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РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про
приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Рівненській області від 05.12.2018
№ 566 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності,
окремого майна – будівлі столярного
цеху загальною площею 209,1 м2, що
перебуває на балансі ВАТ РТО «Агротехсервіс», код за ЄДРПОУ 03760316,
за адресою: 34700, Рівненська область, Корецький р-н, м. Корець,
вул. Київська, 200.

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
про внесення змін до наказу
про прийняття рішення про
приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України
по м. Києву від 03 грудня 2018 року
№ 1426 внесено зміни до наказу Регіонального відділення від 24.04.2018
№ 567 «Про прийняття рішення про
приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна – крану автомобільного (м. Київ, вул. Баренбойма,
8)», а саме: назву об’єкта приватизації
викладено в такій редакції: «Прийняти рішення про приватизацію об’єкта
малої приватизації – окремого майна:
крану автомобільного (КС-4561) К-162
на базі шасі КрАЗ-257, державний
№ АА 8416 ВМ, інв. № 8457, за адресою: м. Київ, вул. Баренбойма, 8, що
в процесі приватизації не увійшов до
статутного капіталу ПАТ «Мостобуд»
та перебуває на балансі Мостобудівельного загону № 2 ПАТ «Мостобуд»
(код за ЄДРПОУ 01386303)».
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серія КВ № 23566-13406ПР від 27.09.2018

Додаток виходить щопонеділка та щосереди

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

засновано у вересні 1993 року

10 грудня 2018 року

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

мала приватизація
результати продажу
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ про результати продажу об’єкта малої приватизації
Окреме майно – будинок для приїжджих площею 104,1 м2 за адресою:
22432, Вінницька область, Калинівський р-н, с. Іванів, вул. Польова, 30, що
перебуває на позабалансовому рахунку Дочірнього сільськогосподарського
рибоводного підприємства «Пиківський рибцех» ПрАТ «СП «Вінницярибгосп»,
приватизовано шляхом викупу покупцем – юридичною особою Дочірнім сільськогосподарським рибоводним підприємством «Пиківський рибцех» ПрАТ
«СП «Вінницярибгосп», який єдиний подав заяву на участь в електронному
аукціоні зі знижкою 50 %, за 4617,00 грн (чотири тисячі шістсот сімнадцять
гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ – 769,50 грн (сімсот шістдесят дев’ять
гривень 50 копійок).

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ про результати продажу об’єкта малої приватизації
Об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва – недобудована їдальня літ. Б за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Шкільна, 1,
повернений за рішенням суду у державну власність (далі – об’єкт), приватизовано юридичною особою – Товариством з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ ГЕНЕЗИС» (код за ЄДРПОУ 41482809), яка визнана переможцем електронного аукціону. Ціна, за якою придбано об’єкт, становить 312 000,00 грн (триста
дванадцять тисяч гривень 00 копійок), у т. ч. ПДВ – 52 000,00 грн (п’ятдесят
дві тисячі гривень 00 копійок).

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ про результати продажу об’єкта малої приватизації
Об’єкт незавершеного будівництва – цех по виробництву рідкого аміаку:
будівля складу каталізаторів і реагентів (Львівська область, м. Новий Розділ, вул. Технологічна, 52), насосна станція зворотного водопостачання, навіс (Львівська область, Миколаївський р-н, с. Березина, вул. Промислова,
28), проданий на електронному аукціоні за методом покрокового зниження
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій, який відбувся 29
жовтня 2018 року. Балансоутримувач – відсутній. Приватизовано юридичною
особою – Товариством з обмеженою відповідальністю «ЗЕТ-ГАЛИЧИНА» за
ціною 30 286,45 грн, у тому числі ПДВ – 5 047,74 грн.

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ про результати продажу
об’єкта малої приватизації
Окреме майно – комплекс, у складі: адмінбудівля (А1) загальною площею
208,0 м2, гараж (В1), гараж (Г1), розташований за адресою: Миколаївська
обл., Доманівський р-н, смт Доманівка, вул. Центральна (Леніна), 33, що
перебуває на балансі Управління Державної казначейської служби України
у Доманівському районі Миколаївської області (код за ЄДРПОУ 38057729),
приватизовано шляхом викупу покупцем, як єдиним, що подав заяву на
участь в електронному аукціоні із зниженням стартової ціни, фізичною особою – громадянином України Корінним О. О. за 51 840,00 грн (п’ятдесят
одна тисяча вісімсот сорок) грн 00 коп., у т. ч. ПДВ – 8 640,00 грн (вісім тисяч
шістсот сорок) грн 00 коп.

КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ
ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Житомирській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки майна
 Найменування об’єкта оцінки № 1: нежитлові приміщення площею
45,1 м2 (літ А), що перебувають на балансі Житомирської дирекції ПАТ
«Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Овруч,
вул. Шевченка, 33б. 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 Калацький О. В. Очікувана найбільша
ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 1800,00 грн. Подібні для
об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Найменування об’єкта оцінки № 2: нежитлові приміщення площею
109,7 м2 будівлі магазину (літ. А), що перебуває на балансі Державної організації «Комбінат «Рекорд». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир,
вул. Вільський шлях, 269. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. Дата оцінки: 30.11.2018. Замовник оцінки – РВ Фонду по Житомирській
області; платник робіт з оцінки – ФОП Яремчук О. І. Очікувана найбільша ціна
послуг з оцінки під час обрання переможця – 1600,00 грн. Подібні для об’єкта
оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ про результати продажу об’єктів державної власності
Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Полтавській
області приватизовано шляхом викупу об’єкти державної власності:
соціально-культурного призначення – їдальня за адресою: Полтавська обл.,
Глобинський р-н, с. Степове, вул. Шкільна, 4, що перебуває на балансі ТОВ
«ІПК «Полтавазернопродукт» (код за ЄДРПОУ 31059651). Приватизовано юридичною особою – ТОВ ІПК «Полтавазернопродукт» (код за ЄДРПОУ 31059651).
Ціна продажу – 30361,80 грн, у тому числі ПДВ – 5060,30 грн;
соціально-культурного призначення – лазня за адресою: Полтавська обл.,
Глобинський р-н, с. Степове, пров. Парковий, 13, що перебуває на балансі ТОВ
«ІПК «Полтавазернопродукт» (код за ЄДРПОУ 310596510). Приватизовано юридичною особою – ТОВ ІПК «Полтавазернопродукт» (код за ЄДРПОУ 31059651).
Ціна продажу – 65267,40 грн, у тому числі ПДВ – 10877,90 грн;
окремого майна – будівля магазину, Ап, А, загальною площею 170,3 м2 за
адресою: Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Степове, вул. Шкільна, буд. 6, що
перебуває на балансі ТОВ ІПК «Полтавазернопродукт» (код за ЄДРПОУ 31059651).
Приватизовано юридичною особою – ТОВ ІПК «Полтавазернопродукт» (код
ЄДРПОУ 31059651). Ціна продажу – 44966,40 грн, у тому числі ПДВ – 7494,40 грн.
ІНФОРМАЦІЯ про результати продажу об’єкта державної власності
Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Полтавській
області приватизовано шляхом продажу на аукціоні за методом покрокового
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій об’єкт
державної власності – окреме майно – нежитлова будівля магазину за адресою: Полтавська обл., м. Глобине, вул. Лобановського, 1/17, що перебуває на
балансі ТОВ «Новомосковськ-Агро» (код за ЄДРПОУ 33014041). Приватизовано
фізичною особою – Кислий Денис Вікторович, ідентифікаційний код 2866511690.
Ціна продажу – 1514,40 гривень, у тому числі ПДВ – 252,40 гривень.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ про результати продажу об’єкта малої приватизації
Наказом Регіонального відділення Фонду по Тернопільській області від
04.12.2018 № 00695 прийнято рішення про затвердження результатів продажу
об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі гаражі загальною площею 153,81 м2 за адресою: 48500, Тернопільська обл., м. Чортків,
вул. О. Гончара, 21б. Об’єкт приватизовано шляхом продажу на аукціоні з умовами
приватним агропромисловим підприємством «Дзвін» (код за ЄДРПОУ 30787900)
за 505 200,00 (п’ятсот п’ять тисяч двісті) грн, у тому числі ПДВ – 84 200,00 (вісімдесят чотири тисячі двісті) грн.

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ про результати продажу об’єкта малої приватизації –
державного пакета акцій
Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по
місту Києву від 03.12.2018 № 1429 затверджено результати продажу об’єкта
малої приватизації державного пакета акцій розміром 51,1990 % у статутному
капіталі приватного акціонерного товариства «РІТМ», код за ЄДРПОУ 36376078,
за адресою: м. Київ, вул. Панаса Любченка, 15, що становить 2870575 штук.
Приватизовано шляхом продажу на аукціоні з умовами, покупець – Бесараб
Олександр Миколайович, за ціною 3 810 001, 00 грн (без ПДВ).

Департамент оцінки майна, майнових
прав та професійної оціночної
діяльності, т. 200-36-36
 Найменування об’єкта оцінки № 3: нежитлові приміщення площею
87,7 м2 на 1-му поверсі будівлі поштового зв’язку, що перебуває на балансі Житомирської дирекції ПАТ «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Житомирська обл., Новоград-Волинський р-н, с. Ярунь, вул. Миру, 16. 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 Кузьмінський Д. Б. Очікувана найбільша ціна послуг з
оцінки під час обрання переможця – 1800,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки
об’єкти – приміщення, частини будівель.
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 Найменування об’єкта оцінки № 4: нежитлові приміщення
площею 255,7 м2 адміністративної будівлі (літ. А) та гараж
площею 41,4 м2 (літ. Б), що перебувають на балансі Головного
управління Національної поліції в Житомирській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Радомишль,
вул. Присутственна, 7. 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 – Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Радомишльської районної
державної адміністрації. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки
під час обрання переможця – 1800,00 грн. Подібні для об’єкта
оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від
31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 січня 2016 року за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду від
16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
20 лютого 2018 року за № 198/31650) (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання, які діють на підставі чинних
сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності за відповідними напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів,
що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної
документації, порядку її складання, оформлення та подання
містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього.
Конкурсна документація претендента складається із:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті,
в якій зазначено також строк виконання робіт (у календарних
днях). Пропозиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається
з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з
оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта
оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну
грошову оцінку земельної ділянки); підтвердних документів.
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності; інформація про претендента.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до надання послуг з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з
описом документів шляхом поштового відправлення на адресу:
м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20 або до приймальні РВ Фонду по
Житомирській області (каб. 401) за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) до 15.00. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності», а також зазначити найменування об’єкта
оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає конкурсну документацію.
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня
опублікування цієї інформації об 11.00 у РВ Фонду по Житомирській області за адресою: м. Житомир, вул. С. Ріхтера,
20 (контактний номер телефону (0412) 42-04-18).

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
IНФОРМАЦIЯ
РВ Фонду по Закарпатській області про
оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 Назва об’єкта оцінки: частина коридору (поз. 30 за планом) площею 2,0 м2 першого поверху стоматологічного
факультету літ. «А». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Університетська, 6а. 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): 31.12.2018. 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).
Місцезнаходження комісії та робочої групи: 88000, м. Ужгород,
вул. Собранецька, 60, телефон для довідок (0312) 61-38-83.
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На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки,
щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає
конкурсну документацію.
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 20 грудня 2018 року 17.00 (включно).
Конкурс відбудеться 27 грудня 2018 року о 10.00 у РВ
Фонду по Закарпатській області (адреса: м. Ужгород,
вул. Собранецька, 60, каб. 303).

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Івано-Франківській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Приміщення загальною площею 41,8 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі (кімнати № 36, 37, 38
згідно з технічним паспортом), що обліковується на балансі
Івано-Франківської філії державної установи «Інститут охорони
ґрунтів України», за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Гаркуші,
2. Запланована дата оцінки: 30.11.2018. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для
продовження договору оренди. Замовник оцінки – РВ Фонду по
Івано-Франківській області. Платник оцінки – Колісник Наталія
Михайлівна.
 2. Замощений майданчик загальною площею 33,2 м2,
що обліковується на балансі Рогатинського державного
аграрного коледжу, за адресою: Івано-Франківська обл., м. Рогатин, вул. Шашкевича, 61. Запланована дата оцінки: 30.11.2018.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди. Замовник оцінки – РВ Фонду по Івано-Франківській області. Платник
оцінки – ТОВ «АЛЬТЕР ЕНЕРДЖІ РОГАТИН».
 3. Нерухоме майно загальною площею 12 м2, а саме:
частина димової труби котельні площею 8 м2 та частина
бетонного майданчика площею 4 м2, що обліковується на
балансі Косівського інституту прикладного та декоративного
мистецтва Львівської національної академії мистецтв, за адресою: Івано-Франківська область, Косівський район, м. Косів,
вул. Міцкевича, 2. Запланована дата оцінки: 30.11.2018. Мета
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оренди для укладення договору оренди. Замовник оцінки – РВ Фонду по Івано-Франківській області. Платник оцінки –
Приватне акціонерне товариство «Київстар».
 4. Частина нежитлового приміщення загальною площею 22,98 м2, а саме: прим. – 14,53 м2 – корисною площею
та частина коридору площею 8,45 м2 – площею загального користування першого поверху гуртожитку, що обліковується на
балансі Івано-Франківського коледжу фізичного виховання Національного університету фізичного виховання і спорту України, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Дорошенка, 18а.
Запланована дата оцінки: 30.11.2018. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди
для укладення договору оренди. Замовник оцінки – РВ Фонду
по Івано-Франківській області. Платник оцінки – Приватне підприємство «ДІОДІ».
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті і складається із:
1) конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті,
в якій зазначено також строк виконання робіт (у календарних
днях). Пропозиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається
з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом; 2) документів щодо практичного досвіду виконання робіт
з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта
оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну
грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 3 до Положення про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції
наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47); 3) підтвердних документів.
На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки,
щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає
конкурсну документацію.
Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде
розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця,
не повинна перевищувати: 3 тис. грн.
Строк надання послуг з оцінки об’єктів не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Інформація про подібні до об’єкта оцінки об’єкти наведена в
додатку 2 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075
і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47)
(далі – Положення).
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд конкурсної комісії:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення);
письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має
спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (за потреби);
інформація про претендента (додаток 5 до Положення); копії кваліфікаційних документів оцінювача з експертної грошової оцінки
земельних ділянок, у тому числі посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок
(подаються у разі проведення конкурсу з метою виконання робіт
з експертної грошової оцінки земельних ділянок).
Копії документів, що подаються до регіонального відділення,
повинні бути завірені належним чином.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: до участі в конкурсі
з метою надання послуг з оцінки майна можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими
передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників
конкурсу, передбачених пунктом 12 розділу ІІ Положення.
У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет
документів або подана ним конкурсна документація є неповною,
комісія на засіданні приймає рішення щодо недопущення його
до участі в конкурсі. Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.

Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії РВ Фонду по Івано-Франківській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів з дня
опублікування цієї інформації о 10.00 у приміщенні РВ
Фонду по Івано-Франківській області за адресою: м. ІваноФранківськ, вул. Василіянок, 48, каб. 315, телефон для довідок 55-31-39.
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група
знаходяться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок,
48, телефон для довідок 55-31-39.

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Київській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Частина нежитлового приміщення № 4.2.14 (7В),
реєстровий номер за ЄРОДВ 20572069.1435.НЛТНПД1884,
загальною площею 14,1 м2 на четвертому поверсі пасажирського термінала «D» за адресою: Київська обл., Бориспіль – 7,
Аеропорт, що перебувають на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль». Мета оцінки: визначення спеціальної вартості
об’єкта з метою продовження дії договору оренди. Дата оцінки:
31.10.2018. Замовник: РВ Фонду по Київській області. Платник:
ТОВ «Аерохендлінг». Очікувана найбільша ціна надання послуг:
3080 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель торговельного, адміністративноторговельного призначення.
 2. Нежитлові приміщення № 95, 96, реєстровий номер
за ЄРОДВ 20572069.160.НЛТНПД162, загальною площею
56,4 м2 на 2-му поверсі будівлі наземних перонних бригад
за адресою: Київська область, Бориспіль-7, Аеропорт, що перебувають на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження дії договору оренди. Дата оцінки: 31.10.2018. Замовник: РВ Фонду по Київській області. Платник: ТОВ «Аерохендлінг».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 3080 грн. Подібними до
об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель
торговельного, адміністративно-торговельного призначення.
 3. Нерухоме майно загальною площею 737,0 м2, а
саме: нежитлове приміщення площею 637,0 м2 та прибудинкова територія площею 100,0 м2 за адресою: Київська
обл., м. Бровари, вул. О. Білана, 1, що перебуває на балансі
Пошуково-зйомочної експедиції № 60 КП «Кіровгеологія». Мета
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення
договору. Дата оцінки: 30.11.2018. Замовник: РВ Фонду по Київській області. Платник: ФОП Манзарук Ю. Д. Очікувана найбільша ціна надання послуг: 3300 грн. Подібними до об’єкта оцінки
будуть вважатися: приміщення, частини будівель виробничого,
виробничо-складського призначення.
 4. Нерухоме майно площею 25,7 м2 за адресою: Київська
обл., Бориспільський р-н, с. Сошників, вул. Іванова, 144, що перебуває на балансі ДП «Ржищівський військовий лісгосп». Мета
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору. Дата оцінки: 30.11.2018. Замовник: РВ Фонду по
Київській області. Платник: ФОП Репа Г. А. Очікувана найбільша
ціна надання послуг: 2800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель торговельного
призначення.
 5. Будівля «Модуль» площею 1398,0 м2 з прилеглим
бетонованим майданчиком площею 180,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Прип’ять, проммайданчик ЧАЕС, що перебувають
на балансі ДСП «Чорнобильська АЕС». Мета оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору. Дата
оцінки: 31.12.2018. Замовник: РВ Фонду по Київській області.
Платник: ТОВ «Українські юридичні експерти». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 4800 грн. Подібними до об’єкта оцінки
будуть вважатися: будівлі виробничого, виробничо-складського
призначення порівняної площі, майданчики, замощення.
 6. Частина приміщення № 1 адміністративнопобутового корпусу площею 3,0 м2 за адресою: Київська
обл., м. Славутич, просп. Ентузіастів, 7, що перебуває на балансі
ДІЇ «НАЕК «Енергоатом» в особі ВП «Атомремонтсервіс». Мета
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення
договору. Дата оцінки: 31.12.2018. Замовник: РВ Фонду по Київській області. Платник: Державний ощадний банк України ПАТ
Філія – Чернігівське обласне управління. Очікувана найбільша
ціна надання послуг: 2800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель для розміщення
банкоматів, автоматів з розливу напоїв, інших автоматів.
 7. Частина приміщення № 77(6В) на 4-му поверсі пасажирського термінала «D» (інв. № 47578) площею 14,6 м2
за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт, що перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль». Мета оцінки: визначення
спеціальної вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.12.2018. Замовник: РВ Фонду по Київській
області. Платник: ТОВ «Аероклуб – АМС». Очікувана найбільша
ціна надання послуг: 2800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель адміністративного призначення.
 8. Частина нежитлового приміщення, реєстровий
номер за ЄРОДВ 37838474Д.АААГБД234, загальною площею 24,4 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі
за адресою: Київська обл., смт Бородянка, вул. Шевченка, 3,
що перебуває на балансі Управління Державної казначейської
служби України у Бородянському районі Київської області. Мета
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення
договору оренди. Дата оцінки: 30.11.2018. Замовник: РВ Фонду
по Київській області. Платник: ФОП Шеремет Максим Іванович.
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн. Подібними
до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель адміністративного призначення.
 9. Нежитлове приміщення загальною площею 205,2 м2
за адресою: Київська обл., Бородянський р-н, смт КлавдієвоТарасове, 45-й км Автодороги Київ-Ковель, що перебуває на
балансі ДП «Клавдієвське лісове господарство». Мета оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження терміну дії договору. Дата оцінки: 30.11.2018. Замовник: РВ Фонду
по Київській області. Платник: ТОВ «КЛАВА». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн. Подібними до об’єкта оцінки
будуть вважатися: приміщення, частини будівель виробничого,
виробничо-складського призначення.
 10. Частина твердого покриття біля вантажного термінала, реєстровий номер за ЄРОДВ 20572069.64.НЛТНПД2030,
загальною площею 110,0 м 2 за адресою: Київська обл.,
м. Бориспіль, аеропорт, що перебуває на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль». Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження терміну дії договору.
Дата оцінки: 31.12.2018. Замовник: РВ Фонду по Київській області. Платник: ПП «ТІДІ ЛТД». Очікувана найбільша ціна надання
послуг: 2800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися:
приміщення, частини будівель торговельного призначення.

№ 99 (1223)

3

відомості
приватизації

 11. Приміщення № 22-36, 38-42 плодоовочевої бази
з компресорною і конденсаторною площею 1651,1 м 2
(інв. № АРС-53-103004188/3, реєстр. № 24584661.1006.
ЖЦНЖШИ006.3) за адресою: Київська обл., м. Славутич, просп.
Ентузіастів, 7, що перебуває на балансі ДП «НАЕК «Енергоатом» в
особі ВП «Атомремонтсервіс». Мета оцінки: визначення вартості
об’єкта з метою продовження терміну дії договору. Дата оцінки:
31.12.2018. Замовник: РВ Фонду по Київській області. Платники:
ТОВ «ГЛАС СМАРТ ІНВЕСТ» (правонаступник – ТОВ «Колоринг»).
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 3800 грн. Подібними
до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель виробничого призначення.
 12. Приміщення № 50-71 плодоовочевої бази з компресорною і конденсаторною площею 832,4 м2 (інв. №АРС-53103004188/5, реєстр. № 24584661.1006.ЖЦНЖШИ006.5
за адресою: Київська обл., м. Славутич, просп. Ентузіастів, 7, що
перебуває на балансі ДП «НАЕК «Енергоатом» в особі ВП «Атомремонтсервіс». Мета оцінки: визначення вартості об’єкта з метою продовження терміну дії договору. Дата оцінки: 31.12.2018.
Замовник: РВ Фонду по Київській області. Платники: ТОВ «ПАК
ЕКСПО ЛІЗИНГ». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 3300
грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення,
частини будівель виробничого призначення.
 13. Приміщення № 1-20, 37 плодоовочевої бази з
компресорною і конденсаторною площею 425,2 м2 (інв.
№ АРС-53-103004188/7, реєстр. № 24584661.1006.
ЖЦНЖШИ006.7) за адресою: Київська обл., м. Славутич, просп.
Ентузіастів, 7, що перебуває на балансі ДП «НАЕК «Енергоатом» в
особі ВП «Атомремонтсервіс». Мета оцінки: визначення вартості
об’єкта з метою продовження терміну дії договору. Дата оцінки:
31.12.2018. Замовник: РВ Фонду по Київській області. Платники:
ТОВ «ПАК ЕКСПО ЛІЗИНГ». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися:
приміщення, частини будівель виробничого призначення.
Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ Фонду по Київській області конкурсну документацію, яка відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 № 60/28190, в
редакції, затвердженій наказом Фонду від 16.01.2018 за № 47,
зареєстрованій в Міністерстві юстиції України від 20.02.2018 за
№ 198/31650 (далі – Положення), складається із:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних
днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення
конкурсу, запечатаних в окремому конверті; 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 (експертної
грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку
майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 3
до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення);
письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має
дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента (додаток 5 до Положення).
Вимоги до учасників конкурсу: оцінювачі повинні мати кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи), які відповідають
об’єкту оцінки та загальний стаж професійної діяльності яких з
оцінки майна становить не менше 3 років.
Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окремо у запечатаному конверті з описом підтвердних документів та
обов’язковим зазначенням об’єкта, на який подається конкурсна документація, що містяться в конверті до відділу управління
персоналом та проходження державної служби РВ Фонду по
Київській області не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Київ,
вул. Голосіївська, 50, кімн. 612.
Конкурс відбудеться 27.12.2018 об 11.00 у РВ Фонду по
Київській області за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський,
50, кімн. 606, телефон для довідок 200-25-29.

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
IНФОРМАЦIЯ
РВ Фонду по Кіровоградській області про
оголошення конкурсів з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею
195,0 м2 в одноповерховій будівлі за адресою: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Толбухіна, 12, що перебувають на
балансі 2 державного пожежно-рятувального загону Управління
Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області. Найменування балансоутримувача: 2 державний
пожежно-рятувальний загін Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Олександрія,
вул. Толбухіна, 12. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса
замовника конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів,
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій, тис. грн – дані уточнюються. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2018
Площа земельної ділянки, м2: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: м. Олександрія, вул. Толбухіна, 12.
Замовник робіт з оцінки – РВ Фонду по Кіровоградській області
(25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: – ФОП Тарнавський Олександр Петрович (тел. (095) 737-8813). Подібними об’єктами є: нежитлові приміщення виробничого
та виробничо-складського призначення. Очікувана ціна надання
послуг з оцінки майна, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця для оцінки об’єкта нерухомого
майна, становить 2,00 тис. грн.
 2. Назва об’єкта оцінки: виробничо-складські приміщення площею 89,6 м2 у ремонтному цеху ремонтно-допоміжної
частини за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький
(Кіровоград), вул. Виставочна, 20, що перебуває на балансі Аварійно-рятувального загону спеціального призначення
Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області. Найменування балансоутримувача: Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення
Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій
у Кіровоградській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
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Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Виставочна, 20. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта з метою продовження дії договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс
замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій, тис. грн – дані уточнюються. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2018. Площа земельної
ділянки, м2: інформація відсутня. Місце розташування земельної
ділянки: м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Виставочна, 20.
Замовник робіт з оцінки – РВ Фонду по Кіровоградській області
(25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: – ФОП Кістерський Віктор Сергійович (тел. (095) 467-99-14).
Подібними об’єктами є: нежитлові приміщення виробничого та
виробничо-складського призначення. Очікувана ціна надання
послуг з оцінки майна, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця для оцінки об’єкта нерухомого
майна, становить 2,00 тис. грн.
 3. Назва об’єкта оцінки: приміщення матеріального
складу № 1 площею 410,4 м2 за адресою: Кіровоградська
обл., м. Кропивницький (Кіровоград), проїзд Аджамський, 3,
що перебувають на балансі Регіонального офісу водних ресурсів у Кіровоградській області. Найменування балансоутримувача: Регіональний офіс водних ресурсів у Кіровоградській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл.,
м. Кропивницький (Кіровоград), проїзд Аджамський, 3. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою продовження дії договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу:
kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій, тис. грн – дані уточнюються. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна) – 30.11.2018. Площа земельної ділянки, м2: дані відсутні. Місце розташування земельної ділянки:
м. Кропивницький (Кіровоград), проїзд Аджамський, 3. Замовник робіт з оцінки – РВ Фонду по Кіровоградській області (25009,
м. Кропивницький, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: ПП
«Млинок 2015» (тел. (050) 458-23-00). Подібними об’єктами є:
об’єкти складського призначення. Очікувана ціна надання послуг
з оцінки майна, що буде розглядатися конкурсною комісією під
час обрання переможця для оцінки об’єкта нерухомого майна,
становить 2,0 тис. грн.
Звіт про оцінку майна має бути прошитий (прошнурований),
пронумерований, скріплений підписом та печаткою суб’єкта
оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що проводив
оцінку.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015
№ 2075 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за
№ 198/31650), застосовується Фондом, якщо вартість надання
послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша, встановленої
в абзаці другому частини першої статті 2 Закону України «Про
публічні закупівлі».
До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на
підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими
передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна
за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та
майнових прав на них» та 1.2 «Оцінка машин і обладнання».
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності не
менше 3 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав
на них).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників
конкурсів) викладені у пунктах 5 – 10 розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І,
ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація
про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5
до Положення формами.
Регіональним відділенням будуть розглядатися пропозиції,
де строк виконання робіт не перевищує 5 календарних днів після
отримання у повному обсязі необхідної документації та інформації про об’єкт оцінки.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті
у кімнату 801 РВ Фонду по Кіровоградській області за адресою:
м. Кропивницький, вул. Глинки, 2 до 20.12.2018 включно у робочий час до 17.15. На конверті потрібно зробити відмітку «На
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на
участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який
подає заяву.
Телефони для довідок: (0522) 33-32-38, 33-24-00.
Конкурси відбудуться 28 грудня 2018 року о 9.00 у РВ
Фонду по Кіровоградській області за адресою: 25009,
м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Глинки, 2, кімн. 708.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Луганській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об'єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 51,4 м 2 на першому поверсі п’ятиповерхової будівлі побутового корпусу № 2 (інв.
№ 10301008), що обліковуються на балансі Кремінського професійного ліцею. Місцезнаходження об’єкта: 92900, Луганська
обл., м. Кремінна, просп. Дружби, 2. Мета оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору
оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.10.2018. Замовник: РВ Фонду по Луганській області. Телефон та електронна адреса замовника:(06452)4-23-48, lugansk@
spfu.gov.ua Платник: ФОП Гнелицький К. С. Строк виконання

роботи – не більше 5 календарних днів. Очікувана найбільша
ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1900 грн. Подібними об’єктами до об’єкта оцінки відповідно до додатка 2 до
Положення є: адміністративна, торговельно-адміністративна,
торговельна нерухомість.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення
площею 81,2 м2 на першому поверсі чотириповерхової будівлі учбового корпусу (інв. № 10311001), що обліковуються
на балансі Східноукраїнського національного університету ім.
Володимира Даля. Місцезнаходження об’єкта: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, вул. Донецька, 41. 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: ФОП Богомазова М. М. Строк виконання роботи – не більше 5 календарних днів. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2 000 грн.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки відповідно до додатка 2
Положення є: адміністративна, торговельно-адміністративна,
торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду
від 31.12.2015 (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 із 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 27 грудня 2018 року о 10.00 в РВ
Фонду по Луганській області за адресою: 93404, Луганська
обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби Народів, 32а.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору інформатики, організаційно-документального забезпечення та роботи зі ЗМІ
РВ Фонду по Луганській області не пізніше ніж за чотири робочих
дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби Народів, 32а (кімн. 313). Телефон для довідок (06452) 4-23-48.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Львівській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень
в будівлі гуртожитку № 3 (площею 2,0 м2 на першому поверсі та 5,0 м2 на даху). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Львів, вул. Медової Печери, 39. Балансоутримувач: ЛНУ імені
Івана Франка. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (032)
261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса
замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки
пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Медової
Печери, 39. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.11.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – УАРНЕТ.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина зовнішнього замощення
благоустрою загальною площею 9,0 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Пекарська, 50. Балансоутримувач:
ЛНУ ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04
(відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об'єктом оренди з
урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце
розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Пекарська, 50.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2018
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Преса».
 3. Назва об’єкта оцінки: прибудинкова територія будівлі
пішохідного переходу під навісами в напрямку виїзду з України пункту пропуску «Шегині» загальною площею 2,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Мостиський
р-н, с. Шегині, вул. Дружби, 205. Балансоутримувач: Державна
фіскальна служба України. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з
метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна
адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної
ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом
оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл.,
Мостиський р-н, с. Шегині, вул. Дружби, 205. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТОВ «ПРОФСЕРВ».
 4. Назва об’єкта оцінки: частина залу накопичення пасажирів автовокзалу міжнародного пропуску для автомобільного транспорту «Шегині» площею 2,0 м2, прибудинкової території в напрямку виїзду з України пункту пропуску
«Шегині» площею 2,0 м2, прибудинкової території до модульних павільйонів вантажної дільниці пропуску «Шегині»
площею 2,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська
обл., Мостиський р-н, с. Шегині, вул. Дружби, 201. Балансоутримувач: Державна фіскальна служба України. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру
орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного
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майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки
прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., Мостиський р-н, с. Шегині, вул. Дружби, 201.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2018
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТОВ «ПРОФСЕРВ».
 5. Назва об’єкта оцінки: частина цокольного приміщення будівлі автовокзалу в напрямку виїзду в України МАПП
«Краковець» площею 2,0 м2, прибудинкову територію боксу
поглибленого догляду в напрямах виїзд та в’їзд з України
пункту пропуску «Краковець» площею 2,0 м2 та 2,0 м2, прибудинкову територію автовокзалу пункту пропуску «Краковець» площею 2,0 м2, прибудинкову територію в районі магазину безмитної торгівлі в напрямку виїзду з України пункту
пропуску «Краковець» площею 2,0 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Львівська обл., Яворівський р-н, смт Краковець,
вул. Вербицького, 54. Балансоутримувач: Державна фіскальна
служба України. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою
укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032)
261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса
замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки
пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з
урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., Яворівський
р-н, смт Краковець, вул. Вербицького, 54. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 30.11.2018 (орієнтовно). Платник
робіт з оцінки – ТОВ «ПРОФСЕРВ».
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлового приміщення загальною площею 14,2 м2 на другому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Винниченка, 30.
Балансоутримувач: ДП НДІ «Система». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру
орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного
майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.
ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки
прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Винниченка, 30. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2018 (орієнтовно). Платник робіт
з оцінки – ГО «Центр розвитку живих систем».
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення № 146` загальною площею 14,6 м2 на другому поверсі дво-чотириповерховї будівлі. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Львів, вул. Винниченка, 30. Балансоутримувач: ДП НДІ
«Система». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04
(відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з
урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце
розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Винниченка, 30.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2018
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – Всеукраїнський благодійний Фонд «Сильний вітер».
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення туалетів у будівлях автовокзалів (приміщення № 32,
33, 34, 35 та приміщення № 4, 5, 6, 7 згідно з технічним
поверхом) виїзд/в’їзд міжнародного пункту пропуску для
автомобільного сполучення «Рава Руська» площею 8,3 м2
та 8,3 м2, частина холу автовокзалу МАПП «Рава Руська»
загальною площею 2,0 м2, прибудинкову територію автовокзалу в напрямку в’їзд та виїзд з України пункту пропуску
«Рава Руська» площею 2,0 м2 та 2,0 м2, прибудинкову територію єдиних офісів в напрямку виїзд та в’їзд з України
пункту пропуску «Рава Руська» площею 2,0 м2 та 2,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Жовківський
р-н, с. Рата, вул. Гребінська, 28. Балансоутримувач: Державна
фіскальна служба України. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з
метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна
адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної
ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом
оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл.,
Жовківський р-н, с. Рата, вул. Гребінська, 28. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТОВ «ПРОФСЕРВ».
 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення № 20 загальною площею 27,0 м2 на першому поверсі
двоповерхової частини 12-поверхової будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, просп. Чорновола, 4. Балансоутримувач: Головне управління статистики Львівській області.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04
(відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з
урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце
розташування земельної ділянки: м. Львів, просп. Чорновола, 4.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2018
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ДП «Сервісний-центр» Товариства з обмеженою відповідальністю НВКФ «Техноекс».
 10. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення в одноповерховій будівлі трансформаторної підстанції ТП № 405
площею 58,87 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів,
вул. Шевченка, 134а. Балансоутримувач: ДП МОУ «Львівський
завод збірних конструкцій». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати
з метою продовження договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір
земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів,
вул. Шевченка, 134а. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПАТ
«Львівобленерго».
 11. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 51,7 м2 на першому поверсі в
адміністративно-господарській будівлі театру. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Лесі Українки, 1. Балансоутримувач: ДП «Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької». Мета проведення
незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру
орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного
майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.
ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
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будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки
прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Лесі Українки, 1. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2018 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки – ФОП Даниліва А. В.
 12. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення № 4-9 загальною площею 93,7 м2 на першому поверсі
двоповерхової будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Львівська обл., м. Старий Самбір, вул. Дашо, 1. Балансоутримувач: Головне управління статистики у Львівській області.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04
(відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди
з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Старий Самбір, вул. Дашо, 1. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 30.11.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки –
Старосамбірський районний територіальний центр соціального
обслуговування.
 13. Назва об’єкта оцінки: частини вбудованих нежитлових приміщень розташованих на першому та другому поверхах будівлі загальною площею 56,0 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Львів, просп. Свободи, 28. Балансоутримувач:
Львівський національний академічний театр опери та балету ім.
С. Крушельницької. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою
укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032)
261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса
замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки
пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, просп. Свободи, 28. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.11.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Холдинг
емоцій»!ФЕСТ».
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307
та доповнення до нього (лист ФДМУ від 27.07.2018 № 10-5915138) рекомендована максимальна ціна надання послуг з оцінки
майна, що склалася у I півріччі 2018 року та буде розглядатися
конкурсною комісією під час обрання переможця: для об’єктів
№ 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 – 3000,00 грн; для об’єкта № 3,
4, 5,– 2400,00 грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду
від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду від
16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ Фонду по Львівській області
(79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки відповідно до додатка 2 до Положення є: для № 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 – приміщення, частини будівель (адміністративна, торговельноадміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для
закладів громадського харчування тощо); для № 1 – споруди,
передавальні пристрої, конструктивні частини будівель, призначені для їх розміщення; для № 3, 4, 5, 8 – приміщення, частини
будівель (для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв, інших автоматів).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на
підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з
оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих
речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних
ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення.
Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (згідно з інформацією про подібні
до об’єкта оцінки об’єкти, ознаки подібності якого наведено в додатку 2 до Положення), інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 2 – 5 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення або до відділу
документального забезпечення та роботи з ДСК за адресою:
м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції щодо ціни виконання
робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також
строку виконання робіт (у календарних днях) по кожному об’єкту
оцінки окремо. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ Фонду по Львівській області о
12.00 через 14 днів з дня опублікування цієї інформації за
адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ Фонду по Львівській області не
пізніше ніж за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу.
Телефони для довідок: (032) 255-41-71, 261-62-04.

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Миколаївській області
про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості
для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди.
№
Назва об’єкта
з/п
оцінки
1 Зала фехтування з
адміністративнопобутовою будівлею

об’єкта
Площа, м2 Адреса
оцінки
1318,5 м. Миколаїв,
просп. Героїв
України, 4

Дата
оцінки
Комітет з фізичного 30.11.18
виховання та спорту
МОН України
Балансоутримувач

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до
сектору організаційно-документального та комунікаційного забезпечення РВ Фонду по Миколаївській області конкурсну документацію в запечатаному конверті, яка складається із:
конкурсної пропозицій, запечатаної в окремому конверті, в
якій зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях –
не більше 5 днів), пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки,
з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно з законом; підтвердних документів; документів щодо практичного
досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформа-

цією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та
підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075, у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 20.02.2018 за № 198/31650) (далі – Положення).
Документи щодо практичного досвіду (додаток 3 до Положення) повинні містити інформацію про виконання робіт з
оцінки подібних до об’єкта оцінки – окремі будівлі, зокрема,
порівняної площі та за призначенням, приміщення, частини
будівель.
На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки,
щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає
конкурсну документацію.
До підтвердних документів належать: заява про участь у
конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою
формою (додаток 4 до Положення); інформація про претендента
(додаток 5 до Положення).
Інформація про претендента містить: наявність сертифіката
суб’єкта оціночної діяльності; інформацію про оцінювачів, що
перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також
яких він залучає до надання послуг з оцінки та підписання звіту
про оцінку майна: кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів.
Відповідно до листа Фонду від 27.07.2018 № 10-59-15138
очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки на об’єкт нерухомого майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна,
що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики,
технічні приміщення), – 4,5 тис. грн.
Замовник робіт з оцінки: РВ Фонду по Миколаївській області.
Платник робіт з оцінки: орендар або потенційний орендар.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після
опублікування цієї інформації за адресою: м. Миколаїв,
вул. Чкалова, 20, 6-й поверх конференц-зал регіонального відділення.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті
до сектору організаційно-документального та комунікаційного
забезпечення РВ Фонду по Миколаївській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно)
за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й поверх, кімн. 38.
Телефон робочої групи (0512) 47-04-11.

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Рівненській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів
 Найменування об’єкта оцінки: будівля гаража літ. «Г-1»
площею 298,1 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: Рівненська обл., м. Рівне,
вул. Павлюченка, 3.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди
державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-7991. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна
адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з
оцінки: РВ Фонду по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16
Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП Гуменюк Б. Б.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з
аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів): 1 об’єкт. Розмір статутного капіталу (власного капіталу)
господарського товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів:
інформація відсутня.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація
відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок):
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2018.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки: 3 500 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема, порівняльної площі та за функціональним призначенням.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу
Фонду 16.01.2018 № 47, зареєстрованого у Міністерстві юстиції
України від 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення).
Вимоги до учасників конкурсу та перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії, викладені у розділах
ІІ, ІІІ Положення.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору на проведення незалежної оцінки.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті, на якому слід зазначити «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта
оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта
оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає
конкурсну документацію.
Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028,
м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Конкурс відбудеться в РВ Фонду по Рівненській області
о 9.00 через 14 днів після публікування цієї інформації за
адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Конкурсну документацію потрібно подавати до структурного підрозділу з діловодства РВ Фонду по Рівненській області за
адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77 за чотири робочих
дні до оголошеної дати проведення конкурсу включно до 16.00.
Телефон для довідок 26-79-91.

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Відповідно до звернення РВ Фонду по Чернігівській
області в інформації про оголошення конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди, опублікованій в
газеті «Відомості приватизації» від 28.11.2018 № 96 (1220),
місцезнаходження об’єкта оцінки № 2 слід читати: «м. Чернігів,
просп. Перемоги, 74».
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ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ РВ Фонду по Одеській області
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, оголошених на 09.11.2018, 19.11.2018
І. Переможці:
1. ТОВ Оціночна фірма «ІНЮГ-ЕКПЕРТИЗА», керівник – Мрихіна І. В. Назва об’єкта оцінки: необоротні активи колишньої бази
відпочинку «Зорі Тирасполя». Місцезнаходження об’єкта оцінки, або підприємства, майно якого оцінюється: Одеська обл.,
Білгород-Дністровський р-н, смт Затока, вул. Лазурна, 19. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості необоротних
активів (нерухомого майна) для формування статутного капіталу.
7100,00 грн, 5 календарних днів.
2. ТОВ Оціночна фірма «ІНЮГ-ЕКПЕРТИЗА», керівник – Мрихіна І. В. Назва об’єкта оцінки: ЄМК державного підприємства
«Центр тестування мобільної техніки» (код за ЄДРПОУ 23860359)
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., Біляївський
р-н, с. Нерубайське, вул. Зелена, 1. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки з метою продажу
на аукціоні. 60000,00 грн, 5 календарних днів.
3. ТОВ «Одеська регіональна експертна компанія», керівник –
Лемза В. В. Назва об’єкта оцінки: дві кімнати камерального корпусу «Сибирь» загальною площею 39,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне геофізичне підприємство
«УКРГЕОФІЗИКА». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. Естонська, 2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. 4250,00 грн, 10 календарних днів.
4. ТОВ «Одеська регіональна експертна компанія», керівник –
Лемза В. В. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення блоку
санітарно-карантинного відділу загальною площею 14,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Южненська філія
ДП «Адміністрація морських портів України». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Южне, вул. Берегова, 11. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
4250,00 грн, 10 календарних днів.
5. ТОВ Оціночна фірма «ІНЮГ-ЕКСПЕРТИЗА», керівник – Мрихіна І. В. Назва об’єкта оцінки: складські майданчики, огорожа,
загальною площею 5572,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «МТП «Чорноморськ». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Центральна, 35а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. 77500,00 грн, 5 календарних днів.
6. ФОП Перевай Володимир Сергійович. Назва об’єкта оцінки:
нежитлові приміщення 4-го та 5-го поверхів загальною площею
304,26 м2. Найменування балансоутримувача: ДП МОУ «Одеський
проектний інститут». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. Армійська, 18. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкту для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. 6500,00 грн, 5 календарних днів.
7. ФОП Камінський Костянтин Сергійович. Назва об’єкта оцінки: брозоливарний цех, комора бронзоливарного цеху, прохідна
ливарного цеху, огорожі ливарного цеху +138 пог. м загальною
площею 955,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: ДП «Одеський морський торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Приморська, 40. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
6500,00 грн, 5 календарних днів.
8. ТОВ «Вердикт експертиза», керівник – Лесик В. В. Назва
об’єкта оцінки: нежитлове приміщення 2-го поверху (частини актового залу) загальною площею 100,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДРПВІ «Укрпівдендіпроводгосп».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Івана та Юрія
Лип, 13. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. 4400,00 грн, 5 календарних днів.
9. ТОВ «Експертне Агентство «УКРКОНСАЛТ», керівник – Саганович А. І. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення на 1-му
рівні будівлі пасажирського комплексу Одеського морського вокзалу (кімн. № 105 – 108) загальною площею 51,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Одеський морський
торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. Приморська, 6. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. 6000,00 грн, 5 календарних днів.
10. ФОП Лемза Ірина Валеріївна. Назва об’єкта оцінки: приміщення 1-го поверху в учбово-лабораторному корпусі № 6 загальною площею 16,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Одеська держана академія будівництва та архітектури.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору
оренди. 4250,00 грн, 10 календарних днів.
11. ТОВ «Експертне Агентство «УКРКОНСАЛТ», керівник –
Саганович А. І. Назва об’єкта оцінки: ділянка «Митна площа»
загальною площею 1852 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: ДП «Адміністрація морських портів України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Митна площа, 1. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
6500,00 грн, 5 календарних днів.
12. ФОП Лемза Ірина Валеріївна. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення шостого поверху 9-поверхової будівлі
ДРПВІ «Укрпівдендіроводгосп» загальною площею 392,7 м2.

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДРПВІ «Укрпівдендіпроводгосп». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. Івана та Юрія Лип, 13. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. 5800,00 грн, 10 календарних днів.
13. ТОВ «Одеська регіональна експертна компанія», керівник – Лемза В. В. Назва об’єкта оцінки: відокремлена частина
нежитлового приміщення техн. поверху та ділянка на даху будівлі
складу № 8 загальною площею 12 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Одеський морський торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Митна
площа, 1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. 4500,00 грн, 10 календарних днів.
14. ФОП Камінський Костянтин Сергійович. Назва об’єкта
оцінки: нежитлове приміщення будівлі заводоуправління (інв.
№ 100089) загальною площею 33 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Одеський морський торговельний
порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Гефта, 3.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. 5000,00 грн, 5 календарних днів.
15. ТОВ «Вердикт експертиза», керівник – Лесик В. В. Назва
об’єкта оцінки: нежитлові приміщення будівлі загальною площею 137 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Південний офіс Держаудитслужби. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Одеська обл., смт Тарутине, вул. Котовського, буд. 9.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. 5200,00 грн, 5 календарних днів.
16. ПП «Аркада ЮГ», керівник – Благодарний В. В. Назва об’єкта
оцінки: нежитлові приміщення 1-го поверху науково-виробничого
центру «Зварювання та відновлення деталей» загальною площею 100 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
ДП «Науково-дослідний проектно-конструкторський інституту
морського флоту України». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Одеса, пров. Гаазовий, 4. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. 6500,00 грн, 3 календарних дні.
17. ПП «Аркада ЮГ», керівник – Благодарний В. В. Назва об’єкта
оцінки: нежитлові приміщення одноповерхової окремо розташованої будівлі загальною площею 25,18 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. 5000,00 грн, 4 календарних дні.
18. ПП «Аркада ЮГ», керівник – Благодарний В. В. Назва об’єкта
оцінки: нежитлові приміщення одноповерхової окремо розташованої будівлі загальною площею 25,18 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. 5000,00 грн, 4 календарних дні.
19. ФОП Лосєва Олена Мойсеївна. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення підвалу навчального корпусу чотириповерхового учбового корпусу загальною площею 26,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська національна
академія зв’язку ім. О. С. Попова. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Одеса, вул. Кузнечна, 1. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди. 6000,00 грн, 7 календарних днів.
20. ТОВ «СІНЕРГІЯ ІНВЕСТ», керівник – Юрійчук В. Ф. Назва
об’єкта оцінки: нежитлове приміщення 5-го поверху 9-поверхової
будівлі ДРПВІ «Укрпівдендіпроводгосп» загальною площею
121,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
ДРПВІ «Укрпівдендіпроводгосп». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди. 6920,00
грн, 7 календарних днів.
21. ТОВ «СІНЕРГІЯ ІНВЕСТ», керівник – Юрійчук В. Ф. Назва
об’єкта оцінки: нежитлові приміщення 1-го поверху (24,1 м2) та частина приміщення підвалу (2,0 м2) загальною площею 26,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний
морський університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. Мечникова, 34. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації
договору оренди. 6000,00 грн, 7 календарних днів.
22. ФОП Лосєва Олена Мойсеївна. Назва об’єкта оцінки: відокремлена частина приміщення 1-го поверху будівлі учбово-адм.
корпусу загальною площею 2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний морський університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Мечникова, 34. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. 5200,00 грн, 10 календарних днів.
23. ФОП Лосєва Олена Мойсеївна. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею 2 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Адміністрація морських
портів України» Одеська Філія. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Одеса, пл. Митна, 1/2. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
пролонгації договору оренди. 5200,00 грн, 10 календарних днів.

ІІ. Вважати такими, що не відбулись (у зв’язку із наявністю лише одного претендента) конкурси з відбору суб’єктів
оціночної діяльності по таких об’єктах:
1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення в будинку морського вокзалу (інв. № 073000) загальною площею
116,74 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
ДП «Адміністрація морських портів України». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Приморська, 6. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника
конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних
активів згідно з обліком: 1. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): жовтень – листопад, інформація про
особу – платника робіт з оцінки: Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЬЮТІ ФРІ ПІ ДЖЕЙ ЮКРЕЙН» (код за ЄДРПОУ
39419168); тел. (044) 581-05-16.
2. Назва об’єкта оцінки: приміщення будівлі «Бокс № 54», інв.
№ 1001954, загальною площею 50 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державна судноплавна компанія «Чорноморське морське пароплавство». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Одеса, вул. Тираспольське шосе, 22а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу:
odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно
з обліком: 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): жовтень – листопад, інформація про особу – платника робіт з
оцінки: Фізична особа – підприємець Дзьобан Сергій Миколайович
(код за ЄДРПОУ 2423714814); тел. (050) 392-48-75.
3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення на першому
поверсі двоповерхового учбового корпусу інв. № 101010017,
загальною площею 76,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: «Одеське професійно-технічне училище машинобудування». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. Богдана Хмельницького, 65. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048)
731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.
gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком:
1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
жовтень-листопад, інформація про особу – платника робіт з оцінки: Фізична особа – підприємець Савельєва Ольга Іванівна (код
за ЄДРПОУ 2167027143); тел. (067) 291-40-97.
4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення одноповерхової будівлі гаража на території Причорномор ДРГП загальною
площею 50,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Причорноморське державне регіональне геологічне підприємство. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. 25-ої
Чапаївської дивізії, 1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-5029, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.
ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком: 1.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
жовтень-листопад, інформація про особу – платника робіт з оцінки: СПД – ФО Прокопов Володимир Вікторович (код за ЄДРПОУ
2157114856); тел. 715-45-79.
Голова комісії з відбору суб’єктів оціночної діяльності прийняв
рішення про оголошення повторних конкурсів по наведених вище
об’єктах. Дата конкурсів буде оголошена додатково.
ІІІ. Уточнюються результати конкурсу з відбору СОД
від 10.10.2018 по наступних об’єктах:
1. ТОВ «ЕОС», керівник – Побєдіна О. Г. Назва об’єкта оцінки:
нежитлові приміщення нежитлової будівлі загальною площею
0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Рені, вул. Дунайська, 188. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Одеська обл., м. Рені, вул. 28 Червня, 257а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
6900,00 грн, 5 календарних днів.
2. ТОВ «ЕОС», керівник – Побєдіна О. Г. Назва об’єкта оцінки:
нежитлові приміщення нежитлової будівлі загальною площею
0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Рені, вул. Дунайська, 188. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Одеська обл., м. Рені, вул. 28 Червня, 257а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
6900,00 грн, 5 календарних днів.
3. ТОВ «ЕОС», керівник – Побєдіна О. Г.Назва об’єкта оцінки:
приміщення прибудови до котельної на території енергогосподарства загальною площею 59,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Ренійський морський торговельний порт.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Рені, вул. Дунайська, 188. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації
договору оренди. 6900,00 грн, 5 календарних днів.
ІV. Уточнюється інформація (газета «Відомості приватизації» від 21.11.2018 № 94 (1218) стор. 4) щодо кінцевої дати подання конкурсної документації. Замість слів: «до 18.00 06.11.2018»
слід читати: «до 18.00 06.12.2018».

Управління орендних відносин,
т. 200-34-39

оренда
ОГОЛОШЕННЯ ПРО намір передати державне майно в оренду

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФОНДУ ПО ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ 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,
загальна
вартість майна за не- максимально можлинайменування
реєстровий
номер
майна
місцезнаходження
мета використання
контактний телефон)
площа, м2 залежною оцінкою, грн вий строк оренди
1 Фонд державного майна
01238637, Приватне акціонерне товариство «Дні- Нежитлові вбудовані приміщення
01238637.4.ААБАЛЛ795 м. Дніпро, просп. І. Мазепи, 56
52,94
395 320,00
5 років
Розміщення ломбарду
України
провськпромбуд», м. Дніпро, вул. Гомельська, 59
2 Державне агентство рибно- 25592421, ДП «Укрриба», м. Київ, вул. ТургенєвДонний водовипуск виросного ставка; 25592421.49.ЧВБИВЧ057; Дніпропетровська обл., Павло–
224 575,00
2 роки 11 місяців Інше використання нерухомого майна
го господарства України
ська, 82а, тел. (044) 486-07-91
роздільна дамба виросного ставка
25592421.49.ЧВБИВЧ056 градський р-н, с. Кочережки
(для рибогосподарських потреб)
3 Державна служба геології та 01432150, Казенне підприємство «ПівдеукргеоНежитлові вбудовані приміщення; ас–
м. Дніпро, вул. В. Ларіоно621,0;
1 596 138,00
2 роки 11 місяців Інше використання нерухомого майна
надр України
логія», м. Дніпро, вул. Чернишевського, 11, тел.
фальтоване покриття
ва, 52а
800,0
(виробництво меблів); інше використан(0562) 32-37-43
ня нерухомого майна (під’їзні шляхи)
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, РВ Фонду по Дніпропетровській області. Заяви подаються в
окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його
оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

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

Назва органу
управління

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

1 Міністерство юстиції 0856371, Державна установа «Бучанська виправна колонія № 85», 08289,
України
Київська обл., смт Гостомель, вул. Мирна, 3, тел. (04597) 9-96-51

№ 99 (1223)

найменування
Гідротехнічна споруда
«Ставки»

реєстровий номер
майна
—

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за
максимально
плонезалежною оцін- можливий строк
мета використання
ща, м2 кою без ПДВ, грн
оренди
Київська обл., смт Гостомель,
–
306 155,78
2 роки 11 місяців Риборозведення
вул. Мирна, в заплаві р. Рокач
місцезнаходження

10 грудня 2018 року
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відомості
приватизації

Продовження таблиці
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
№
Назва органу
Балансоутримувач
загальна вартість майна за
максимально
реєстровий номер
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
місцезнаходження
плонезалежною оцін- можливий строк
мета використання
майна
ща, м2 кою без ПДВ, грн
оренди
2 Міністерство вну40112060, Регіональний сервісний центр МВС в Київській області,
Частина нежитлового при—
Київська обл., м. Переяслав5,9
42 000,00
2 роки 11 місяців Розміщення відділення банку
трішніх справ України 01133, м. Київ, бульв. Лесі Українки, 26, тел. (044) 290-37-90
міщення адміністративної
Хмельницький, вул. Новокиївське
будівлі
Шосе, 46
3 Державна казначей- 37838474, Управління Державної казначейської служби України у Миро- Гараж
37870277.1.АААГБД223 Київська обл., м. Миронівка,
22,5
53 900,00
2 роки 11 місяців Розміщення автомобіля
ська служба України нівському районі Київської області, Київська обл., м. Миронівка, вул. Совул. Соборності, 58/А
борності, 58/А, тел. (04574) 5-33-91
4 Міністерство освіти і 02070944, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Бетонований майданчик
–
Київська обл., Києво8,0
365 306,00
2 роки 11 місяців Розміщення технічних засобів і антен операторів
науки України
01033, м. Київ, вул. Володимирівська, 64, тел. (044) 239-32-94
Святошинський р-н, с. Лісники
телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 50, РВ Фонду по Київській області, тел. 200-25-26. Заяви
подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на
право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФОНДУ ПО КІРОВОГРАДСЬКІЙ 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 неза- максимально можливий
місцезнаходження
мета використання
майна
ща, м2
лежною оцінкою, грн
строк оренди
1 Державне агентство 14373288, Держана організація «Комбінат «Трикутник», 25015, м. КропивНежитлове приміщення на 1-му по–
м. Кропивницький, вул. Євгена
19,0
109 900,00
2 роки 364 дні
Для розміщення офіса
резерву України
ницький, вул. Євгена Маланюка, 3, тел. (0522) 37-80-10
версі адміністративної будівлі
Маланюка, 3
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2, РВ Фонду по Кіровоградській області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавцем буде оголошено конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна». Заяви
подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди.
№
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
№
з/п

Назва органу
управління

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

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

максимально
можливий строк
мета використання
оренди
1 Міністерство оборони 24308317, Державне підприємство МОУ «Західвійськбуд», 80383, Нежитлове приміщення (ремонтний бокс
–
80383, Львівська обл., Жовківський
98,8
280 688,00
2 роки 364 дні Розміщення майстерні, що здійснює технічУкраїни
Львівcька обл., Жовківський р-н, c. Малехів, вул. Київська, 18
Б1) ремонтно-механічної майстерні
р-н, с. Малехів, вул.Київська,18
станом на 30.09.2018
не обслуговування та ремонт автомобілів
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».
реєстровий
номер майна

найменування

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФОНДУ ПО СУМСЬКІЙ 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 Сумська обласна державна 14373147, Департамент цивільного захисту населення Сумської обласної державної Група інвентарних об’єктів: будів–
Сумська обл., м. Кролевець,
624,0;
18 601,00;
2 роки 364 дні
Розміщення складів
адміністрація
адміністрації, 40009, м. Суми, вул. Шевченка, 9, тел. (0542) 77-08-68
ля складу № 1; будівля складу № 2
вул. Воїнів Інтернаціоналістів,11
1293,2
25 564,00
Заяви про оренду зазначеного об’єкта 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».
№
з/п

Назва органу управління

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

найменування

Відповідно до звернення РВ Фонду по Сумській області в оголошенні про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви, опублікованому в газеті «Відомості приватизації»
від 05.12.2018 № 98 (1222) на стор. 4 – 5, адресу об’єкта поз. 1 слід читати: «м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 21».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФОНДУ ПО ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ 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 незалеж- максимально можмета використання
площа, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн ливий строк оренди
1 Міністерство куль- 26024191, Кременецько-Почаївський державний історико-архітектуриний заповідник, Танцювальний
26024191.19.ДБЕЦРЕ921 вул. В. Чорновола, 1б, м. Кре108,1
123 500,00
2 роки 11 місяців Розміщення кафе, що не здійснює
тури України
47003, вул. Козубського, 6, м. Кременець, Тернопільська обл., тел. (03546) 2-37-58 майданчик
менець, Тернопільська обл.
продаж товарів підакцизної групи
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 603, РВ Фонду по Тернопільській області. Заяви
подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс
на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

Оголошення орендодавця – РВ ФОНДУ по ХАРКІВСЬКІЙ області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п
1
2
3

4
5

6

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

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

24281593, Харківський машинобудівний коледж, 61068, м.
Харків, вул. Плеханівська, 79, тел. (057) 737-23-30

Міністерство
освіти і науки
України
Міністерство
освіти і науки
України

01116472, Український державний університет залізничного транспорту, 61050, м. Харків, майдан Фейєрбаха, 7, тел.
(057) 732-28-75
02071180, Національний технічний університет «Харківський
політехнічний інститут», 61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2,
тел. (057) 707-66-00

Міністерство
освіти і науки
України

00493758, Харківська державна зооветеринарна академія,
62341, Харківська обл., Дергачівський р-н, смт Мала Данилівка, вул. Академічна, 1, тел. (057) 635-74-73

02547820, ДНЗ «Харківський професійний ліцей будівельних
технологій», 61099, м. Харків, бульвар Богдана Хмельницького, 30, тел. (057) 392-01-05
02071205, Харківський національний університет імені В. Н.
Каразіна, 61022, м. Харків, майдан Свободи, 4, тел. (057)
705-12-36

найменування

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

Нежитлове приміщення – частина кімн. № 64 на 1-му
–
м. Харків, вул. Плехаповерсі 3-поверхової будівлі учбового корпусу, інв.
нівська, 79
№101310008, літ. «А-3»
Нежитлові приміщення – кімн. № 13,18, частково кімн.
–
м. Харків, бульв.
№11,12, 31 (18,4 м2) на 4-му поверсі 5-поверхової нежитБогдана Хмельницьлової будівлі, інв. № 10310007, літ. за техпаспортом «В-5»
кого, 30
Нежитлові приміщення – частина кімн. № 81 (64,6
–
м. Харків, майдан Свом2), кімн. № 81а (31,9 м2) на цокольному поверсі 14боди, 4
поверхової будівлі навчального корпус № 9, інв. №
2
10130009 та частина кімн. № 98 (185,3 м ) на цокольному
поверсі 14-поверхової будівлі навчального корпусу № 11,
інв. № 10130011, літ. «А-14», що є пам’яткою архітектури
Частина приміщення № 54 на 1-му поверсі 4-поверхового 01116472.4.ПВПСЦЧ019 м. Харків, майдан Феучбового корпусу № 1, літ. за техпаспортом «А-4», інв. №
йєрбаха, 8
0001030009
Нежитлове приміщення – кімн. № 1-53 на першому по–
м. Харків, вул. Пушкінверсі 5-поверхової будівлі гуртожитку № 1, літ. «Б-5», інв.
ська, 79
№ 10132000001, що є пам’яткою архітектури

максимально
можливий строк
мета використання
оренди
2 роки 11 місяців Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальному закладі
1 рік
Розміщення: офіса на площі 39,0 м2, цеху
для збору штукатурних станцій на площі 34,6
м2 та інше використання на площі 18,4 м2
2 роки 11 місяців Розміщення їдальні, що не здійснює продаж
товарів підакцизної групи, у навчальному
закладі

11,9

86 900,00

92,0

350 800,00

281,8

2 337 500,00

2,0

25 550,00

2 роки 11 місяців Розміщення банкомата

17,2

162 600,00

2 роки 11 місяців Розміщення суб’єкта господарювання, що
діє на основі приватної власності і проводить господарську діяльність з медичної
практики (стоматологія)
2 роки 11 місяців Розміщення котельні для опалення навчальних корпусів

Окремо розташований асфальтобетонний майданчик

00493758.1БЕШСНП7592 Харківська обл., Дер80,0
37 700,00
гачівський р-н, смт
Мала Данилівка, вул.
Академічна, 1
7 Міністерство
00493758, Харківська державна зооветеринарна академія,
Окремо розташований асфальтобетонний майданчик
00493758.1БЕШСНП7592 Харківська обл., Дер67,2
31 600,00
2 роки 11 місяців Розміщення котельні для опалення гуросвіти і науки
62341, Харківська обл., Дергачівський р-н, смт Мала Данигачівський р-н, смт
тожитків
України
лівка, вул. Академічна, 1, тел. (057) 635-74-73
Мала Данилівка, вул.
Академічна, 1
8 Міністерство
00493758, Харківська державна зооветеринарна академія,
Нежитловий окремо розташований одноповерховий буди- 00493758.1БЕШСНП7592 Харківська обл., Дер421,7
591 500,00
2 роки 11 місяців Розміщення котельні для опалення навчальосвіти і науки
62341, Харківська обл., Дергачівський р-н, смт Мала Дани- нок кафедри анатомії, інв. № 0004540, літ. «А-1»
гачівський р-н, смт
них корпусів
України
лівка, вул. Академічна, 1, тел. (057) 635-74-73
Мала Данилівка, вул.
Академічна, 1
9 Державне кос- 14310589, Державне підприємство Науково-дослідний
Нежитлове приміщення – кімн. № 1 на першому поверсі
КЕРГКЖ017
м. Харків, вул. Катери46,3
133 100,00
1 рік
Розміщення виробництва
мічне агентство технологічний інститут приладобудування, 61010, м. Харків, 4-поверхового виробничого корпусу, інв. № 125032, літ.
нинська, 40/42
України
вул. Катерининська, 40/42, тел. (057) 733-11-80
«П-4»
10 Державне кос- 14310589, Державне підприємство Науково-дослідний
Нежитлові приміщення – кімн. № 6, 7 на 1-му поверсі одКЕРГКЖ022
м. Харків, вул. Катери84,3
242 300,00
1 рік
Розміщення виробництва
мічне агентство технологічний інститут приладобудування, 61010, м. Харків, ноповерхової будівлі столярної майстерні, інв. № 125043,
нинська, 40/42
України
вул. Катерининська, 40/42, тел. (057) 733-11-80
літ. «Е-1»
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 в ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ, АРК та м. СЕВАСТОПОЛІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий місцезнаходження загальна площа, м2 вартість майна за неза- максимально можмета використання
номер майна
лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Міністерство освіти
05480298, Херсонський національний технічний університет, 73008,
Частина нежитлового приміщення на
–
м. Херсон,
10,2
50 623,00
2 роки 11 місяців Торгівля канцелярськими товарами та наі науки України
м. Херсон, Бериславське шосе, 24, тел. (0552) 32-69-10
2-му поверсі навчального корпусу № 2
вул. Кулика, 130
дання послуг ксерокопію вання
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 73000, м. Херсон, просп. Ушакова, 47, РВ Фонду в Херсонській області, АРК та м. Севастополі.
Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить
конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

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

Назва органу
управління

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

1 Державна служба 21680000, Головне управління регіональної статистики, 01601, м.Київ, вул.
статистики України Еспланадна, 4-6 тел. (044) 287-60-35; факс (044) 246-68-58
2 Міністерство осві- 02070944, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, вул.
ти і науки України Володимирська, 60, м. Київ, 01033 тел. (044) 239-32-94

найменування
Нерухоме майно – нежитлове приміщення
(на 2-му поверсі 9-поверхової адміністративної будівлі)
Нерухоме майно – частина даху будівлі
санаторію-профілакторію

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий місцезнаходження
загальна вартість майна за неза- максимально можмета використання
номер майна
площа, м2
лежною оцінкою, грн
ливий строк оренди
–
м. Київ, вул. Еспла44,6
1 146 793,00
2 роки 364 дні
Розміщення громадської організації без
надна, 4-6
станом на 31.08.2018
здійснення підприємницької діяльності

Розміщення технічних засобів та 3 антен
оператора телекомунікацій, який надає послуги з рухомого (мобільного) зв’язку
3 Державне космічне 14309669, Державне підприємство виробниче об’єднання «Київприлад»,
Нерухоме майно – частина нежитлового
–
м. Київ, вул. Гар2,0
37 492,00
2 роки 11 місяців Розміщення торговельного автомата, що
агенство України 03067, м. Київ, вул. Гарматна, 2, тел.(044) 456-38-48; факс (044) 456-02-16 приміщення
матна, 2
станом на 30.09.2018
відпускає продовольчі товари
Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 107, тел. 281-00-18. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його
оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

10 грудня 2018 року

–

м. Київ, вул. Ломоносова, 36

5,0

379 000,00
станом на 31.10.2018

2 роки 11 місяців

№ 99 (1223)

7

відомості
приватизації

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
вартість майна максимально
загальна
найменування
реєстровий номер майна
незалежною можливий строк
мета використання
площа, м2 заоцінкою,
грн
оренди
1 Державне кос14310520, Державне підприємство завод Нерухоме майно загальною площею 3599,5 14310520.1201.МГПЛАС055 м. Київ, вул.
2 608,0;
74 657 620,00
25 років
Розміщення їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної
мічне агентство
«Арсенал», м. Київ, вул. Московська, 8,
м2, а саме: частина нежитлових приміщень
Московська, 8
991,5
групи; розміщення торговельних об’єктів з продажу продовольчих товарів, крім
України
тел. 253-13-34
виробничого корпусу № 12
товарів підакцизної групи
До умов договору буде включено зобов’язання орендаря щодо попередньої оплати орендної плати за 2 (два) роки наперед відповідно до пропозиції уповноваженого органу управління – Державного космічного агентства України.
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, робочу суботу 22.12.2018 – 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 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
(назва, код за ЄДРПОУ,
юридична адреса, контактний телефон)

місцезнаходження

апарат фонду повідомляє
Оголошення орендодавця – апарату Фонду державного майна України про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви, а саме нерухомого майна – будівлі, корпусу № 14 (літера «Я»)
загальною площею 5097,6 м2, опубліковане в газеті «Відомості приватизації» від 05.12.2018 № 98 (1222) на стор. 5, вважати недійсним.

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

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Львівській області
про проведення конкурсу на право оренди
державного нерухомого майна
 Назва об’єкта: будівля виставкового центру площею
69,7 м2 за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 20, що перебуває
на балансі ДУ «Львівська установа виконання покарань (№ 19)».
Об’єкт оренди перебуває на балансі ДУ «Львівська установа виконання покарань (№ 19)».
Орган управління: Міністерство юстиції України.
Основні умови проведення конкурсу:
ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням: розміщення кафе,що здійснюють продаж товарів підакцизної групи; початковий розмір орендної плати становить 18640,30 грн
без ПДВ за базовий місяць оренди – жовтень 2018 року, виходячи із вартості майна – 1438957,00 грн без ПДВ, визначеної в
звіті про незалежну оцінку майна станом на 31.07.2018 (орендна
ставка: 15 %); сплата гарантійного внеску (відповідно до Порядку проведення конкурсу на право оренди державного нерухомого майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 31.08.2011 № 906). Розмір гарантійного внеску становить
111841,80 грн без ПДВ. Реквізити рахунка та призначення платежу
(для сплати гарантійного внеску): одержувач: Регіональне відділення Фонду по Львівській області; код за ЄДРПОУ одержувача
20823070; рахунок 37316080000840. Банк одержувача: Державна
казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172. Призначення
платежу: «Гарантійний внесок для участі у конкурсі на право оренди державного нерухомого майна загальною площею 69,7 м2»;
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за
базовий місяць оренди – жовтень 2018 року порівняно зі стартовим; для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної
плати переможець конкурсу повинен сплатити завдаток протягом
місяця з моменту підписання договору в розмірі, не меншому ніж
запропонована ним сума місячної орендної плати, до Державного
бюджету України та балансоутримувачу у співвідношенні, визначеному законодавством; об’єкт оренди не підлягає передачі в суборенду; об’єкт оренди не підлягає приватизації та переходу права
власності на орендоване майно до третіх осіб; строк оренди – 2
роки 11 місяців; страхування орендованого майна протягом 10
робочих днів з дати укладення договору оренди на суму, не меншу ніж його вартість (франшиза безумовна – 0 %) згідно зі звітом
про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача в порядку,
визначеному чинним законодавством; протягом 15 робочих днів
після підписання договору укласти з балансоутримувачем орендованого майна договір про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна, плати податку на землю та
надання комунальних послуг орендарю; дотримання нормативних
вимог щодо експлуатації об’єкта; сплата платником коштів за виготовлення звіту про незалежну оцінку згідно з умовами договору
на проведення оцінки майна № 279/18 від 06.09.2018. У випадку,
якщо ініціатор укладення договору оренди державного майна не
став переможцем конкурсу – компенсація платнику (ініціатору
укладення договору) витрат переможцем конкурсу у тридцятиденний термін від дати укладення договору оренди (за умови надання підтвердних документів); у конкурсі не можуть приймати
участь особи, щодо яких були застосовані санкції відповідно до
законодавства (у заяві додатково надати інформацію у довільній
формі за підписом керівника про відсутність застосування до заявника санкцій відповідно до законодавства).
Конкурс буде проведено в РВ Фонду по Львівській області
(79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, каб. 8) об 11.00 на
11-й календарний день після дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації».
Реєстрація учасників проходитиме з 10.00 в кімн.7. Реєстрація
учасників конкурсу завершується за 10 хв. до початку проведення
конкурсу. Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за
3 рабочих дні до дати проведення конкурсу.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його
розташування.
Для участі в конкурсі претенденти подають на розгляд комісії такі матеріали:
заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації про конкурс; документи, що підтверджують сплату гарантійного
внеску; пропозиції щодо виконаня оголошених або встановлених
законодавством умов конкурсу, та їх документальне підтвердження,
крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься
учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про
засоби зв’язку з ним (адреса,телефон), розрахунковий рахунок,
відкритий в установі банку;
відомості про претендента:
для юридичної особи:
документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; засвідчені в установленому порядку копії установчих
документів; завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської
заборгованостей за останній рік; довідку від претендента про те,
що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичної особи:
копію документа, що посвідчує особу, або належним чином
оформлену довіреність; завірену належним чином копію декларації
про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної
особи – платника єдиного податку.
Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються в конверті з написом «На конкурс» з відбитком печатки
претендента (за наявності). При цьому, на конверті зазначається
назва, площа та місцезнаходження об’єкта.
Заяви приймаються за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3, у РВ Фонду по Львівській області (каб. 5), у робочі дні:
понеділок – четвер з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва – з 13.00 до 13.45.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі оренди державного майна Регіонального відділення ФДМУ по Львівській області
(каб. 25) або за тел. (032) 261-62-04.

№ 99 (1223)

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
Інформація
РВ Фонду по Одеській області
про проведення конкурсу на право укладення
договору оренди державного майна
Регіональне відділення Фонду по Одеській області проводить
конкурс на право укладення договору оренди державного нерухомого майна, яке обліковується на балансі Державного підприємства «Одеський морський троговельний порт», орган управління –
Міністерство інфраструктури України.
 Назва об’єкта оренди: нежитлові приміщення триповерхової будівлі (1-й поверх – 112,6 м 2; 2-й поверх –
114,7 м2; 3-й поверх – 127,3 м2), інв. № 072566, реєстровий
№ 01125666.1.АААИГА183, загальною площею 354,6 м2.
Місцезнаходження об’єкта оренди: м. Одеса, пров Нахімова, буд. 3.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою: 3 869 041,00
(три мільйони вісімсот шістдесят дев’ять тисяч сорок одна грн)
гривня 00 коп. (без ПДВ).
Стартова орендна плата за базовий місяць оренди – жовтень 2018 р. становить 26 730,51 (двадцять шість тисяч сімсот
тридцять) грн 51 коп. (без ПДВ).
Основні умови конкурсу:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати
за використання об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною
платою; мета використання: розміщення кафе, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи; строк оренди – 5 (п’ять) років; сплата
гарантійного внеску, який становить 6 (шість) стартових орендних
плат (базовий місяць – жовтень 2018 р.) – 160 383,06 (без урахування ПДВ) на такі банківські реквізити: одержувач: РВ Фонду по
Одеській області, код: 20984091, рахунок: 37318033000044, МФО:
820172 в Державній казначейській службі України, м. Київ. Призначення платежу: «Гарантійний внесок для участі у конкурсі на право
оренди державного нерухомого майна, площею 354,6 м2»; конкурс
проводиться з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника
конкурсу. Збільшення розміру орендної плати здійснюється учасниками з кроком 10 % від початкової орендної плати; своєчасне і в
повному обсязі внесення орендної плати до державного бюджету
та балансоутримувачу (щомісяця до 12 числа місяця, наступного за
звітним, з урахуванням індексу інфляції), надання орендарем копій
платіжних документів орендодавцю та балансоутримувачу; належне
утримання та використання об’єкта оренди за цільовим призначенням; забезпечення збереження орендованого майна, запобігання
його пошкодженню і псуванню, здійснення заходів протипожежної
безпеки; страхування об’єкта оренди протягом 15 днів з моменту
укладення договору оренди на суму, не меншу ніж його вартість за
звітом про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством. Постійно поновлювати
договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди майно
було застраховане; укладення з балансоутримувачем договір на
утримання орендованого майна та надання комунальних послуг
орендарю, витрат зі сплати податку на землю протягом 15 робочих
днів з дати укладення договору; зобов’язання орендаря у разі припинення або розірвання договору повернути об’єкт оренди балансоутримувачу у належному стані, не гіршому ніж на момент передачі
його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати балансоутримувачу збитки у разі погіршення стану або
втрати (повної або часткової) об’єкту оренди з вини орендаря; заборона суборенди та приватизації; компенсація переможцем конкурсу
витрат на здійснення звіту про незалежну оцінку об’єкта оренди, яка
була підставою для визначення стартової орендної плати, протягом
10 днів з моменту повідомлення про переможця конкурсу; переможець конкурсу зобов’язаний особисто отримати протягом 2 робочих
днів з моменту затвердження протоколу засідання конкурсної комісії
та підписати договір оренди з орендодавцем протягом 5 робочих
днів з моменту його отримання, а у разі його відмови від укладення
договору оренди (протягом 5 робочих днів) договір оренди укладається з учасником конкурсу, який останній відмовився від надання
пропозицій по орендній платі, але погодився укласти договір оренди
з урахуванням своєї останньої пропозиції орендної плати. У разі порушення переможцем конкурсу строку підписання договору оренди
сплачений ним гарантійний внесок не повертається та перераховується до Державного бюджету України.
Гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення
договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та осіб, яким гарантійний внесок не повертається
згідно вимог Порядку.
У випадку відкликання претендентом поданих матеріалів після останнього дня строку для їх подання, сплачений гарантійний
внесок не повертається та перераховується до Державного бюджету України.
Основним критерієм визначення переможцем є найбільший розмір орендної плати у разі обов’язкового забезпечення виконання
інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії
такі матеріали:
заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації
про конкурс; документи, які підтверджують сплату гарантійного внеску; відомості про претендента; пропозиції щодо виконання умов
конкурсу крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого
вноситься претендентом в день проведення конкурсу; інформацію
про засоби зв’язку з ним, у т. ч. банківські реквізити;
відомості про претендента для юридичної особи: документи що
посвідчують повноваження представника юридичної особи; засвідчені в установленому порядку копії установчих документів; завірену
належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за
останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не
порушено справу про банкрутство;
відомості про претендента для фізичної особи: копія документа,
що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність;
завірена належним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру фізичних осіб – підприємців; завірену належним
чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.
Пропозиції претендентів мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інфолрмації про конкурс, та чинному законодавству.

Пропозиції (крім пропозицій щодо розміру орендної плати) та інші
матеріали претендентів подаються до регіонального відділення у конвертах з написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента.
Заяви на участь у конкурсі з матеріалами приймаються з дати
опублікування цієї інформації за адресою: м. Одеса, вул. Велика
Арнаутська, 15, кімн. № 1113, 11-й поверх, щодня з 9.00 до 16.00,
по п’ятницях та передсвяткових днях – з 9.00 до 15.00.
Кінцевий строк приймання пропозицій від претендентів (заяв про
оренду і пропозицій до договору оренди, що відповідають вимогам
конкурсу) – не більш ніж за три робочих дні до дати проведення конкурсу, до 16.00, по п’ятницях та передсвяткових днях – до 15.00.
Допущені для участі у конкурсі претенденти або уповноважені
особи претендентів подають конкурсну пропозицію щодо розміру
орендної плати за перший/базовий місяць оренди в запечатаному
непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії
за участю учасників конкурсу. Реєстрація конкурсних пропозицій
щодо розміру орендної плати завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.
Конкурс буде проведено о 10.20 на 11-й календарний день
після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» у РВ Фонду по Одеській області за адресою: м. Одеса,
вул. Велика Арнаутська, 15, 5-й поверх, кімн. 503.
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем
його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у РВ Фонду по Одеській
області за тел.: 731-40-59, 731-50-38.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Харківській області про проведення
конкурсів на право оренди нерухомого
державного майна
 1. Назва об’єкта оренди: нежитлове приміщення – частина кімн. № 50 (вестибуль) на першому поверсі 4-поверхового
головного учбового корпусу № 1, інв. № 0004530, реєстровий
№ 00493758.1.БЕШСНП7581, літ. «А-4», загальною площею
8,0 м2 за адресою: Харківська обл., Дергачівський р-н, смт Мала
Данилівка, вул. Академічна, 1, що перебуває на балансі Харківської
державної зооветеринарної академії.
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку, на 14.09.2018 становить 49 500,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Міністерство освіти і науки України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Учасник конкурсу має сплатити гарантійний внесок у розмірі
шести стартових орендних плат – 2051,94 грн (без ПДВ) або надати банківську гарантію (відповідно до п. 4 Порядку проведення
конкурсу на право оренди державного майна). За 3 робочих дні
(до 16.00 останнього дня) до дати проведення конкурсу гарантійний внесок має бути перерахований на рахунок 37310053001203
ДКСУ, МФО 820172, одержувач: Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Харківській області, код ЄДРПОУ
23148337, призначення платежу: «Сплата гарантійного внеску від
учасника конкурсу з оренди».
2. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за
використання об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою за
базовий місяць оренди – жовтень 2018 року, яка без урахування ПДВ становить 341,99 грн, при орендній ставці 8 %, виходячи із
ринкової вартості згідно зі звітом про незалежну оцінку. У подальшому
орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
3. Цільове використання об’єкта оренди – розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів
підакцизної групи.
4. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням згідно з договором оренди.
5. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч. протипожежних, санітарно-епідеміологічних, екологічних норм.
6. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної
плати переможець конкурсу повинен сплатити завдаток протягом
місяця з моменту підписання договору оренди в розмірі, не меншому, ніж орендна плата за базовий місяць, який вноситься в рахунок
орендної плати за останній місяць оренди.
7. Протягом 10 робочих днів після укладення договору застрахувати орендоване майно на користь балансоутримувача на суму,
не меншу ніж його вартість за висновком про вартість/актом оцінки
у порядку, визначеному законодавством, зокрема від пожежі, затоплення, протиправних дій третіх осіб, стихійного лиха. Постійно
поновлювати договір страхування так, щоб протягом строку дії
договору майно було застрахованим, і надати орендодавцю копії
завірених належним чином договору страхування (договорів страхування) і платіжного доручення (платіжних доручень) про сплату
страхового платежу (страхових платежів).
8. Під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага тому учаснику конкурсу, який запропонував найбільшу орендну
плату за базовий місяць оренди за інших рівних умов.
9. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати за
виконану незалежну оцінку об’єкта оренди замовникові оцінки.
10. Строк дії договору оренди – 2 роки 11 місяців. Подальше
продовження строку дії договору оренди буде здійснюватися за
умови погодження з органом управління.
11. Заборона приватизації та суборенди орендованого майна.
12. Гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу,
крім переможця конкурсу та осіб, яким гарантійний внесок не повертається згідно з вимогами Порядку.
13. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після
отримання проекту договору оренди протягом 5 робочих днів особисто повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди.
У разі порушення переможцем конкурсу цього строку, сплачений
ним гарантійний внесок не повертається.
14. У разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з
орендної плати та перераховується до державного бюджету і балансоутримувачу відповідно до пропорцій, визначених Методикою
розрахунку орендної плати за державне майно та пропорціями її
розподілу, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України
від 4 жовтня 1995 р. № 786.
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Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою
КМУ від 31.08.11 № 906 зі змінами, та ураховуючи наказ Фонду «Про
затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві
для укладення договору оренди майна, що належить до державної
власності» від 15.02.13 № 201 зі змінами.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування
розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями
учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з
кроком не менш ніж 10 % від початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов
конкурсу.
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону буде проведено о
10.30 на 10-й календарний день після дня опублікування цієї
інформації в газеті «Відомості приватизації».
Якщо вказаний строк припадає на вихідний день, то конкурс буде
проведено на наступний після вихідного дня день о 10.30.
 2. Назва об’єкта оренди: нежитлові приміщення – кімн.
№ 13,14 на цокольному поверсі 9-поверхової будівлі гуртожитку № 12, літ. «А-9-10», загальною площею 41,5 м2 за адресою:
м. Харків, пров. Електроінструментальний, 6б, що перебуває на балансі студентського містечка Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку, на 29.08.2018 становить 170 000,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Міністерство освіти і науки України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Учасник конкурсу має сплатити гарантійний внесок у розмірі
шести стартових орендних плат – 13213,14 грн (без ПДВ) або надати банківську гарантію (відповідно до п. 4 Порядку проведення
конкурсу на право оренди державного майна). За 3 робочих дні
(до 16.00 останнього дня) до дати проведення конкурсу гарантійний внесок має бути перерахований на рахунок 37310053001203
ДКСУ, МФО 820172, одержувач: Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Харківській області, код ЄДРПОУ
23148337, призначення платежу: «Сплата гарантійного внеску від
учасника конкурсу з оренди».
2. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати
за використання об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою за базовий місяць оренди – жовтень 2018 року, яка без
урахування ПДВ становить 2202,19 грн, при орендній ставці
15 %, виходячи з ринкової вартості згідно зі звітом про незалежну
оцінку. У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
3. Цільове використання об’єкта оренди розміщення пункту прокату спортивного інвентарю.
4. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням згідно з договором оренди.
5. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч. протипожежних, санітарно-епідеміологічних, екологічних норм.
6. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної
плати переможець конкурсу повинен сплатити завдаток протягом
місяця з моменту підписання договору оренди в розмірі, не меншому, ніж орендна плата за базовий місяць, який вноситься в рахунок
орендної плати за останній місяць оренди.
7. Протягом 10 робочих днів після укладення договору застрахувати орендоване майно на користь балансоутримувача на суму,
не меншу ніж його вартість за висновком про вартість/актом оцінки
у порядку, визначеному законодавством, зокрема від пожежі, затоплення, протиправних дій третіх осіб, стихійного лиха. Постійно
поновлювати договір страхування так, щоб протягом строку дії
договору майно було застрахованим, і надати орендодавцю копії
завірених належним чином договору страхування (договорів страхування) і платіжного доручення (платіжних доручень) про сплату
страхового платежу (страхових платежів).
8. Під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага тому учаснику конкурсу, який запропонував найбільшу орендну
плату за базовий місяць оренди за інших рівних умов.
9. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати за
виконану незалежну оцінку об’єкта оренди замовникові оцінки.
10. Строк дії договору оренди – 1 (один) рік. Подальше продовження строку дії договору оренди буде здійснюватися за умови
погодження з органом управління.
11. Заборона приватизації та суборенди орендованого майна.
12. Гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу,
крім переможця конкурсу та осіб, яким гарантійний внесок не повертається згідно з вимогами Порядку.
13. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після
отримання проекту договору оренди протягом 5 робочих днів особисто повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди.
У разі порушення переможцем конкурсу цього строку, сплачений
ним гарантійний внесок не повертається.
14. У разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з
орендної плати та перераховується до державного бюджету і балансоутримувачу відповідно до пропорцій, визначених Методикою
розрахунку орендної плати за державне майно та пропорціями її
розподілу, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України
від 4 жовтня 1995 р. № 786.
Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою
КМУ від 31.08.11 № 906 зі змінами, та ураховуючи наказ Фонду «Про
затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві
для укладення договору оренди майна, що належить до державної
власності» від 15.02.13 № 201 зі змінами.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування
розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями
учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з
кроком не менш ніж 10 % від початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов
конкурсу.
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону буде проведено
об 11.00 на 10-й календарний день після дня опублікування
цієї інформації в газеті «Відомості приватизації».
Якщо вказаний строк припадає на вихідний день, то конкурс буде
проведено на наступний після вихідного дня день об 11.00.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії такі матеріали:
заяву на участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації
про конкурс; документи, які підтверджують гарантійний внесок;
пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної
плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в
день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з учасником та з зазначенням банківських реквізитів;
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відомості про претендента:
а) для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; засвідчені в установленому порядку копії установчих документів; завірену належним чином
копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням
дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу
про банкрутство;
б) для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу,
або належним чином оформлену довіреність; копію виписки (витягу) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб – підприємців; завірену належним чином копію декларації про
доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особиплатника єдиного податку (за останній звітний період);
інформацію про відсутність застосування до заявника санкцій
відповідно до законодавства (у довільній формі).
Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди
мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про
конкурс, та чинному законодавству України.
Матеріали від претендентів на участь у конкурсі, які розглядаються на засіданні конкурсної комісії з метою формування списку
учасників, подаються за 3 робочих дні (до 16.00 останнього дня) до
дати проведення конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону, у конвертах
з написом «На конкурс – оренда» з відбитком печатки претендента
(за наявності), із зазначенням назви претендента і об’єкта оренди
(адреса, площа, назва балансоутримувача) та дати і номера газети «Відомості приватизації», в якому опублікована інформація про
об’єкт оренди, за адресою: м. Харків, майдан Театральний, 1.
Допущені для участі у конкурсах учасники конкурсу або їх уповноважені особи подають конкурсну пропозицію щодо розміру
орендної плати за базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за участю
учасника конкурсу. Реєстрація учасників конкурсу завершується за
10 хвилин до початку проведення конкурсу.
Ознайомитися з об’єктами оренди можна в робочі дні та години
за місцем їх розташування.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсів можна отримати у РВ Фонду по Харківській області (відділ оренди) за адресою:
м. Харків, майдан Театральний, 1.

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про проведення конкурсу
з використанням відкритості пропонування
розміру орендної плати за принципом аукціону
на право оренди нерухомого державного майна
 Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно – нежитлові приміщення (частина приміщення на
другому поверсі центрального корпусу) загальною площею
235,8 м2, що перебуває на балансі Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, за адресою: м. Київ,
вул. Пирогова, 9.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на 31.07.2018 становить 5 730 859,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство освіти і науки України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – жовтень 2018
року становить без урахування ПДВ 19796,73 грн; мета використання: розміщення їдальні без продажу товарів підакцизної
групи у навчальних закладах; сплата гарантійного внеску (розмір
гарантійного внеску становить шість стартових орендних плат –
118780,42 грн без ПДВ). Гарантійний внесок повинен бути здійснений шляхом перерахування коштів на визначений в інформації про
конкурс рахунок або шляхом надання банківської гарантії, згідно з
постановою КМУ від 31.08.2011 № 906 «Про затвердження Порядку
проведення конкурсу на право оренди державного майна» (далі –
Порядок); реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати
гарантійного внеску): одержувач – Регіональне відділення Фонду
по м. Києву; рахунок одержувача 37313080214093; код одержувача
19030825; банк одержувача – ДКСУ, м. Київ; код банку одержувача
820172; призначення платежу: «Гарантійний внесок від (назва учасника конкурсу) для участі в конкурсі на право оренди державного
нерухомого майна – нежитлові приміщення (частина приміщення на
другому поверсі центрального корпусу) загальною площею 235,8 м2
за адресою: м. Київ, вул. Пирогова, 9»; найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного
об’єкта оренди порівняно зі встановленою на торгах є початковою
орендною платою; ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його цільового призначення та умов договору оренди;
строк оренди – 2 роки 11 місяців; заборона приватизації, суборенди
та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб;
забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його
пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому ніж на
момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки; компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта
оренди платнику за оцінку (за наявності підтвердних документів);
на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання
переможець конкурсу повинен сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми місячної орендної плати на розрахунковий рахунок відділу Державного казначейства за місцем розташування
об’єкта оренди протягом місяця з моменту підписання договору
оренди. Внесений завдаток підлягає зарахуванню в рахунок плати
за останній місяць платежів за використання майна; укладення з
балансоутримувачем орендованого майна договору про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого
майна та надання комунальних послуг орендарю; протягом місяця
після укладення договору оренди застрахувати орендоване майно на суму, не меншу ніж його вартість (франшиза безумовна –
0 %) за звітом про оцінку, на користь балансоутримувача і подати
орендодавцю копії страхового поліса і платіжного доручення про
сплату страхового платежу; на момент укладення договору оренди
переможець конкурсу зобов’язаний надати узгоджений висновок
балансоутримувача та орендаря щодо стану майна; переможець
конкурсу після отримання від орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів повертає йому підписаний зі свого боку
проект договору оренди; сплачений гарантійний внесок не повертається, якщо матеріали відкликані претендентом після останнього
дня строку для їх подання; у разі порушення переможцем конкурсу
строку, зазначеного у пункті 30 Порядку, сплачений ним гарантійний внесок не повертається; у разі укладення договору оренди
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гарантійний внесок переможця конкурсу зараховується в рахунок
майбутніх платежів з орендної плати та перераховується до державного бюджету і балансоутримувачу у співвідношенні 50 % до
державного бюджету та 50 % балансоутримувачу; гарантійні внески
протягом семи робочих днів з дня укладення договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та
осіб, яким гарантійний внесок не повертається згідно з вимогами
Порядку; у разі коли претендента не допущено до участі в конкурсі, гарантійний внесок, який визначений абзацом п’ятим пунктом 4
Порядку, підлягає поверненню протягом 10 календарних днів з дня
затвердження списку учасників; у разі скасування конкурсу гарантійні внески повертаються всім учасникам конкурсу.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування
розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком
5 % від початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов
конкурсу.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії
матеріали:
заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання умов
конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним; документи, які підтверджують
гарантійний внесок; довідку про відсутність застосування санкцій
(у довільній формі за підписом керівника);
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження
представника юридичної особи; засвідчені в установленому порядку копії установчих документів; завірену належним чином копію звіту
про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської
і кредиторської заборгованості за останній рік;
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;
додаткові пропозиції до договору оренди.
Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди
мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про
конкурс, та чинному законодавству України.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 2 робочих дні до дати проведення конкурсу до 16.45 останнього дня
(кімната № 107) за адресою: 01032, м.Київ, бульв. Шевченка, 50г,
РВ Фонду по м. Києву, в конверті з написом «На конкурс», із зазначенням назви учасника конкурсу та об’єкта оренди (адреса, площа,
балансоутримувач).
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноважені
особи учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за участю
учасників конкурсу. Реєстрація учасників конкурсу завершується за
10 хвилин до початку проведення конкурсу (кімната 102).
Конкурс буде проведено о 14.40 на 10-й календарний день
після дати опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, РВ Фонду по м. Києву (кімната 102).
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем
його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладання договорів оренди державного майна РВ Фонду по м. Києву або за
тел. (044) 281-00-21.

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ РВ Фонду по Харківській області
про підсумки конкурсів на право оренди державного
майна, що відбулися 30.11.2018
1. За результатами засідання конкурсної комісії прийнято рішення
щодо укладення РВ Фонду по Харківській області договору оренди
державного майна: нежитлові приміщення – кімнати № 3 площею
27,02 м2 та частина коридору кімн. № 1 площею 1,88 м2 на другому поверсі 2-поверхового комбінату побутового обслуговування,
інв. № 1030033, загальною площею 28,9 м2 за адресою: Харківська
обл., Харківський р-н, с-ще Докучаєвське, учбове містечко ХНАУ і
м. В. В. Докучаєва, що перебуває на балансі Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва, з єдиним претендентом, що прийняв участь у конкурсі та пропозиції якого відповідають
оголошеним умовам його проведення, – ФОП Власовою Л. А.
2. За результатами засідання конкурсної комісії прийнято рішення щодо укладення РВ Фонду по Харківській області договору
оренди державного майна: частина холу (згідно з викопіюванням
із плану) на 2-му поверсі 6-поверхового учбового корпусу № 1,
інв. № 1030031, загальною площею 20,05 м2 за адресою: Харківська
обл., с-ще Докучаєвське, учбове містечко ХНАУ ім. В. В. Докучаєва,
що перебуває на балансі Харківського національного аграрного
університету ім. В. В. Докучаєва, з єдиним претендентом, що прийняв участь у конкурсі та пропозиції якого відповідають оголошеним
умовам його проведення, – ФОП Суховіловою В. М.
ІНФОРМАЦІЯ РВ Фонду по м.Києву про підсумки
конкурсів на право оренди нерухомого державного майна
За результатами конкурсів щодо визначення орендарів державного нерухомого майна, проведених:
29.11.2018 на право укладення договору оренди державного
майна, що перебуває на балансі Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана та знаходиться за
адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 81, площею 8,0 м2 конкурсною
комісією прийнято рішення укласти договір оренди із переможцем
конкурсу – ФОП Ратушняком Віталієм Станіславовичем;
29.11.2018 на право укладення договору оренди державного
майна, що перебуває на балансі Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана та знаходиться за
адресою: м.Київ, вул. Дегтярівська, 49, площею 2,0 м2 конкурсною
комісією прийнято рішення укласти договір оренди із єдиним учасником конкурсу – ТОВ «МПС «Постірай-Ка».
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРЕНДУ ВІЙСЬКОВОГО МАЙНА
(відповідно до наказу Фонду № 30 від 15.01.08)

Інформацію КЕВ м. Хмельницький, опубліковану в газеті
«Вiдомостi приватизації» № 93 (1217) від 19.11.2018 на стор. 2,
вважати недійсною. Конкурс на право укладення договору оренди
нежитлових приміщень (позначення на поверховому плані № 1-5)
загальною площею 1348,9 м2 в будівлі № 20 у військовому містечку
№ 2 за адресою: м. Хмельницький, вул. Болбочана, 9, що перебувають на балансі КЕВ м. Хмельницький, не буде проведено у зв’язку з
необхідністю використання данного нерухомого військового майна
для потреб Міністерства оборони України.
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