляції.
6. Внесення завдатку розміром не менше 6-місячної орендної
плати протягом 10 робочих днів від дати укладення договору оренди,
який зараховується в рахунок плати за останні 6 місяців оренди.
7. Зобов’язання орендаря щодо підтримання належних умов експлуатації, ефективного використання, збереження об’єкта оренди,
забезпечення пожежної безпеки.
8. Своєчасне виконання поточного ремонту за рахунок орендаря
без компенсації витрат на їх здійснення.
9. Зобов’язання орендаря укласти протягом 15 робочих днів після
підписання договору оренди з балансоутримувачем договір про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого
майна та надання комунальних послуг орендарю, відшкодування податку на землю та нерухоме майно відмінне від земельної ділянки.
10. Страхування орендарем протягом 10 робочих днів після укладення договору оренди державного нерухомого майна на користь балансоутримувача. Постійно поновлювати договір страхування таким
чином, щоб увесь строк оренди майно було застрахованим.
11. Компенсація переможцем конкурсу витрат на проведення незалежної оцінки протягом 10 календарних днів від дати укладення
договору оренди.
12. Витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням договору
оренди, покладаються на орендаря.
13. Внесення гарантійного внеску в розмірі шести стартових
орендних плат (19562,22 грн) шляхом перерахування коштів на
рахунок: р/р 37315068016233 в ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код
ЄДРПОУ 20917284.
 2. Назва та місцезнаходження об’єкта оренди: державне нерухоме майно – будівля гаража малої механізації площею 481,4 м2
за адресою: м. Миколаїв, вул. Заводська, 23/12. Балансоутримувач:
ДП «Миколаївський морський торговельний порт».
Орган управління майном: Міністерство інфраструктури України.
Ринкова вартість майна згідно з висновком про вартість станом
на 30.09.2018 становить 950910,00 грн без ПДВ.
Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку – жовтень 2018 р. становить 12088,44 грн без ПДВ
при використанні за функціональним призначенням.
Основні умови конкурсу:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати
за використання об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною
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платою за базовий місяць оренди – жовтень 2018 року, яка без урахування ПДВ становить 12088,44 грн.
2. Використання орендованого майна за функціональним призначенням.
3. Заборона суборенди, приватизації та переходу права власності
на орендоване майно до третіх осіб.
4. Термін дії договору оренди – 13 років.
5. Своєчасне і у повному обсязі внесення орендної плати (щомісяця до 15 числа місяця, наступного за звітним) з урахуванням
індексу інфляції.
6. Внесення завдатку розміром не менше 6-місячної орендної
плати протягом 10 робочих днів від дати укладення договору оренди,
який зараховується в рахунок плати за останні 6 місяців оренди.
7. Зобов’язання орендаря щодо підтримання належних умов експлуатації, ефективного використання, збереження об’єкта оренди,
забезпечення пожежної безпеки.
8. Своєчасне виконання поточного ремонту за рахунок орендаря
без компенсації витрат на їх здійснення.
9. Зобов’язання орендаря укласти протягом 15 робочих днів після
підписання договору оренди з балансоутримувачем договір про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого
майна та надання комунальних послуг орендарю, відшкодування податку на землю та нерухоме майно відмінне від земельної ділянки.
10. Страхування орендарем протягом 10 робочих днів після укладення договору оренди державного нерухомого майна на користь балансоутримувача. Постійно поновлювати договір страхування таким
чином, щоб увесь строк оренди майно було застрахованим.
11. Компенсація переможцем конкурсу витрат на проведення незалежної оцінки протягом 10 календарних днів від дати укладення
договору оренди.
12. Витрати пов’язані з нотаріальним посвідченням договору
оренди покладаються на орендаря.
13. Внесення гарантійного внеску в розмірі шести стартових
орендних плат –72530,64 грн шляхом перерахування коштів на рахунок: р/р 37315068016233 в ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код ЄДРПОУ 20917284.
Основним критерієм визначення переможця конкурсу є максимальний розмір орендної плати при обов’язковому забезпеченні
виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії такі документи:
заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації
про конкурс. Якщо претендент вже подавав заяву про оренду, яка
стала підставою для оголошення конкурсу, після оголошення конкурсу він подає нові пропозиції відповідно до умов конкурсу; документи,
які підтверджують гарантійний внесок; пропозиції щодо виконання
умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно
якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу;
інформацію про відсутність застосування до претендента санкцій
відповідно до законодавства (у довільній формі); інформацію про
засоби зв’язку з ним;
відомості про претендента:
а) для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені в установленому
порядку копії установчих документів, завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей за останній рік; довідку
від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про
банкрутство;
б) для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або
належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином
копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.
Документи для участі у конкурсі (крім пропозиції щодо розміру
орендної плати, пропозиція щодо якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу) подаються в окремому непрозорому конверті (з написом «На конкурс» та вказаною назвою і місцезнаходженням об’єкта оренди), запечатаному печаткою учасника
конкурсу (за наявності).
Заяви на участь у конкурсі з пакетами документів до них приймаються за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, РВ Фонду по Миколаївській області, 6-й поверх, кімн. 37-38.

Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 3 робочих
дні до початку проведення конкурсу.
Конкурс відбудеться об 11.00 через 20 календарних днів з
дати публікації з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону в конференц-залі
РВ Фонду по Миколаївській області за адресою: м. Миколаїв
вул. Чкалова, буд. 20, 6-й поверх.
Ознайомитися з об’єктами оренди можна в робочі дні за місцем
їх розташування.
Додаткову інформацію щодо умов конкурсу можна отримати у
відділі оренди державного майна (кімн. 24-27) РВ Фонду по Миколаївській області або за тел.: (0512) 47-04-13, 47-89-82 з 8.00 до
17.00 (крім вихідних).

ПІДСУМКИ
Інформація РВ Фонду по Одеській області
про підсумки конкурсів на право укладення договору оренди
державного нерухомого майна
Конкурсною комісією прийнято рішення укласти договори оренди із:
ТОВ ЖК «АВАНГАРД» (код ЄДРПОУ 39794759) щодо майна, яке
обліковується на балансі ДП «Одеське обласне підприємство по племінній справі в тваринництві», а саме: нежитлових будівель: складу
(літ. «Б»), нежитлових приміщень колишньої кузні (літ. «В»), навіс (літ.
«Г»), частини навісу (літ. «Д»), гараж-майстерня (літ. «Е») загальною
площею 1 164,5 м2 за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н,
смт Авангард, вул. Ангарська, 1;
ТОВ «СНІК ВУД ІНДАСТРІ» (код ЄДРПОУ 32901525) щодо майна,
яке обліковується на балансі ДП «Одеський завод будівельних матеріалів», а саме: приміщення Лісопильного цеху (літ. «Л», інв. № 286),
у тому числі приміщення під № 1, 2, 27, 28, 36 – 44; бетонований
майданчик № 5, інв. № 920); навіс (літ. «Д1», інв. № 500); сушильна
камера (літ. «Д», інв. № 4035); приміщення № 1, 2 Промислового
цеху (літ. «В», № 1036) загальною площею – 6 178, 14 м2 за адресою:
м. Одеса, вул. Хімічна, 35;
ФОП Маловою Тетяною В’ячеславівною (ідент. № 2440801643)
щодо майна, яке обліковується на балансі ДНЗ «Одеське професійне училище залізничного транспорту та будівництва», а саме:
нежитлове приміщення на 1-му поверсі будівлі учбового корпусу
(інв. № 10300023) загальною площею 3,99 м2 за адресою: м. Одеса,
вул. Велика Арнаутська, 68;
ФОП Чорнопищук Оленою Миколаївною (ідент. № 2923613047)
щодо майна, яке обліковується на балансі Одеської національної
академії харчових технологій, частина коридору третього поверху учбового корпусу № 2 «Б» Коледжу газової та нафтопереробної
промисловості, загальною площею 10,00 м2 за адресою: м. Одеса,
вул. Левітана, буд. 46а;
ФОП Пантюк Кристиною Ігорівною (ідент. № 3308106367) щодо
майна, яке обліковується на балансі Одеської національної академії
харчових технологій, а саме: нежитлових приміщень першого поверху учбового корпусу № 3 загальною площею 114,00 м2 за адресою:
м. Одеса, вул. Пастера, буд. 29;
ФОП Висоцьким Владиславом Анатолійовичем (ідент.
№ 2587509930 ) щодо майна, яке обліковується на балансі Механікотехнологічного технікуму Одеської національної академії харчових
технологій, а саме: нежитлове приміщення буфету 1-го поверху учбового корпусу, (інв. № 01010078) загальною площею 65,50 м2 за
адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, буд.12;
ФОП Синявським Олександром Сергійовичем (ідент.
№ 3048323037) щодо майна, яке обліковується на балансі Одеської
національної академії харчових технологій, а саме: частини нежитлового приміщення вестибуля на 1-му поверсі будівлі учбового корпусу № 1 (інв. № 10311008) загальною площею 2,00 м2 за адресою:
м. Одеса, вул. Дворянська, 1/3;
ФОП Синявським Олександром Сергійовичем (ідент.
№ 3048323037) щодо майна, яке обліковується на балансі Одеської
національної академії харчових технологій, а саме: частини нежитлового приміщення вестибуля на 1-му поверсі будівлі літ. «А» учбового
корпусу (інв. № 01010063) загальною площею 2,0 м2 за адресою:
м. Одеса, вул. Канатна, 112;
ФОП Синявським Олександром Сергійовичем (ідент.
№ 3048323037) щодо майна, яке обліковується на балансі Одеської
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відомості
приватизації

національної академії харчових технологій, а саме: частини нежитлового приміщення вестибуля на 1-му поверсі будівлі літ. «Ї» учбового
корпусу (інв. № 01010067), загальною площею 2,0 м2 за адресою:
м. Одеса, вул. Канатна, 112;
ФОП Бернавським Анатолієм Олексійовичем (ідент. № 2497313713)
щодо майна, яке обліковується на балансі Одеського державного
екологічного університету, а саме: частини нежитлового приміщення їдальні на другому поверсі будівлі (інв. № 10310002) загальною
площею 351,5 м2 за адресою: м. Одеса, вул. Львівська, 15.
ІНФОРМАЦІЯ РВ Фонду по Харківській області
про підсумки конкурсу на право оренди нерухомого
державного майна, що відбувся 27.11.2018
За результатами засідання конкурсної комісії прийнято рішення
щодо укладення РВ Фонду по Харківській області договору оренди
державного майна: нежитлове приміщення – кімн. № 15 на першому
поверсі 5-поверхової будівлі гуртожитку № 8, літ. «А-5», загальною
площею 17,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Академіка Проскури,
2, що перебуває на балансі студентського містечка Національного
аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський
авіаційний інститут», з єдиним претендентом, що прийняв участь у
конкурсі та пропозиції якого відповідають оголошеним умовам його
проведення, – ФОП Панченко М. Б.

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

ІНФОРМАЦІя
КЕВ м. Дніпро про проведення конкурсу на право
укладення договорів оренди державного майна
Балансоутримувач: КЕВ м. Дніпро.
Орган управління: Міністерство оборони України.

 Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 33,9 м2.

Адреса об’єкта оренди: Дніпропетровська обл., Новомосковський
р-н, смт Гвардійське, військова частина А1126, військове містечко
№ 1, інв. № 298.
Стартова орендна плата за базовий місяць оренди – липень
2018 р., визначений відповідно до Методики розрахунку і порядку
використання плати за оренду державного майна, затвердженої постановою КМУ від 04.10.1995 № 786 (із змінами та доповненнями),
становить 388,91 грн з метою розміщення торговельного об’єкта з
продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи.
Основні умови конкурсу:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати
за використання об’єкта оренди.
2. Своєчасне і у повному обсязі внесення орендної плати (щомісяця до 15 числа місяця, наступного за звітним) з урахуванням
індексу інфляції.
3. Компенсація орендодавцю податку за землю під об’єктом оренди та за прилеглу територію.
4. Основним критерієм визначення переможця є максимальний
розмір орендної плати при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу. На підтвердження зобов’язання і забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен сплатити
завдаток в розмірі, не меншому ніж плата за перший (базовий)
місяць оренди.
Протягом місяця з дня укладення договору оренди орендар
зобов’язаний забезпечити сплату орендної плати у вигляді завдатку у розмірі тримісячної орендної плати. Завдаток зараховується
як орендна плата за останні три місяці оренди. У випадку відмови
переможця конкурсу від укладення договору оренди завдаток поверненню не підлягає.
5. Ефективне використання орендованого майна.
6. Своєчасне здійснення капітального, поточного та інших видів
ремонту орендованого майна.

КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Продовження. Початок рубрики на стор. 2 – 4

ІНФОРМАЦІЯ РВ Фонду по м. Києву про підсумки конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди,
що відбулися 22.10.2018
№
з/п

Вартість
виконання
робіт,
грн
4 000

2

3 150

Площа, м2

Адреса об’єкта
оцінки

1 Частина даху

6,0

2 Частина нежитлового
приміщення

3,0

ФОП Чебаков
О. І.
ПП «ЕНЕРГОМАКС»

3 Частина нежитлового
приміщення – об’єкт
культурної спадщини
4 Частина нежитлового
приміщення – об’єкт
культурної спадщини
5 Нежитлове приміщення

3,0

м. Київ, пл. Спортивна, 1
м. Київ, ПущаВодиця,
вул. Міська, 1а
м. Київ, пл.
Контрактова, 2а

ФОП Чебаков
О. І.

2

4 000

м. Київ, вул. Інститутська, 9,
корпус № 2
м. Київ, вул. Дегтярівська, 13/24

ПП «ЕНЕРГОМАКС»

2

4 000

ТОВ «Консалтингова група
«А.Р.Т. ФІНАНС»
ПП «ДУАНТ»

2

3 300

2

4 690

ТОВ «ЕкспертІнжиніринг
Сервіс»

2

3 200

ПП «ДУАНТ»

2

3 150

2

4 800

2

3 700

2

3 440

2

29 900

2

3 500

2

3 000

2

3 700

2

3 300

2

2 990

2

3 300

Назва об’єкта оцінки

6 Нерухоме майно

2,0
12,6

237,4 м. Київ, просп.
Науки, 57
7 Нежитлове приміщення 41,6 м. Київ,
вул. ДовнарЗапольського,
10а
8 Нежитлове приміщення 43,1 м. Київ,
вул. Пшенична,
8f (літ. «Г»)
9 Будівля «Церква»
78,3 м. Київ, вул. П.
Майбороди, 19
10 Нежитлові приміщення 32,0 м. Київ, бульв. Л.
Українки, 26
11
12

13
14
15
16
17
18

СОД – переможець

Термін
виконання,
календарних
днів
2

ФОП Чебаков
О. І.
ТОВ «Консалтингова група
«А.Р.Т. ФІНАНС»
Нежитлові приміщення 95,0 м. Київ, вул. Ло- ПП «ДУАНТ»
моносова, 49
Нерухоме майно, а
3348,5 м. Київ, вул. По- ТОВ «Українські
саме: тверде покриття (1830,6; лярна, 12
інноваційні кон(автопроїзди та еле1517,9)
сультанти»
менти замощення на
площадці), будівлі і
споруди (в кількості
7 од.)
Нежитлове приміщення 47,8 м. Київ, вул. Т.
ПП «ДУАНТ»
Драйзера, 7
Нежитлове приміщення 24,9 м. Київ, вул. Т.
ПП «ДУАНТ»
Драйзера, 7
Частина даху
21,0 м. Київ, вул. Пре- ТОВ «Консалображенська (І. тингова група
Клименка), 25
«А.Р.Т. ФІНАНС»
Нежитлове приміщення 75,0 м. Київ, вул. Ні- ТОВ «Консалжинська, 12
тингова група
«А.Р.Т. ФІНАНС»
Нежитлове приміщення 21,2 м. Київ, вул. Тур- ПП «ДУАНТ»
генєвська, 71
Нежитлові приміщення 197,0 м. Київ, вул. Ло- ТОВ «Консалмоносова, 33/43 тингова група
«А.Р.Т. ФІНАНС»

ІНФОРМАЦІЯ РВ Фонду по Черкаській області
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів, що відбулися 08.10.2018
І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна. Замовник робіт з оцінки: РВ Фонду по
Черкаській області.
1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення, а саме: виробничі майстерні площею 176,9 м2; склад з підвальним приміщенням
площею 107,4 м2 та столярна майстерня площею 230,0 м2; учбововиробничий корпус площею 2 629,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Підприємство
Державної кримінально-виконавчої служби України (№ 129)». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Європейська, 27б, м. Умань,
Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ФОП Любарська В. В. Дата
оцінки: 30.09.2018. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Дисконт». Термін виконання роботи – 2
календарних дні, вартість послуг – 2 300,00 грн.
2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення коридору першого
поверху п’ятиповерхової будівлі площею 3,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Черкаський
державний науково-дослідний інститут техніко-економічної інформації в хімічній промисловості». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Мішакіна С. І. Дата оцінки: 30.09.2018. Переможцем конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП Драник Г. В. Термін виконання роботи – 2 календарних днів, вартість послуг – 290,00 грн.
3. Назва об’єкта оцінки: гідротехнічні споруди, розташовані в
межах Жашківського району Черкаської області, а саме: інвентарний
№ 293 – Бункер з причалом Конела № 1; Інвентарний № 332 – Бункер з причалом Конела № 2; Інвентарний № 341 – Бункер з причалом
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Конела № 3; Інвентарний № 366 – Бункер з причалом Конела № 4;
Інвентарний № 371 – Бункер з причалом Конела № 5; Інвентарний
№ 294 – Бункер з причалом Конела № 6; Інвентарний № 204/10 –
Верховинна споруда ставу Острожанського; Інвентарний № 269 –
Відвідний канал Бузівка № 1; Інвентарний № 325 – Відгороджуюча
дамба Конела № 2; Інвентарний № 329 – Відгороджуюча дамба Конела № 2; Інвентарний № 336 – Відгороджуюча дамба Конела № 3;
Інвентарний № 204/7 – Водовипуск (вбудований в роздільній дамбі
з рибоуловлювачем); Інвентарний № 271 – Водовипуск Бузівка № 1;
Інвентарний № 357 – Водовипуск Бузівка № 3; Інвентарний № 286 –
Водовипуск Бузівка № 3; Інвентарний № 280 – Водовипуск Бузівка
№ 4; Інвентарний № 241 – Водовипуск Зимовал № 3; Інвентарний
№ 257 – Водовипуск Зимовал № 5; Інвентарний № 372 – Водовипуск із
водовідводом Конела № 5; Інвентарний № 362 – Водовипуск із водозаб. ставу Конела № 4; Інвентарний № 292 – Водовипуск Конела № 1;
Інвентарний № 328 – Водовипуск Конела № 2; Інвентарний № 330 –
Водовипуск Конела № 2; Інвентарний № 339 – Водовипуск Конела
№ 3; Інвентарний № 232 – Водовипуск Ольшанецікий № 3; Інвентарний № 242 – Водовипуск Панський; Інвентарний № 218/3 – Водовипуск переднерестового ставу № 1; Інвентарний № 218/7 – Водовипуск
переднерестового ставу № 2; Інвентарний № 218/11 – Водовипуск
переднерестового ставу № 3; Інвентарний № 218/15 – Водовипуск
переднерестового ставу № 4; Інвентарний № 218/19 – Водовипуск
переднерестового ставу № 5; Інвентарний № 327 – Водозабезпечуючий канал Конела № 2; Інвентарний № 338 – Водозабезпечуючий
канал Конела № 3; Інвентарний № 365 – Водозабезпечуючий канал
Конела № 4; Інвентарний № 368 – Водозабезпечуючий канал Конела № 5; Інвентарний № 272 – Водозабірна споруда Бузівка № 1; Інвентарний № 259 – Водозабірна споруда Зимовал № 5; Інвентарний
№ 342 – Водозабірна споруда Конела № 3; Інвентарний № 204/9 –
Водонапуск № 1 ставу Острожанського; Інвентарний № 204/12 – Водонапуск № 2 ставу Острожанського; Інвентарний № 218/4 – Водонапуск переднерестового ставу № 1; Інвентарний № 218/8 – Водонапуск
переднерестового ставу № 2; Інвентарний № 218/12 – Водонапуск
переднерестового ставу № 3; Інвентарний № 218/16 – Водонапуск
переднерестового ставу № 4; Інвентарний № 218/20 – Водонапуск
переднерестового ставу № 5; Інвентарний № 363 – Водообвідний
канал Конела № 4; Інвентарний № 270 – Водопостачаючий водогін
Бузівка № 1; Інвентарний № 245 – Водоскид Панський; Інвентарний
№ 246 – Водоскид Панський; Інвентарний № 258 – Водоскидний канал
Зимовал № 5; Інвентарний № 337 – Головний спускний канал Конела
№ 3; Інвентарний № 348 – Гребля водоскидна Конела № 3; Інвентарний № 288 – Гребля Конельського нагульного ставу; Інвентарний
№ 344 – Гребля ставкова водопостачальна Конела № 3; Інвентарний
№ 244 – Дамба виростного ставу Панський; Інвентарний № 290 –
Дамба огороджувальна Конела № 1; Інвентарний № 204/2 – Дамба
ставу Острожанського,що межує з дренажним каналом; Інвентарний
№ 204/1 – Дамба ставу Острожанського,що межує з р. Гірський Тікич;
Інвентарний № 260 – Донний водовипуск Великий Ольшанецький;
Інвентарний № 247 – Донний водовипуск Зимовал № 1; Інвентарний
№ 250 – Донний водовипуск Зимовал № 2; Інвентарний № 340 –Донний водовипуск Конела № 3; Інвентарний № 343 – Донний водовипуск Конела № 3; Інвентарний № 361 – Донний водовипуск Конела
№ 4; Інвентарний № 262 – Донний водовипуск Ольшанецький № 1;
Інвентарний № 226 – Донний водовипуск Ольшанецький № 2; Інвентарний № 204/3 – Дренажний канал ставу Острожанського; Інвентарний № 364 –Дренажний канал Конела № 4; Інвентарний № 367 –
Дренажний канал Конела № 5; Інвентарний № 299 – Дренажний канал
Конела № 7; Інвентарний № 353 – Дюкер під скидний канал Бузівка
№ 2; Інвентарний № 204/5 – Контурна дамба ставу Острожанського,
що межує з рибоуловлювачем; Інвентарний № 268 – Контурна дамба
Бузівка № 1; Інвентарний № 354 – Контурна дамба Бузівка № 3; Інвентарний № 256 – Контурна дамба Бузівка № 3; Інвентарний № 278 –
Контурна дамба Бузівка № 4; Інвентарний № 218/1 – Контурна дамба
переднерестового ставу № 1; Інвентарний № 218/5 – Контурна дамба
переднерестового ставу № 2; Інвентарний № 218/9 – Контурна дамба
переднерестового ставу № 3; Інвентарний № 218/13 – Контурна дамба переднерестового ставу № 4; Інвентарний № 218/17 – Контурна
дамба переднерестового ставу № 5; Інвентарний № 255 – Кріплення
гребня зимовал № 4; Інвентарний № 346 – Кріплення донної частини мосту Конела № 3; Інвентарний № 236 – Міст № 1 Житецький; Інвентарний № 237 – Міст № 2 Житецький; Інвентарний № 233 – Міст
№ 3 Житецький; Інвентарний № 235 – Міст Житецький; Інвентарний
№ 350 – Міст через скидний канал Бузівка № 2; Інвентарний № 234 –
Огороджувальна дамба Житецький; Інвентарний № 248 – Огороджувальна дамба Зимовал № 1; Інвентарний № 252 – Огороджувальна
дамба Зимовал № 2; Інвентарний № 239 – Огороджувальна дамба
Зимовал № 3; Інвентарний № 253 – Огороджувальна дамба Зимовал
№ 4; Інвентарний № 295 – Огороджувальна дамба Конела № 6; Інвентарний № 298 –Огороджувальна дамба Конела № 7; Інвентарний
№ 261 – Огороджувальна дамба Ольшанецький № 1; Інвентарний
№ 263 – Огороджувальна дамба Ольшанецький № 1; Інвентарний
№ 227 – Огороджувальна дамба Ольшанецький № 2; Інвентарний
№ 359 – Оправа бутобетонна Конела № 4; Інвентарний № 352 – Перепускна споруда Бузівка № 2; Інвентарний № 358 – Перепускна споруда Бузівка № 3; Інвентарний № 369 – Перепускна споруда Конела
№ 5; Інвентарний № 204/6 – Підпірна споруда ставу Острожанського
в Гірський Тікич; Інвентарний № 238 – Підпірна споруда Житецький;
Інвентарний № 347 – Подовж. сток споруд Конела № 3; Інвентарний
№ 204/11 – Причал з бункером ставу Острожанського; Інвентарний № 204/8 – Рибоуловлювач ставу Острожанського; Інвентарний
№ 204/4 – Роздільна дамба з рибоуловлювачем ставу Острожанського; Інвентарний № 218/2 – Роздільна дамба переднерестового ставу № 1; Інвентарний № 218/6 – Роздільна дамба переднерестового
ставу № 2; Інвентарний № 218/10 – Роздільна дамба переднерес-

7. Утримання об’єкта оренди в належному санітарно-технічному
стані.
8. Забезпечення страхування об’єкта оренди на весь період оренди та забезпечення його охорони.
9. Забезпечення пожежної безпеки об’єкта оренди.
10. Зобов’язання орендаря у разі припинення або розірвання
договору повернути об’єкт оренди у порядку, визначеному чинним
законодавством, в стані, не гіршому ніж на момент передачі його в
оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, та (або) відновити майно та (або) відшкодувати збитки у разі погіршення стану або
втрати (повної або часткової) об’єкта з вини орендаря.
11. Право орендодавця здійснювати контроль за станом, цільовим
використанням об’єкта оренди.
12. Заборона передачі об’єкта оренди в суборенду.
13. Термін дії договору оренди: 2 роки 11 місяців.
Переможцем конкурсу буде визнано учасника конкурсу, який запропонував найкращі умови подальшої експлуатації та використання
об’єкта оренди та при інших рівних умовах найбільшу орендну плату
за базовий місяць розрахунку.
Конкурс відбудеться в Гвардійському підрозділі КЕВ м. Дніпро за адресою: Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н,
смт Гвардійське, вул. Буркіна, буд. 8 через 20 календарних днів
з моменту опублікування інформаційного повідомлення у газеті
«Відомості приватизації».
Термін приймання конкурсних пропозицій: протягом 15 днів з моменту публікації цієї інформації у газеті «Відомості приватизації».
Конкурсні пропозиції подаються в окремому непрозорому конверті з написом «На конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу,
або за підписом на зворотньому боці конверта (для фізичних осіб,
які працюють без печатки).
Документи приймаються за адресою: Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, смт Гвардійське, вул. Буркіна, буд. 8, кімн. 206.
За додатковою інформацією звертатися за тел. (066) 731-24-31.
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тового ставу № 3; Інвентарний № 218/14 – Роздільна дамба переднерестового ставу № 4; Інвентарний № 218/18 – Роздільна дамба
переднерестового ставу № 5; Інвентарний № 228 – Розділювальна
дамба Ольшанецький № 3; Інвентарний № 229 – Розділювальна дамба
Ольшанецький № 3; Інвентарний № 230 – Розділювальна дамба Ольшанецький № 3; Інвентарний № 231 – Розділювальна дамба Ольшанецький № 3; Інвентарний № 355 – Розподільна дамба Бузівка № 3;
Інвентарний № 249 – Розподільна дамба Зимовал № 1; Інвентарний
№ 251 – Розподільна дамба Зимовал № 2; Інвентарний № 240 – Розподільна дамба Зимовал № 3; Інвентарний № 254 – Розподільна дамба Зимовал № 4; Інвентарний № 331 – Розподільна дамба Конела № 2;
Інвентарний № 360 – Розподільна дамба Конела № 4; Інвентарний
№ 370 – Розподільна дамба Конела № 5; Інвентарний № 264 – Розподільна дамба Ольшанецький № 1; Інвентарний № 349 – Розподільча
дамба Бузівка № 2; Інвентарний № 351 – Розподільча дамба Бузівка
№ 2; Інвентарний № 356 – Скидний канал Бузівка № 3; Інвентарний
№ 279 – Скидний канал Бузівка № 4; Інвентарний № 291 – Скидний
канал Конела № 1; Інвентарний № 326 – Скидний канал Конела № 2;
Інвентарний № 243 – Скидний канал Панський; Інвентарний № 335 –
Фільтруючий канал Конела № 3;
гідротехнічні споруди, розташовані в межах Городищенського
району Черкаської області, а саме: Інвентарний № 632/2 – Верховина нагульного ставу В’язівок; Інвентарний № 622/12 – Верховинна
споруда вирощувального ставу Воронівський Верхній; Інвентарний
№ 622/8 – Верховинна споруда вирощувального ставу Воронівський
Нижній; Інвентарний № 613/2 – Верховинна споруда водопостачального ставу В’язівок; Інвентарний № 622/2 – Верховинна споруда нагульного ставу Воронівський; Інвентарний № 613/26 – Водовипуск
вирощувального ставу № 10 В’язівок; Інвентарний № 613/20 – Водовипуск вирощувального ставу № 11 В’язівок; Інвентарний № 613/14 –
Водовипуск вирощувального ставу № 12 В’язівок; Інвентарний
№ 613/68 – Водовипуск вирощувального ставу № 2 В’язівок; Інвентарний № 613/62 – Водовипуск вирощувального ставу № 3 В’язівок;
Інвентарний № 613/56 – Водовипуск вирощувального ставу № 4
В’язівок; Інвентарний № 613/50 – Водовипуск вирощувального ставу № 5 В’язівок; Інвентарний № 613/44 – Водовипуск вирощувального ставу № 6 В’язівок; Інвентарний № 613/38 – Водовипуск вирощувального ставу № 7 В’язівок; Інвентарний № 613/32 – Водовипуск
вирощувального ставу № 8 В’язівок; Інвентарний № 632/6 – Водовипуск вирощувального ставу В’язівок; Інвентарний № 622/14 – Водовипуск вирощувального ставу Воронівський; Інвентарний
№ 622/11 – Водовипуск вирощувального ставу Воронівський Верхній; Інвентарний № 622/7 – Водовипуск вирощувального ставу Воронівський Нижній; Інвентарний № 613/190 – Водовипуск зимувального ставу № 1 В’язівок; Інвентарний № 613/195 – Водовипуск зимувального ставу № 2 В’язівок; Інвентарний № 613/200 – Водовипуск
зимувального ставу № 3 В’язівок; Інвентарний № 613/205 – Водовипуск зимувального ставу № 4 В’язівок; Інвентарний № 613/210 –
Водовипуск зимувального ставу № 5 В’язівок; Інвентарний № 613/9 –
Водовипуск карантинного ставу В’язівок; Інвентарний № 613/173 –
Водовипуск літньо-маточного ставу № 1 В’язівок; Інвентарний
№ 613/178 – Водовипуск літньо-маточного ставу № 2 В’язівок; Інвентарний № 613/184 – Водовипуск літньо-маточного ставу № 3
В’язівок; Інвентарний № 613/75 – Водовипуск нерестового ставу № 1
В’язівок; Інвентарний № 632/10 – Водовипуск нерестового ставу № 1
В’язівок; Інвентарний № 613/120 – Водовипуск нерестового ставу
№ 10 В’язівок; Інвентарний № 6131/25 – Водовипуск нерестового
ставу № 11 В’язівок; Інвентарний № 613/130 – Водовипуск нерестового ставу № 12 В’язівок; Інвентарний № 613/135 – Водовипуск нерестового ставу № 13 В’язівок; Інвентарний № 613/140 – Водовипуск
нерестового ставу № 14 В’язівок; Інвентарний № 613/145 – Водовипуск нерестового ставу № 15 В’язівок; Інвентарний № 613/150 –
Водовипуск нерестового ставу № 16 В’язівок; Інвентарний
№ 613/155 – Водовипуск нерестового ставу № 17 В’язівок; Інвентарний № 613/160 – Водовипуск нерестового ставу № 18 В’язівок; Інвентарний № 613/165 – Водовипуск нерестового ставу № 19 В’язівок;
Інвентарний № 613/80 – Водовипуск нерестового ставу № 2 В’язівок;
Інвентарний № 632/13 – Водовипуск нерестового ставу № 2 В’язівок;
Інвентарний № 613/169 – Водовипуск нерестового ставу № 20
В’язівок; Інвентарний № 613/85 – Водовипуск нерестового ставу № 3
В’язівок; Інвентарний № 613/90 – Водовипуск нерестового ставу № 4
В’язівок; Інвентарний № 613/95 – Водовипуск нерестового ставу № 5
В’язівок; Інвентарний № 613/100 – Водовипуск нерестового ставу
№ 6 В’язівок; Інвентарний № 613/105 – Водовипуск нерестового
ставу № 7 В’язівок; Інвентарний № 613/110 – Водовипуск нерестового ставу № 8 В’язівок; Інвентарний № 613/115 – Водовипуск нерестового ставу № 9 В’язівок; Інвентарний № 613/213 – Водовипуск
товарного садку В’язівок; Інвентарний № 613/27 – Водонапуск вирощувального ставу № 10 В’язівок; Інвентарний № 613/21 – Водонапуск вирощувального ставу № 11 В’язівок; Інвентарний № 613/15 –
Водонапуск вирощувального ставу № 12 В’язівок; Інвентарний
№ 613/69 – Водонапуск вирощувального ставу № 2 В’язівок; Інвентарний № 613/63 – Водонапуск вирощувального ставу № 3 В’язівок;
Інвентарний № 613/57 – Водонапуск вирощувального ставу № 4
В’язівок; Інвентарний № 613/51 – Водонапуск вирощувального ставу № 5 В’язівок; Інвентарний № 613/45 – Водонапуск вирощувального ставу № 6 В’язівок; Інвентарний № 613/39 – Водонапуск вирощувального ставу № 7 В’язівок; Інвентарний № 613/33 – Водонапуск
вирощувального ставу № 8 В’язівок; Інвентарний № 632/7 – Водонапуск вирощувального ставу В’язівок; Інвентарний № 622/15 – Водонапуск вирощувального ставу Воронівський; Інвентарний
№ 613/4 – Водонапуск водопостачального ставу до водопостачального каналу В’язівок; Інвентарний № 613/5 – Водонапуск до інкубаційного цеху водопостачального ставу В’язівок; Інвентарний
№ 613/191 – Водонапуск зимувального ставу № 1 В’язівок;

№ 98 (1222)

7

відомості
приватизації

Інвентарний № 613/196 – Водонапуск зимувального ставу № 2
В’язівок; Інвентарний № 613/201 – Водонапуск зимувального ставу
№ 3 В’язівок; Інвентарний № 613/206 – Водонапуск зимувального
ставу № 4 В’язівок; Інвентарний № 613/211 – Водонапуск зимувального ставу № 5 В’язівок; Інвентарний № 613/10 – Водонапуск карантинного ставу В’язівок; Інвентарний № 613/174 – Водонапуск літньоматочного ставу № 1 В’язівок; Інвентарний № 613/179 – Водонапуск
літньо-маточного ставу № 2 В’язівок; Інвентарний № 613/185 – Водонапуск літньо-маточного ставу № 3 В’язівок; Інвентарний
№ 613/74 – Водонапуск нерестового ставу № 1 В’язівок; Інвентарний
№ 632/9 – Водонапуск нерестового ставу № 1 В’язівок; Інвентарний
№ 613/119 – Водонапуск нерестового ставу № 10 В’язівок; Інвентарний № 613/124 – Водонапуск нерестового ставу № 11 В’язівок; Інвентарний № 613/129 – Водонапуск нерестового ставу № 12 В’язівок;
Інвентарний № 613/134 – Водонапуск нерестового ставу № 13
В’язівок; Інвентарний № 613/139 – Водонапуск нерестового ставу
№ 14 В’язівок; Інвентарний № 613/144 – Водонапуск нерестового
ставу № 15 В’язівок; Інвентарний № 613/149 – Водонапуск нерестового ставу № 16 В’язівок; Інвентарний № 613/154 – Водонапуск нерестового ставу № 17 В’язівок; Інвентарний № 613/159 – Водонапуск
нерестового ставу № 18 В’язівок; Інвентарний № 613/164 – Водонапуск нерестового ставу № 19 В’язівок; Інвентарний № 613/79 –
Водонапуск нерестового ставу № 2 В’язівок; Інвентарний № 632/12 –
Водонапуск нерестового ставу № 2 В’язівок; Інвентарний № 613/168 –
Водонапуск нерестового ставу № 20 В’язівок; Інвентарний № 613/84 –
Водонапуск нерестового ставу № 3 В’язівок; Інвентарний
№ 613/89 – Водонапуск нерестового ставу № 4 В’язівок; Інвентарний
№ 613/94 – Водонапуск нерестового ставу № 5 В’язівок; Інвентарний
№ 613/99 – Водонапуск нерестового ставу № 6 В’язівок; Інвентарний
№ 613/104 – Водонапуск нерестового ставу № 7 В’язівок; Інвентарний № 613/109 – Водонапуск нерестового ставу № 8 В’язівок; Інвентарний № 613/114 – Водонапуск нерестового ставу № 9 В’язівок;
Інвентарний № 613/214 – Водонапуск товарного садку В’язівок; Інвентарний № 613/28 – Водоперепуск вирощувального ставу № 10
до вирощувального ставу № 11 В’язівок; Інвентарний № 613/22 –
Водоперепуск вирощувального ставу № 11 до вирощувального ставу № 12 В’язівок; Інвентарний № 613/16 – Водоперепуск вирощувального ставу № 12 до карантинного ставу В’язівок; Інвентарний
№ 613/70 – Водоперепуск вирощувального ставу № 2 до вирощувального ставу № 3 В’язівок; Інвентарний № 613/64 – Водоперепуск
вирощувального ставу № 3 до вирощувального ставу № 4 В’язівок;
Інвентарний № 613/58 – Водоперепуск вирощувального ставу № 4
до вирощувального ставу № 5 В’язівок; Інвентарний № 613/52 – Водоперепуск вирощувального ставу № 5 до вирощувального ставу
№ 6 В’язівок; Інвентарний № 613/46 – Водоперепуск вирощувального ставу № 6 до вирощувального ставу № 7 В’язівок; Інвентарний
№ 613/40 – Водоперепуск вирощувального ставу № 7 до вирощувального ставу № 8 В’язівок; Інвентарний № 613/34 м Водоперепуск
вирощувального ставу № 8 до вирощувального ставу № 10 В’язівок;
Інвентарний № 613/180 – Водоперепуск літньо-маточного ставу № 2
з літньо-маточним № 1 В`язівок; Інвентарний № 613/186 – Водоперепуск літньо-маточного ставу № 3 з літньо-маточним № 2 В’язівок;
Інвентарний № 613/6 – Водопостачальний канал виросної системи
В’язівок; Інвентарний № 622/13 – Гребля вирощувального ставу Воронівський; Інвентарний № 613/23 – Дамба вирощувального ставу
№ 10, що межує з водопостачальним каналом В’язівок; Інвентарний
№ 613/24 – Дамба вирощувального ставу № 10, що межує зі скидним
каналом В’язівок; Інвентарний № 613/17 – Дамба вирощувального
ставу № 11, що межує з водопостачальним каналом В’язівок; Інвентарний № 613/18 – Дамба вирощувального ставу № 11, що межує зі
скидним каналом В’язівок; Інвентарний № 613/11 – Дамба вирощувального ставу № 12, що межує з водопостачальним каналом
В’язівок; Інвентарний № 613/12 – Дамба вирощувального ставу № 12,
що межує зі скидним каналом В’язівок; Інвентарний № 613/65 – Дамба вирощувального ставу № 2, що межує з водопостачальним каналом В’язівок; Інвентарний № 613/66 – Дамба вирощувального ставу
№ 2, що межує зі скидним каналом В’язівок; Інвентарний № 613/59 –
Дамба вирощувального ставу № 3, що межує з водопостачальним
каналом В’язівок; Інвентарний № 613/60 – Дамба вирощувального
ставу № 3, що межує зі скидним каналом В’язівок; Інвентарний
№ 613/53 – Дамба вирощувального ставу № 4, що межує з водопостачальним каналом В’язівок; Інвентарний № 613/54 – Дамба вирощувального ставу № 4, що межує зі скидним каналом В’язівок; Інвентарний № 613/47 – Дамба вирощувального ставу № 5, що межує з
водопостачальним каналом В’язівок; Інвентарний № 613/48 – Дамба
вирощувального ставу № 5, що межує зі скидним каналом В’язівок;
Інвентарний № 613/41 – Дамба вирощувального ставу № 6, що межує з водопостачальним каналом В’язівок; Інвентарний № 613/42 –
Дамба вирощувального ставу № 6, що межує зі скидним каналом
В’язівок; Інвентарний № 613/35 – Дамба вирощувального ставу № 7,
що межує з водопостачальним каналом В’язівок; Інвентарний
№ 613/36 – Дамба вирощувального ставу № 7, що межує зі скидним
каналом В’язівок; Інвентарний № 613/29 – Дамба вирощувального
ставу № 8, що межує з водопостачальним каналом В’язівок; Інвентарний № 613/30 – Дамба вирощувального ставу № 8, що межує зі
скидним каналом В’язівок; Інвентарний № 613/188 – Дамба зимувального ставу № 1 що межує зі скидним каналом В’язівок; Інвентарний № 613/187 – Дамба зимувального ставу № 1, що межує з водопостачальним каналом В’язівок; Інвентарний № 613/193 – Дамба
зимувального ставу № 2, що межує зі скидним каналом В’язівок; Інвентарний № 613/192 – Дамба зимувального ставу № 2, що межує з
водопостачальним каналом В’язівок; Інвентарний № 613/198 – Дамба зимувального ставу № 3, що межує зі скидним каналом В’язівок;
Інвентарний № 613/197 – Дамба зимувального ставу № 3, що межує
з водопостачальним каналом В’язівок; Інвентарний № 613/203 –
Дамба зимувального ставу № 4, що межує зі скидним каналом
В’язівок; Інвентарний № 613/202 – Дамба зимувального ставу № 4,
що межує з водопостачальним каналом В’язівок; Інвентарний
№ 613/208 – Дамба зимувального ставу № 5 що межує зі скидним
каналом В’язівок; Інвентарний № 613/207 – Дамба зимувального
ставу № 5, що межує з водопостачальним каналом В’язівок; Інвентарний № 613/8 – Дамба карантинного ставу, що межує зі скидним
каналом В’язівок; Інвентарний № 613/171 – Дамба літньо-маточного
ставу № 1, що межує зі скидним каналом В’язівок; Інвентарний
№ 613/170 – Дамба літньо-маточного ставу № 1, що межує з водопостачальним каналом В’язівок; Інвентарний № 613/176 – Дамба
літньо-маточного ставу № 2, що межує зі скидним каналом В’язівок;
Інвентарний № 613/175 – Дамба літньо-маточного ставу № 2, що
межує з водопостачальним каналом В`язівок; Інвентарний
№ 613/182 – Дамба літньо-маточного ставу № 3, що межує зі скидним каналом В’язівок; Інвентарний № 613/181 – Дамба літньоматочного ставу № 3, що межує з водопостачальним каналом
В’язівок; Інвентарний № 613/71 – Дамба нерестового ставу № 1, що
межує з водопостачальним каналом В’язівок; Інвентарний № 613/72 –
Дамба нерестового ставу № 1, що межує зі скидним каналом В’язівок;
Інвентарний № 613/117 – Дамба нерестового ставу № 10, що межує
зі скидним каналом В’язівок; Інвентарний № 613/116 – Дамба нерестового ставу № 10, що межує з водопостачальним каналом
В’язівок; Інвентарний № 613/122 – Дамба нерестового ставу № 11,
що межує зі скидним каналом В’язівок; Інвентарний № 613/121 –
Дамба нерестового ставу № 11, що межує з водопостачальним каналом В’язівок; Інвентарний № 613/127 – Дамба нерестового ставу
№ 12, що межує зі скидним каналом В’язівок; Інвентарний
№ 613/126 – Дамба нерестового ставу № 12, що межує з водопостачальним каналом В’язівок; Інвентарний № 613/132 – Дамба нерестового ставу № 13, що межує зі скидним каналом В’язівок; Інвентарний № 613/131 – Дамба нерестового ставу № 13, що межує з
водопостачальним каналом В’язівок; Інвентарний № 613/137 – Дамба нерестового ставу № 14 що межує зі скидним каналом В’язівок;
Інвентарний № 613/136 – Дамба нерестового ставу № 14, що межує
з водопостачальним каналом В’язівок; Інвентарний № 613/142 –
Дамба нерестового ставу № 15 що межує зі скидним каналом
В’язівок; Інвентарний № 613/141 – Дамба нерестового ставу № 15,
що межує з водопостачальним каналом В’язівок; Інвентарний
№ 613/147 – Дамба нерестового ставу № 16 що межує зі скидним
каналом В’язівок; Інвентарний № 613/146 – Дамба нерестового ставу № 16, що межує з водопостачальним каналом В’язівок; Інвентарний № 613/152 – Дамба нерестового ставу № 17 що межує зі скидним
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каналом В’язівок; Інвентарний № 613/151 – Дамба нерестового ставу № 17, що межує з водопостачальним каналом В’язівок; Інвентарний № 613/157 – Дамба нерестового ставу № 18 що межує зі скидним
каналом В’язівок; Інвентарний № 613/156 – Дамба нерестового ставу № 18, що межує з водопостачальним каналом В’язівок; Інвентарний № 613/162 – Дамба нерестового ставу № 19 що межує зі скидним
каналом В’язівок; Інвентарний № 613/161 – Дамба нерестового ставу № 19, що межує з водопостачальним каналом В’язівок; Інвентарний № 613/76 – Дамба нерестового ставу № 2, що межує з водопостачальним каналом В’язівок; Інвентарний № 613/77 – Дамба нерестового ставу № 2, що межує зі скидним каналом В’язівок; Інвентарний
№ 613/167 – Дамба нерестового ставу № 20 що межує зі скидним
каналом В’язівок; Інвентарний № 613/166 – Дамба нерестового ставу № 20, що межує з водопостачальним каналом В’язівок; Інвентарний № 613/81 – Дамба нерестового ставу № 3, що межує з водопостачальним каналом В’язівок; Інвентарний № 613/82 – Дамба нерестового ставу № 3, що межує зі скидним каналом В’язівок; Інвентарний
№ 613/86 – Дамба нерестового ставу № 4, що межує з водопостачальним каналом В’язівок; Інвентарний № 613/87 – Дамба нерестового ставу № 4, що межує зі скидним каналом В’язівок; Інвентарний
№ 613/91 – Дамба нерестового ставу № 5, що межує з водопостачальним каналом В’язівок; Інвентарний № 613/92 – Дамба нерестового ставу № 5, що межує зі скидним каналом В’язівок; Інвентарний
№ 613/96 – Дамба нерестового ставу № 6, що межує з водопостачальним каналом В’язівок; Інвентарний № 613/97 – Дамба нерестового ставу № 6, що межує зі скидним каналом В’язівок; Інвентарний
№ 613/101 – Дамба нерестового ставу № 7, що межує з водопостачальним каналом В’язівок; Інвентарний № 613/102 – Дамба нерестового ставу № 7, що межує зі скидним каналом В’язівок; Інвентарний
№ 613/106 – Дамба нерестового ставу № 8, що межує з водопостачальним каналом В’язівок; Інвентарний № 613/107 – Дамба нерестового ставу № 8, що межує зі скидним каналом В’язівок; Інвентарний
№ 613/111 – Дамба нерестового ставу № 9, що межує з водопостачальним каналом В’язівок; Інвентарний № 613/112 – Дамба нерестового ставу № 9, що межує зі скидним каналом В’язівок; Інвентарний
№ 632/8 – Контурна дамба нерестового ставу № 1 В’язівок; Інвентарний № 613/3 – Паводковий водовипуск з донним водовипуском
водопостачального ставу В’язівок; Інвентарний № 632/3 – Паводковий водовипуск нагульного ставу В’язівок; Інвентарний № 622/3 –
Паводковий водовипуск нагульного ставу Воронівський; Інвентарний
№ 632/5 – Підпірна гребля вирощувального ставу В’язівок; Інвентарний № 622/9 – Підпірна гребля вирощувального ставу Воронівський
Верхній; Інвентарний № 622/5 – Підпірна гребля вирощувального
ставу Воронівський Нижній; Інвентарний № 613/1 – Підпірна гребля
водопостачального ставу В’язівок; Інвентарний № 632/1 – Підпірна
гребля нагульного ставу В’язівок; Інвентарний № 622/1 – Підпірна
гребля нагульного ставу Воронівський; Інвентарний № 632/4 – Рибоуловлювач нагульного ставу В’язівок; Інвентарний № 622/4 – Рибоуловлювачк нагульного ставу Воронівський; Інвентарний
№ 622/10 – Роздільна дамба вирощувального ставу Воронівський
Верхній з обвідним каналом; Інвентарний № 622/6 – Роздільна дамба вирощувального ставу Воронівський Нижній з обвідним каналом;
Інвентарний № 613/25 – Роздільна дамба вирощувального ставу № 10
з вирощувальним ставом № 11 В’язівок; Інвентарний № 613/19 –
Роздільна дамба вирощувального ставу № 11 з вирощувальним ставом № 12 В’язівок; Інвентарний № 613/13 – Роздільна дамба вирощувального ставу № 12 з карантинним ставом В’язівок; Інвентарний
№ 613/67 – Роздільна дамба вирощувального ставу № 2 з вирощувальним ставом № 3 В’язівок; Інвентарний № 613/61 – Роздільна
дамба вирощувального ставу № 3 з вирощувальним ставом № 4
В’язівок; Інвентарний № 613/55 – Роздільна дамба вирощувального
ставу № 4 з вирощувальним ставом № 5 В’язівок; Інвентарний
№ 613/49 – Роздільна дамба вирощувального ставу № 5 з вирощувальним ставом № 6 В’язівок; Інвентарний № 613/43 – Роздільна
дамба вирощувального ставу № 6 з вирощувальним ставом № 7
В’язівок; Інвентарний № 613/37 – Роздільна дамба вирощувального
ставу № 7 з вирощувальним ставом № 8 В’язівок; Інвентарний
№ 613/31 – Роздільна дамба вирощувального ставу № 8 з вирощувальним ставом № 10 В’язівок; Інвентарний № 632/11 – Роздільна
дамба з нерестовим ставом № 1 В’язівок нерестового ставу № 2
В’язівок; Інвентарний № 613/189 – Роздільна дамба зимувального
ставу № 1 з літньо-маточним ставом № 3 В’язівок; Інвентарний
№ 613/194 – Роздільна дамба зимувального ставу № 2 з зимувальним ставом № 1 В’язівок; Інвентарний № 613/199 – Роздільна дамба
зимувального ставу № 3 з зимувальним ставом № 2 В’язівок; Інвентарний № 613/204 – Роздільна дамба зимувального ставу № 4 з зимувальним ставом № 3 В’язівок; Інвентарний № 613/209 – Роздільна
дамба зимувального ставу № 5 з зимувальним ставом № 4 В’язівок;
Інвентарний № 613/172 – Роздільна дамба літньо-маточного ставу
№ 1 з нерестовими ставами В’язівок; Інвентарний № 613/177 – Роздільна дамба літньо-маточного ставу № 2 з літньо-маточним ставом
№ 1 В’язівок; Інвентарний № 613/183 – Роздільна дамба літньоматочного ставу № 3 з літньо-маточним ставом № 2 В’язівок; Інвентарний № 613/73 – Роздільна дамба нерестового ставу № 1 з нерестовим ставом № 2 В’язівок; Інвентарний № 613/118 – Роздільна
дамба нерестового ставу № 10 з нерестовим ставом № 11 В’язівок;
Інвентарний № 613/123 – Роздільна дамба нерестового ставу № 11
з нерестовим ставом № 12 В’язівок; Інвентарний № 613/128 – Роздільна дамба нерестового ставу № 12 з нерестовим ставом № 13
В’язівок; Інвентарний № 613/133 – Роздільна дамба нерестового
ставу № 13 з нерестовим ставом № 14 В’язівок; Інвентарний
№ 613/138 – Роздільна дамба нерестового ставу № 14 з нерестовим
ставом № 15 В’язівок; Інвентарний № 613/143 – Роздільна дамба
нерестового ставу № 15 з нерестовим ставом № 16 В’язівок; Інвентарний № 613/148 – Роздільна дамба нерестового ставу № 16 з нерестовим ставом № 17 В’язівок; Інвентарний № 613/153 – Роздільна
дамба нерестового ставу № 17 з нерестовим ставом № 18 В’язівок;
Інвентарний № 613/158 – Роздільна дамба нерестового ставу № 18
з нерестовим ставом № 19 В’язівок; Інвентарний № 613/163 – Роздільна дамба нерестового ставу № 19 з нерестовим ставом № 20
В’язівок; Інвентарний № 613/78 – Роздільна дамба нерестового ставу № 2 з нерестовим ставом № 3 В’язівок; Інвентарний № 613/83 –
Роздільна дамба нерестового ставу № 3 з нерестовим ставом № 4
В’язівок; Інвентарний № 613/88 – Роздільна дамба нерестового ставу № 4 з нерестовим ставом № 5 В’язівок; Інвентарний № 613/93 –
Роздільна дамба нерестового ставу № 5 з нерестовим ставом № 6
В’язівок; Інвентарний № 613/98 – Роздільна дамба нерестового ставу № 6 з нерестовим ставом № 7 В’язівок; Інвентарний № 613/103 –
Роздільна дамба нерестового ставу № 7 з нерестовим ставом № 8
В’язівок; Інвентарний № 613/108 – Роздільна дамба нерестового
ставу № 8 з нерестовим ставом № 9 В’язівок; Інвентарний
№ 613/113 – Роздільна дамба нерестового ставу № 9 з нерестовим
ставом № 10 В’язівок; Інвентарний № 613/212 – Роздільна дамба
товарного садку з зимувальним ставом № 5 В’язівок; Інвентарний
№ 613/7 – Скидний канал виросної системи В’язівок;
гідротехнічні споруди, розташовані в межах Черкаського району
Черкаської області, а саме: Інвентарний № 397 – База живорибна
(стара) лиман № 1; Інвентарний № 392 – Водовипускник лиман № 1;
Інвентарний № 389 – Греблі захисні лиман № 2; Інвентарний № 739 –
Гребля в Червоній Слободі; Інвентарний № 382 – Гребля огороджуюча
лиман № 2; Інвентарний № 391 – Гребля роз`єднуюча лиман № 1; Інвентарний № 429 – Гребля ставкова лиман № 2; Інвентарний № 433 –
Дорога на греблі лиман № 2; Інвентарний № 383 – Канал меліоративний
№ 1 лиман № 2; Інвентарний № 430 – Канал меліоративний № 2 лиман
№ 2; Інвентарний № 390 – Канал підвідний лиман № 1; Інвентарний
№ 395 – Канал скидний лиман № 1; Інвентарний № 396 – Кільцевий
дренаж лиман № 1; Інвентарний № 435 – Під’їзди лиман № 2; Інвентарний № 434 – Причал (естакада № 1) лиман № 2; Інвентарний № 386 –
Причал (естакада № 2) лиман № 2; Інвентарний № 738 – Причал в
Червоній Слободі; Інвентарний № 398 – Рибозагорожувачі лиман № 2;
Інвентарний № 431 – Риболовна яма лиман № 2; Інвентарний № 393 –
Рибосхоплювач лиман № 2; Інвентарний № 385 – Шлях на греблях лиман № 2; Інвентарний № 384 – Яма риболовна лиман № 2;
гідротехнічні споруди, розташовані в межах Канівського району
Черкаської області, а саме: Інвентарний № 961/3 – Верховинна споруда нагульного ставу Степанці № 1; Інвентарний № 961/8 – Водовипуск
нагульного ставу Степанці № 2; Інвентарний № 961/4 – Водовипуск

нагульного ставу Степанці № 1; Інвентарний № 961/9 – Водонапуск
нагульного ставу Степанці № 2; Інвентарний № 961/12 – Дренажний
канал нагульного ставу Степанці № 2; Інвентарний № 961/5 – Контурна дамба нагульного ставу Степанці № 2; Інвентарний № 961/10 –
Паводковий водовипуск нагульного ставу Степанці № 2; Інвентарний
№ 961/11 – Рибоуловлювач нагульного ставу Степанці № 2; Інвентарний № 961/6 – Роздільна дамба з дренажним каналом нагульного ставу Степанці № 2; Інвентарний № 961/1 – Роздільна дамба з
нагульним ставом Степанці № 2 нагульного ставу Степанці № 1; Інвентарний № 961/2 – Роздільна дамба з р. Росава нагульного ставу
Степанці № 1; Інвентарний № 961/7 – Роздільна дамба з р.Росава
нагульного ставу Степанці № 2;
гідротехнічні споруди, розташовані в межах Кам’янського району
Черкаської області, а саме: Інвентарний № 921/2 – Верховинна споруда нагульного ставу Баланд-3; Інвентарний № 919/2 – Верховинна
споруда нагульного ставу Баланд-1; Інвентарний № 893/2 – Верховинна споруда нагульного ставу Телепіно-1; Інвентарний № 906/2 –
Верховинна споруда нагульного ставу Телепіно-2; Інвентарний
№ 918 – Водовипуск; Інвентарний № 927/4 – Водовипуск виросного
ставу Радиван № 1; Інвентарний № 921/3 – Водовипуск нагульного
ставу Баланд-3; Інвентарний № 915/4 – Водовипуск виросного ставу
Лузанівка № 2; Інвентарний № 912/4 – Водовипуск виросного ставу
Олянино; Інвентарний № 927/2 – Водовипуск виросного ставу Радиван № 1; Інвентарний № 915/2 – Водовипуск водопостачального ставу
Лузанівка; Інвентарний № 915/10 – Водовипуск зимувального ставу
Лузанівка № 1; Інвентарний № 915/14 – Водовипуск зимувального
ставу Лузанівка № 2; Інвентарний № 924/3 – Водовипуск зимувального ставу Радиван № 1; Інвентарний № 923/5 – Водовипуск зимувального ставу Радиван № 2; Інвентарний № 907/3 – Водовипуск зимувального ставу № 1; Інвентарний № 907/6 – Водовипуск зимувального
ставу № 2; Інвентарний № 925/5 – Водовипуск літньо-маточного ставу
Радиван № 1; Інвентарний № 926/5 – Водовипуск літньо-маточного
ставу Радиван № 2; Інвентарний № 926/9 – Водовипуск літньоматочного ставу Радиван № 3; Інвентарний № 912/2 – Водовипуск
нагульного ставу Олянино; Інвентарний № 926/4 – Водонапуск літньоматочного ставу Радиван № 2; Інвентарний № 915/9 – Водонапуск
зимувального ставу Лузанівка № 1; Інвентарний № 915/13 – Водонапуск зимувального ставу Лузанівка № 2; Інвентарний № 924/2 – Водонапуск зимувального ставу Радиван № 1; Інвентарний № 923/4 –
Водонапуск зимувального ставу Радиван № 2; Інвентарний № 907/4 –
Водонапуск зимувального ставу № 1; Інвентарний № 907/7 – Водонапуск зимувального ставу № 2; Інвентарний № 925/4 – Водонапуск
літньо-маточного ставу Радиван № 1; Інвентарний № 926/8 – Водонапуск літньо-маточного ставу Радиван № 3; Інвентарний № 907/8 –
Водопостачальна система до зимувальних ставів № 1-2; Інвентарний
№ 926/10 – Водопостачальний канал літньо-маточного ставу Радиван
№ 3; Інвентарний № 926/2 – Дамба літньо-маточного ставу Радиван
№ 2, що межує зі скидним каналом; Інвентарний № 926/1 – Дамба,
що межує з водопостачальним каналом літньо-маточного ставу Радиван № 2; Інвентарний № 926/6 – Дамба, що межує з водопостачальним каналом літньо-маточного ставу Радиван № 3; Інвентарний
№ 923/1 – Дамба,що межує з водопостачальним каналом зимувального ставу Радиван № 2; Інвентарний № 925/1 – Дамба,що межує з
водопостачальним каналом літньо-маточного ставу Радиван № 1;
Інвентарний № 923/2 – Дамба,що межує зі скидним каналом зимувального ставу Радиван № 2; Інвентарний № 925/2 – Дамба,що межує
зі скидним каналом літньо-маточного ставу Радиван № 1; Інвентарний
№ 926/7 – Дамба,що межує зі скидним каналом літньо-маточного
ставу Радиван № 3; Інвентарний № 915/7 – Контурна дамба зимувального ставу Лузанівка № 1; Інвентарний № 915/11 – Контурна дамба
зимувального ставу Лузанівка № 2; Інвентарний № 907/1 – Контурна дамба зимувального ставу № 1; Інвентарний № 907/5 – Контурна
дамба зимувального ставу № 2; Інвентарний № 915/6 – Паводковий
водовипуск виросного ставу Лузанівка № 1; Інвентарний № 919/3 –
Паводковий водовипуск нагульного ставу Баланд-1; Інвентарний
№ 893/3 – Паводковий водовипуск нагульного ставу Телепіно-1;
Інвентарний № 906/3 – Паводковий водовипуск нагульного ставу
Телепіно-2; Інвентарний № 921/1 – Підпірна гребля нагульного ставу
Баланд-3; Інвентарний № 915/5 – Підпірна гребля виросного ставу
Лузанівка № 1; Інвентарний № 927/1 – Підпірна гребля виросного
ставу Радиван № 1; Інвентарний № 924/1 – Підпірна гребля зимувального ставу Радиван № 1; Інвентарний № 919/1 – Підпірна гребля
нагульного ставу Баланд-1; Інвентарний № 912/1 – Підпірна гребля
нагульного ставу Олянино; Інвентарний № 893/1 – Підпірна гребля
нагульного ставу Телепіно-1; Інвентарний № 906/1 – Підпірна гребля
нагульного ставу Телепіно-2; Інвентарний № 921/4 – Рибоуловлювач
нагульного ставу Баланд-3; Інвентарний № 921/4 – Рибоуловлювач
нагульного ставу Баланд-3; Інвентарний № 907/2 – Роздільна дамба зимувального ставу № 1 з зимувальним ставом № 2; Інвентарний
№ 915/12 – Роздільна дамба зимувального ставу Лузанівка № 2; Інвентарний № 927/3 – Роздільна дамба з виросним ставом Радиван
№ 1 виросного ставу Радиван № 1; Інвентарний № 915/3 – Роздільна
дамба з виросним ставом Лузанівка № 1 виросного ставу Лузанівка
№ 2; Інвентарний № 915/1 – Роздільна дамба з виросним ставом
Лузанівка № 2 водопостачального ставу Лузанівка; Інвентарний
№ 915/8 – Роздільна дамба з зимувальним ставом Лузанівка № 2
зимувального ставу Лузанівка № 1; Інвентарний № 923/3 – Роздільна
дамба з літньо-маточним ставом Радиван № 1 зимувального ставу
Радиван № 2; Інвентарний № 912/3 – Роздільна дамба з нагульним
ставом Олянино виросного ставу Олялино; Інвентарний № 926/3 –
Роздільна дамба, що межує з літньо-маточним ставом Радиван № 3
літньо-маточного ставу Радиван № 2; Інвентарний № 925/3 – Роздільна дамба, що межує з літньо-маточним ставом Радиван № 2 літньоматочного ставу Радиван № 1; Інвентарний № 926/11 – Скидний канал
літньо-маточного ставу Радиван № 3.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Укрриба». Платник робіт з оцінки: ФОП Баранов К. М.
Дата оцінки: 30.09.2018. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін виконання роботи – 5
календарних дні, вартість послуг – 115 000,00 грн.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна. Замовник робіт з оцінки: РВ Фонду
по Черкаській області.
Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення будівлі
площею 54,4 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Незалежності, 21, м. Умань, Черкаська область; частина нежитлового приміщення будівлі площею 59,6 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
вул. Незалежності, 23, м. Умань, Черкаська обл. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Відокремлений структурний підрозділ агротехнічного коледжу Уманського національного університету
садівництва. Платник робіт з оцінки: ПП «Атіс-Авто». Дата оцінки:
31.08.2018. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано КТ «АЕО «Фатум-М». Термін виконання роботи – 2
календарних дні, вартість послуг – 1 800,00 грн.
Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого поверху (364,1 м2) та підвалу (191,0 м2) адмінбудівлі загальною площею
555,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління статистики у Черкаській області. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: вул. Дашковича, 39, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Соколовський О. В. Дата оцінки: 30.09.2018. Переможцем
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП Савченко О. В. Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість
послуг – 1 900,00 грн.
ІНФОРМАЦІЯ РВ Фонду по Вінницькій області про
підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
державної власності, що відбувся 24.10.2018
За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу, підприємця – Козюру Ларису Валентинівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень част. № 1 (0,7 м2), част. №
2 (3,0 м2), № 7– № 16 (86,3 м2) загальною площею 90,0 м2 на 1-му
поверсі двоповерхової адміністративної будівлі (літ. А), що перебувають на балансі Головного управління статистики у Вінницькій області,
за адресою: 24400, Вінницька обл., Бершадський р-н, м. Бершадь,
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вул. Миколаєнка, 21, з метою продовження строку дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2490 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу, підприємця – Шевчук
Ольгу Анатоліївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень № 26 – № 28 загальною площею 58,7 м2
на 1-му поверсі адміністративної будівлі (літ. Ф/Б), що перебувають на
балансі Державного науково-виробничого підприємства «Гиосистема», за адресою: 21027, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 25, з метою продовження строку дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки –
4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1990 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу, підприємця – Шумську Оксану Іванівну щодо визначення вартості об’єкта оренди –
нежитлових вбудованих приміщень (№ 1 – 6) загальною площею
103,4 м2 у підвалі двоповерхової будівлі адміністративного корпусу,
що перебувають на балансі Державного підприємства спиртової та
лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт», за адресою: Вінницька
обл., Бершадський р-н, м. Бершадь, вул. Іполита Зборовського (колишня Чкалова), 1, з метою продовження строку дії договору оренди.
Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання
послуг з оцінки – 2480 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «ЦЕБ «Капітал-Інвест» щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень
№ 123 – 9,5 м2, част. № 137 – 9,95 м2, част. № 139 – 52,55 м2, загальною площею 72,0 м2 на 1-му поверсі гуртожитку № 3, що перебувають на балансі Вінницького національного технічного університету, за
адресою: м. Вінниця, вул. Воїнів Інтернаціоналістів/Келецька, 11/102,
з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки –
5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1950 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця – Реверу
Олену Анатоліївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення № 28 площею 3,0 м2 у
вестибулі на першому поверсі 4-поверхового навчального корпусу
№ 3 (літ. А), що перебуває на балансі Вінницького національного
технічного університету, за адресою: м. Вінниця, вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 7, з метою продовження строку дії договору оренди.
Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання
послуг з оцінки – 1950 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця – Остренюк Людмилу Василівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – одноповерхової будівлі їдальні загальною площею 193,0 м2 за
адресою: 22162, Вінницька обл., Козятинський р-н, с. Широка Гребля, вул. Заводська, 7; одноповерхової будівлі складу загальною
площею 85,7 м2 за адресою: 22162, Вінницька обл., Козятинський
р-н, с. Широка Гребля, вул. Заводська, 8а; будинку побуту – одноповерхової будівлі побутового призначення загальною площею 111,1 м2
за адресою: 22162, Вінницька обл., Козятинський р-н, с. Широка
Гребля, вул. Заводська, 19, що не увійшли під час приватизації до
статутного (складеного) капіталу ВАТ «Юзефо-Миколаївський цукровий завод», перебувають на позабалансовому рахунку ТОВ «ЮзефоМиколаївська аграрно-промислова компанія», з метою продовження
строку дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 4000 грн.
ІНФОРМАЦІЯ РВ Фонду по Вінницькій області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів державної власності, що відбувся 05.11.2018
За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця – Прокопенко Світлану Михайлівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень (прим. № 1 – № 5) загальною
площею 82,7 м2 у прибудові до 9-поверхового гуртожитку № 5 (літ.
Г), що перебувають на балансі Вінницького національного технічного
університету, за адресою: м. Вінниця, вул. Келецька, 98, з метою продовження строку дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки –
4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1980 грн;
по об’єкту оренди – частині нежитлового вбудованого приміщення № 31 площею 16,0 м2 у вестибулі на 1-му поверсі 2-поверхової
прибудови до головного корпусу (літ. А), що перебуває на балансі
Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова,
за адресою: 21029, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 104 – конкурс
не відбувся, відсутні заяви суб’єктів оціночної діяльності;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця – Нікіфоренко Галину Арсентіївну щодо визначення вартості об’єкта оренди –
нежитлових вбудованих приміщень (№ 307 – № 311) загальною площею
90,9 м2 на 2-му поверсі адміністративної будівлі, що перебувають на балансі Філії «Вінницький проектний інститут» державного підприємства
Міністерства оборони України «Центральний проектний інститут», за
адресою: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 68 (б/н за даними БТІ), з метою продовження строку дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки –
4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1985 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця – Рабець
Олену Миколаївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень № 21, № 22 загальною площею 54,9 м2
на 1-му поверсі 2-поверхової будівлі майстерні (літ. В) з підвалом,
що перебувають на балансі Державного професійно-технічного навчального закладу «Вінницьке міжрегіональне вище професійне
училище», за адресою: 21009, м. Вінниця, вул. Стрілецька (колишня Червоноармійська), 5, з метою продовження строку дії договору
оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість
надання послуг з оцінки – 1950 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця – Попову Аліну Аркадіївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень (№ 17 – № 19) загальною площею
450,6 м2 на 2-му поверсі 3-поверхового адміністративного будинку
(літ. А2), що перебувають на балансі Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, за адресою: 21000, м. Вінниця,
вул. Пирогова, 4, з метою продовження строку дії договору оренди.
Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання
послуг з оцінки – 1990 грн.
ІНФОРМАЦІЯ РВ Фонду по Вінницькій області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів державної власності, що відбувся 07.11.2018
За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця – Шевчук Ольгу Анатоліївну щодо визначення вартості об’єкта оренди –
нежитлових вбудованих приміщень (прим. № 5, № 20) загальною
площею 52,6 м2 на 3-му поверсі адміністративної будівлі (літ. Ф/Б),
що перебувають на балансі Державного науково-виробничого підприємства «Геосистема», за адресою: 21027, м. Вінниця, вул. 600річчя, 25, з метою продовження строку дії договору оренди. Строк
надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1950 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця – Остренюк Людмилу Василівну щодо визначення вартості об’єкта оренди –
нежитлових вбудованих приміщень (прим. № 17, № 18) загальною
площею 51,6 м2 на 3-му поверсі адміністративної будівлі (літ. Ф/Б),
що перебувають на балансі Державного науково-виробничого підприємства «Геосистема», за адресою: 21027, м. Вінниця, вул. 600річчя, 25, з метою продовження строку дії договору оренди. Строк
надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1900 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця – Попову Аліну Аркадіївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – не-
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житлового вбудованого приміщення (№ 1) площею 66,2 м2 на 1-му
поверсі спорткомплексу (літ. А2), що перебуває на балансі Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, за адресою:
21000, м. Вінниця, вул. Пирогова, 4, з метою укладення договору
оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість
надання послуг з оцінки – 1990 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця – Реверу
Олену Анатоліївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлового вбудованого приміщення № 51 площею 43,6 м2 на 1-му
поверсі 4-поверхового навчального корпусу (літ. А), що перебуває
на балансі Вінницького технічного коледжу, за адресою: 21021,
м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 91/2, з метою продовження строку дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних
днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2000 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця – Петричко Людмилу Віталіївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень част. № 63 (53,9 м2), № 66
(6,0 м2), № 67 (5,7 м2), № 69 (71,4 м2) загальною площею 137,0 м2
на 2-му поверсі двоповерхової будівлі їдальні з технічним поверхом,
що перебувають на балансі Вінницького коледжу Національного університету харчових технологій, за адресою: м. Вінниця, вул. Привокзальна, 38, з метою продовження строку дії договору оренди. Строк
надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1950 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця – Рабець
Олену Миколаївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення № 8 площею 50,0 м2 в
одноповерховій зблокованій будівлі з прибудовую (літ. Б); нежитлові
вбудовані приміщення (№ 10,13 – 17, 19, 22, 23) загальною площею
195,9 м2 на 1-му поверсі триповерхової технічної будівлі (літ. В), що
перебувають на балансі Вінницької філії Концерну радіомовлення,
радіозв’язку та телебачення, за адресою: 21018, м. Вінниця, вул.
Скалецького, 72, з метою продовження строку дії договору оренди.
Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання
послуг з оцінки – 1950 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця – Нікіфоренко Галину Арсентіївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлового вбудованого приміщення № 521 площею 15,6 м2
на 4-му поверсі адміністративної будівлі (літ. А), що перебуває на балансі філії «Вінницький проектний інститут» державного підприємства
Міністерства оборони України «Центральний проектний інститут», за
адресою: 21027, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 68 (б/н за даними БТІ), з
метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4
календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1985 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця – Шуткевича Володимира Євгеновича, щодо визначення вартості об’єкта
оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення № 31 площею 10,5 м2 у вестибулі на 1-му поверсі 2-поверхової прибудови до
головного корпусу (літ. А), що перебуває на балансі Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова, за адресою:
21029, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 104, з метою продовження
строку дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1950 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця – Реверу
Олену Анатоліївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення вестибуля № 2 площею
2,0 м2 на 1-му поверсі 4-поверхового навчального корпусу № 5 (літ.
№ 9), що перебуває на балансі Вінницького національного технічного університету, за адресою: 21021, м. Вінниця, вул. Хмельницьке
шосе, 95, з метою продовження строку дії договору оренди. Строк
надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1950 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця – Новікову Ларису Григоріївну щодо визначення вартості об’єкта оренди –
частини нежитлового вбудованого приміщення № 26 площею 4,0 м2
у приміщені № 6 одноповерхового блоку допоміжних цехів з підвалом
(літ. М), що перебуває на балансі ДП «Вінницький завод «Кристал», за
адресою: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21, з метою продовження строку
дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних
дні. Вартість надання послуг з оцінки – 2000 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «ЦЕБ «Капітал-Інвест» щодо
визначення вартості об’єкта оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення № 30 площею 4,0 м2 на 1-му поверсі 9-поверхового
головного навчального корпусу, що перебуває на балансі Вінницького
національного технічного університету, за адресою: 21021, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95, з метою продовження строку дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів.
Вартість надання послуг з оцінки – 1900 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ фірму «Медінтеграція» ЛТД
щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих
приміщень окремо розташованої будівлі модуля «Кисловодськ» (літ.
Ж) загальною площею 1223,5 м2, у т. ч: на 1-му поверсі: № 1 – № 20
площею 921,8 м2; на 2-му поверсі: № 21, № 22, № 24 – № 35 площею
301,7 м2, що перебувають на балансі ДП «Вінницький завод «Кристал», за адресою: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21, з метою продовження
строку дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 2000 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця – Козюру
Ларису Валентинівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових будівель: прохідної (літ. А, а, а1) з площадкою та ваговою
площею 58,3 м2; трансформаторної (літ. А) площею 33,0 м2; механічної майстерні (літ. А) загальною площею 393,6 м2; цеху сухих кормових дріжджів (літ. А) загальною площею 1555,8 м2; насосної станції
(літ. Ї) загальною площею 130,4 м2; споруд: градирні (літ. ї) площею
забудови 127,67 м2; градирні (літ. ї1) площею забудови 49,2 м2; димової труби (літ. і) за адресою: 23700, Вінницька обл., Гайсинський р-н,
м. Гайсин, вул. Заводська, 28, з метою укладення договору оренди.
Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання
послуг з оцінки – 10290 грн.
ІНФОРМАЦІЯ РВ Фонду по Дніпропетровській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів, що відбувся 01.11.2018
1. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею
465,5 м2 (в т.ч. 42,3 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач: ДП «ВО ПМЗ ім. О. М. Макарова». Адреса: м. Дніпро, вул.
Криворізька, 1. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ Фонду по Дніпропетровській області.
Платник –ТОВ «Виробнича компанія фасадні технології». Конкурс
не відбувся.
2. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею
19,5 м2 (в т.ч. 2,75 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач: ДП «ВО ПМЗ ім. О. М. Макарова». Адреса: м. Дніпро,
вул. Макарова, 27а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ Фонду
по Дніпропетровській області. Платник – КПНЗ СДЮСШОР з легкої
атлетики «Метеор» ДМР. Дата оцінки – 10.10.2018. Переможець –
ТОВ «Експерт-Сервіс». Вартість послуг – 2000,00 грн, строк надання
послуг (у календарних днях) – 4.
3. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення
площею 4,0 м2 (в т.ч. 1,0 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач: Державна податкова інспекція у Шевченківському
районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області. Адреса: м. Дніпро, просп. Богдана Хмельницького, 25. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Над номером працювали:
В. П. Борківська;
Т. м. карпюк;
О. В. Царуліца

Замовник – РВ Фонду по Дніпропетровській області. Платник – ФОП
Генкіна С. І. Дата оцінки – 29.09.2018. Переможець – ТОВ «Авто Маркет». Вартість послуг – 2000,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
4. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною
площею 96,2 м2 (в т. ч. 8,0 м2 – площа загального користування).
Балансоутримувач: Національний технічний університет «Дніпровська політехніка». Адреса: м. Дніпро, просп. Гагаріна, 61. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – РВ Фонду по Дніпропетровській області.
Платник – КПНЗ «МАНУМ» ДОР». Переможець – ТОВ «Всеукраїнська
експертна група». Вартість послуг – 2100,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
5. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення
площею 3,0 м2 (в т.ч. 1,0 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач: Східний офіс Держаудитслужби. Адреса: м. Дніпро, вул. Володимира Антоновича, 22/2. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ Фонду по Дніпропетровській області. Платник – ПАТ
«УкрСиббанк». Дата оцінки – 21.09.2018. Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О. Вартість послуг – 2100,00 грн, строк надання послуг (у
календарних днях) – 3.
6. Назва об’єкта: бетонований майданчик загальною площею 7,3 м2
та частина металевої вежі площею 16,8 м2. Балансоутримувач: Синельниківський міський відділ (з обслуговування м. Синельниково та Синельниковського району) ГУМС України в Дніпропетровській області.
Адреса: Дніпропетровська обл., м. Синельникове, вул. Виконкомівська,
36. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ Фонду по Дніпропетровській
області. Платник – ТОВ «лайфселл». Конкурс не відбувся.
7. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею
20,83 м2 (в т. ч. 2,95 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач: ДП «ВО ПМЗ ім. О. М. Макарова». Адреса: м. Дніпро, вул.
Макарова, 27а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ Фонду по
Дніпропетровській області. Платник – СДЮСШОР з бадмінтону ім.
К. В. Вавілова ДМР. Дата оцінки – 10.10.2018. Переможець – ФОП
Данильченко В. В. Вартість послуг – 2000,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
8. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною
площею 52,94 м2 (в т. ч. 6,34 м2 – площа загального користування).
Балансоутримувач: ПрАТ «Дніпровськпромбуд».
Адреса: м. Дніпро, просп. Івана Мазепи, 56. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ Фонду по Дніпропетровській області. Платник – ПТ
«Ломбард «КЕШ». Переможець – ПП «КФ «Експоком». Вартість послуг – 2380,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
9. Назва об’єкта: частина приміщення фойє цирку площею 10,0 м2.
Балансоутримувач: ДП «Дніпропетровський Державний цирк». Адреса: м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 33. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Замовник – РВ Фонду по Дніпропетровській області. Платник –
ФОП Швець В. В. Переможець – ФОП Перевай В. С. Вартість послуг–
2100,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
10. Назва об’єкта: будівля майстерень літ. Е-2 площею 1353,8 м2,
складається з двоповерхової будівлі майстерень літ. Е-2, підвалу літ.
п/д, ґанків літ. е, входу в підвал літ. е1. Балансоутримувач: Головне
управління статистики у Дніпропетровській області. Адреса: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, промп. Героїв-підпільників (Дзержинського), 1е. Мета оцінки – приватизація шляхом продажу на аукціоні.
Замовник/платник – РВ Фонду по Дніпропетровській області. Дата
оцінки – 31.10.2018. Переможець – ФОП Філічкіна І. М. Вартість послуг – 4700,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
11. Назва об’єкта: будівля гаражів літ. Ж-1 площею 78,7 м2, складається з двох гаражів площею 40,8 м2 та 37,9 м2. Балансоутримувач:
Головне управління статистики у Дніпропетровській області. Адреса: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, просп. Героїв-підпільників
(Дзержинського), 1ж. Мета оцінки – приватизація шляхом продажу на
аукціоні. Замовник/платник – РВ Фонду по Дніпропетровській області.
Дата оцінки – 31.10.2018. Переможець – ФОП Щур С. Ф. Вартість послуг – 5000,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 5.
12. Назва об’єкта: гараж цегляний загальною площею 21,3 м2. Балансоутримувач: Головне управління статистики у Дніпропетровській
області. Адреса: Дніпропетровська обл., м. Апостолове, вул. Центральна (Леніна), 63. Мета оцінки – приватизація шляхом продажу на аукціоні. Замовник/платник – РВ Фонду по Дніпропетровській області. Дата
оцінки – 31.10.2018. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість
послуг – 5300,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
13. Назва об’єкта: об’єкт соціально-культурного призначення – «Шаховий клуб» у складі: будівля шахового клубу літ. А-1 загальною площею
72,2 м2, ґанки літ. а, а1, огорожа № 1, літній майданчик-вимощення
«І». Балансоутримувач: ПАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат». Адреса: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, площа Гірницької слави, 4. Мета оцінки – приватизація шляхом продажу на аукціоні.
Замовник/платник – РВ Фонду по Дніпропетровській області. Дата
оцінки – 31.10.2018. Переможець – ФОП Щур С. Ф. Вартість послуг –
9000,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 5.
14. Назва об’єкта: розмір збитків, нанесених державі внаслідок
незбереження групи інвентарних об’єктів, у складі: адміністративнопобутовий корпус літ. А-4, прибудова літ. А1-3, прибудова літ. А2-2,
надбудова літ. над. А-4, загальною площею 2008,2 м2, ґанок з навісом літ. А, ґанок літ. а1; виробничий корпус літ. Б-4 (з розукомплектованим обладнанням – 49 од.), технічний поверх літ. надБ-4, проміжні сходові клітки загальною площею 7963,7 м2; гараж літ. В, навіс
(тимчасовий) літ. Р, будівля прохідної літ. Д, ґанок літ. д, майданчик
зі сходами літ. д1; склад ПММ літ. Е, склад (тимчасовий) літ. Ж; будівля контори літ. З, прибудова літ. з1; склад літ. И; склад (тимчасовий) літ. Л (ларьок); склад (тимчасовий) літ. М; гараж літ. Н, навіс
(тимчасовий) літ. С; склад (тимчасовий) літ. О; склад (тимчасовий)
літ. П; огорожа № 1, 2, 3, 10, 11; ворота № 4 – 9; підпірна стінка №
12; мостіння – I; транспортні засоби: автомобіль ГАЗ-52 18-44 ДНА,
автомобіль ГАЗ-52 81-14 ДНХ, автомобіль ЗИЛ-130 01-40 ДНУ, автокниголавка «Кубань» 69-20 ДНТ. Адреса: м. Дніпро, вул. Княгині
Ольги, 20. Мета оцінки – визначення розміру збитків, нанесених
державі внаслідок незбереження державного майна. Замовник – РВ
Фонду по Дніпропетровській області. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість послуг – 5000,00 грн, строк надання послуг (у
календарних днях) – 10.
IНФОРМАЦIЯ РВ Фонду по Кiровоградськiй області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності для проведення незалежної оцінки майна,
що відбувся 02.11.2018
Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду
державного майна України від 16.01.2018 № 47), переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ТОВ «Кіровоградський аукціонний центр» для проведення незалежної оцінки
об’єкта оренди – частина приміщення площею 5,27 м2 на першому
поверсі адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська область,
м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Глинки, 2, що перебуває на балансі Державної фіскальної служби України і в оперативному управлінні (користуванні) Кропивницької об’єднаної державної податкової
інспекції, з метою продовження дії договору оренди, вартість робіт –
1 500,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 2 дні.
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