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Офіційне

Фонду

державного майна

мала приватизація
результати продажу об’єктів малої приватизації

АПАРАТ ФОНДУ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу на електронному аукціоні із зниженням стартової
ціни об’єкта малої приватизації – єдиного майнового комплексу
Об’єкт малої приватизації – єдиний майновий комплекс колишнього державного підприємства «Коломийська паперова фабрика» за адресою: Івано-Франківська
область, м. Коломия, вул. Фабрична, 10 приватизовано фізичною особою Сметанюком Олегом Володимировичем. Ціна, за якою придбано об’єкт, становить
4 506 240 грн (чотири мільйони п’ятсот шість тисяч двісті сорок гривень), у тому
числі ПДВ – 751 040 грн (сімсот п’ятдесят одна тисяча сорок гривень).

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Державний пакет акцій Публічного акціонерного товариства «Браїлівське» розміром 6,4642 % його статутного капіталу, місцезнаходження ПАТ «Браїлівське»:
23130, Вінницька область, Жмеринський район, смт Браїлів, вул. Заводська, 7 приватизовано шляхом продажу на електронному аукціоні за методом покрокового
зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій покупцем – фізичною
особою Айвазяном Смбатом Арташесовичем за 4100,00 грн (чотири тисячі сто
гривень 00 копійок).
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єктів малої приватизації – окремого майна
Частина одноповерхової адміністративної будівлі літ. А загальною площею
410,9 м2, у тому числі: коридор 2-1, коридор 2-2, кабінет 2-3, кабінет 2-4, кабінет
2-5, коридор 2-6, санвузол 2-7, підсобка 2-8, коридор 2-9, кабінет 2-10, кабінет 2-11,
кабінет 2-12, кабінет 2-13, кабінет 2-14, кабінет 2-15, кабінет 2-16, коридор 2-17,
кабінет 2-18, торговий зал 3-1, кладова 3-2, кладова 3-3, кладова 3-4, коридор 4-9,
кабінет 4-10, кабінет 4-11, кабінет 4-12, кабінет 4-13, та ґанок, ґанок, ґанок, ґанок,
ґанок, що знаходяться за адресою: 22200, Вінницька обл., Погребищенський р-н,
м. Погребище, вул. Б. Хмельницького, буд. 73 та перебували на балансі Головного управління статистики у Вінницькій області, приватизовано шляхом викупу покупцем, який єдиний подав заяву на участь в електронному аукціоні з умовами,
фізичною особою – Кравченком Олегом Михайловичем за 817068,00 грн (вісімсот
сімнадцять тисяч шістдесят вісім грн 00 коп.), у т. ч. ПДВ – 136178,00 грн (сто тридцять шість тисяч сто сімдесят вісім грн 00 коп.);
окреме майно – УАТС (АТСК 50-200), що знаходиться за адресою: м. Вінниця,
вул. Ватутіна, 10-Б та перебувало на балансі ТОВ «Вінницьке АТП 10555», приватизовано шляхом викупу покупцем який, який єдиний подав заяву на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій, фізичною особою – Блонським Анатолієм Івановичем
за 2 427,04 грн (дві тисячі чотириста двадцять сім грн 04 коп.), у т. ч. ПДВ – 404,51
грн (чотириста чотири грн 51 коп.).

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Об’єкт малої приватизації окреме майно – група інвентарних об’єктів – нежитлова
будівля літ. «А-2», площею 1018,9 м2, нежитлова будівля мийки літ. «Е-1», площею
4,1 м2, нежитлова будівля боксу літ. «В-1», площею 738,2 м2, нежитлова будівля
складу літ. «Д-1», площею 48,5 м2, нежитлова будівля складу літ. «Г-1», площею
96,2 м2, загальною площею 1905,9 м2 за адресою: Харківська обл., Харківський
р-н, смт Безлюдівка, пров. Пісчаний, 8 приватизовано шляхом викупу фізичною
особою – підприємцем Журавель В. К. за ціною 442080,00 грн (чотириста сорок
дві тисячі вісімдесят гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ – 73680,00 грн (сімдесят
три тисячі шістсот вісімдесят гривень 00 коп.).

продаж об’єктів малої приватизації

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про приватизацію об’єкта малої приватизації – об’єкта соціальнокультурного призначення – база відпочинку «Вертикаль» за адресою:
Донецька область, м. Лиман, с. Щурове, вул. Соборна, 102, що
обліковується на балансі ВАТ «Трест Донецькшахтопроходка»
1. Інформація про об’єкт приватизації.
hh Найменування об’єкта приватизації: база відпочинку «Вертикаль».
Місцезнаходження: Донецька область, м. Лиман, с. Щурове, вул. Соборна, 102.
Найменування балансоутримувача: ВАТ «Трест Донецькшахтопроходка» (код
ЄДРПОУ 00180841).
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 83023, Донецька область, м. Донецьк, пр. Павших Комунарів, 102.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких розташований об’єкт.
Інформація про об’єкт: об’єкт приватизації складається з нерухомого майна – 12
одиниць та малоцінних необоротних активів – 42 одиниці. До складу об’єкта входять:
5 будиночків: № 27 літ. А, загальна площа – 24,4 м2, № 11 літ. Б, загальна площа –
24,4 м2, № 23 літ. В, загальна площа – 27,0 м2, № 9 літ. Г, загальна площа – 24,8 м2,
№ 10 літ. Д, загальна площа – 24,0 м2; 2 побутових вагони літ. Е, літ. Ж; навіс літ. З;
душ літ. И; замощення, ворота, огородження. Рік побудови – 2002.
Інформація про державну реєстрацію: свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 05.03.2012, видане Краснолиманською міською радою на підставі рішення виконкому Краснолиманської міської ради від 15.02.2012 № 68,
номер витягу про державну реєстрацію прав 33389889 від 05.03.2012 номер

України

Управління продажу об’єктів малої
приватизації, т. 200-31-64
запису: 492 в книзі: 3, форма власності державна, власник ВАТ «Трест Донецьк
шахтопроходка».
Функціональне використання об’єкта: не використовується.
Інформація про земельні ділянки: земельна ділянка, на якій розташована база відпочинку «Вертикаль», перебуває в користуванні ВАТ «Трест Донецькшахтопроходка»
на підставі договору оренди землі № 46/08, зареєстрованого 02.06.2008 (номер реєстрації 040815500042), та додаткової угоди № 46/08 до цього договору. Земельна
ділянка – несільськогосподарського призначення – для обслуговування бази відпочинку «Вертикаль», кадастровий номер – 1413300000:07:002:0051, загальна площа
земельної ділянки – 0,2028 га, строк дії договору – 25 (двадцять п’ять) років.
2. Інформація про аукціон.
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних аукціонів
для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432
(зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим у
статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 14 лютого 2019 року. Час проведення аукціо
ну встановлюється електронною торговою системою відповідно до вимог Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Місце проведення: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі
«ПРОЗОРО. ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного
майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій): встановлюється
електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в
проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного
аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку
часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без урахування
ПДВ):
продаж на аукціоні з умовами – 173 763,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50 % – 86 881,50 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 86 881,50 грн.
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного із способів:
продаж на аукціоні з умовами – 17 376,30 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50 % – 8 688,15 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 8 688,15 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу:
збереження профілю (основного виду) діяльності об’єкта приватизації;
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу відшкодувати Регіональному відділенню
Фонду державного майна України по Донецькій області послуги суб’єкта оціночної
діяльності, залученого для проведення оцінки об’єкта малої приватизації – об’єкта
соціально-культурного призначення – база відпочинку «Вертикаль» за адресою:
Донецька область, м. Лиман, с. Щурове, вул. Соборна, 102, що обліковується на
балансі ВАТ «Трест Донецькшахтопроходка», у розмірі 11000,00 грн (одинадцять
тисяч гривень 00 копійок).
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери
рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами
електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних
покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Рахунки для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних, гарантійних внесків потенційних покупців та проведення переможцями
аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Донецькій області
Рахунок № 37187001011314 (для перерахування реєстраційного внеску та розрахунків за придбаний об’єкт)
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Банк одержувача: ГУ ДКСУ у Харківській області
Адреса: 61166, м. Харків, вул. Бакуліна, 18
МФО 851011
Рахунок № 37319085011314 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Адреса: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 13511245
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Донецькій області
Рахунок № 25200052100411 (євро)
Рахунок № 25206052100460 (долари)
Банк одержувача: ХГРУ АТ КБ «Приватбанк»
Адреса: 61010, м. Харків, вул. Малом’ясницька, 2а
МФО 351533
Код ЄДРПОУ 13511245
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків,
розміщені на сайті: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: з 9.00 до 15.00 в робочі
дні за місцем розташування об’єкта за адресою: Донецька область,
м. Лиман, с. Щурове, вул. Соборна, 102.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Донецькій області, 61057, Україна Харківська область, м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса веб-сайта: www.spfu.
gov.ua, тел. (057) 700-03-14. Час роботи: з 9.00 до 18.00 (крім вихідних),
у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45. Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта – Дитко Людмила Вікторівна, тел. (057)
700-03-14, адреса електронної пошти: donetsk@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта:
Наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Донецькій області від 03.01.2019 № 00002.
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000160-2.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням
стартової ціни, між аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення
електронною торговою системою про приватизацію об’єкта малої
приватизації.
Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні з умовами – 1 737,63 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 868,82 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 868,82 грн.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Луганській області про приватизацію об’єкта малої
приватизації, окремого майна – комплекс будівель та споруд
у складі: будівля складського господарства літ. «А, а»,
загальною площею 141,8 м2; будівля складу обладнання
літ. «Б», загальною площею 410,8 м2; будівля столярної
майстерні літ. «Г», загальною площею 601,4 м2; будівля
складу матеріалів літ. «Д, д», загальною площею 77,7 м2;
будівля складу обладнання літ. «Ж», загальною площею
210,7 м2; навіс літ. «З»; огорожа № 1, 2, 7; ворота № 3, 4, 5;
замощення І за адресою: Луганська обл., м. Сєверодонецьк,
вул. Пивоварова, 6б, балансоутримувач – Державне
підприємство «Науково-дослідний і проектний інститут
хімічних технологій «Хімтехнологія» (код за ЄДРПОУ
04687873), орган управління – Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України
1. Інформація про об’єкт приватизації.
Місцезнаходження об’єкта: Луганська область, м. Сєверодонецьк,
вул. Пивоварова, 6б.
Дані про об’єкт: об’єкт розташований в промисловій зоні на закритій території, яка знаходиться під охороною. Будівлі, що входять до складу об’єкта, по своєму функціональному призначенню
є виробничо-складськими будівлями. Не використовуються з 2011
року. Електропостачання та водопостачання в наявності (законсервоване). Вхід до будівель окремий.
Навіс – бетонні стіни з покрівлею. Огорожа № 1 – бетонні плити.
Огорожа № 2 – металева сітка. Огорожа № 7 – цегляна суцільна. Замощення – асфальтобетон.
Роки будівництва будівель та споруд: з 1960 до 1973. Стан об’єкта
задовільний та придатний до експлуатації.
Балансоутримувач: Державне підприємство «Науково-дослід
ний і проектний інститут хімічних технологій «Хімтехнологія» (код
за ЄДРПОУ 04687873).
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата і час проведення аукціону: 08 лютого 2019 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь: в електронному аукціоні
без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною
торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в
проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація об’єкта приватизації, окремого майна – комплекс
будівель та споруд у складі: будівля складського господарства літ.
«А, а», загальною площею 141,8 м2; будівля складу обладнання літ.
«Б», загальною площею 410,8 м2; будівля столярної майстерні літ.
«Г», загальною площею 601,4 м2; будівля складу матеріалів літ. «Д,
д», загальною площею 77,7 м2; будівля складу обладнання літ. «Ж»,
загальною площею 210,7 м2; навіс літ. «З»; огорожа № 1, 2, 7; ворота № 3, 4, 5; замощення І здійснюється відповідно до вимог Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна» (далі –
Закон) та Порядку проведення електронних аукціонів для продажу
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня
2018 року № 432.
Покупець даного об’єкта має відповідати вимогам, передбаченим
пунктом 1 статті 8 Закону.
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 126 997,11 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 63 498,56 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 63 498,56 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 12 699,71 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 6 349,86 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 6 349,86 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу: без умов.

16 січня 2019 року

4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих
для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних
внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти;
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Луганській області; Код ЄДРПОУ 13398493, Банк одержувача: ДКСУ м. Київ, МФО 820172, Рахунок № 37319070002543;
реєстраційного внеску та проведення розрахунків за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Луганській області; Код ЄДРПОУ 13398493, Банк
одержувача: ГУДКСУ у Луганській області, МФО 804013, Рахунок
№ 37189506700001;
в іноземній валюті:
Найменування підприємства/Company Name: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Луганській області;
Рахунок підприємства у банку/The bank account of the company:
25208053700397
Найменування банку/Name of the bank: JSC CB «PRIVATBANK», 1D
HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT Code банка/Bank SWIFT Code: PBANUA2X
Адреса підприємства/Company address: UA 93404, Луганська область, м. Сєверодонецьк, бульвар Дружби Народів, 32а
IBAN Code: UA903047950000025208053700397
Банки-кореспонденти/Correspondent banks
Рахунок у банку-кореспонденті/Account in the correspondent bank:
001-1-000080
SWIFT Code банка-кореспондента/SWIFT-code of the correspondent
bank: CHASUS33
Банк-кореспондент/Correspondent bank: JP Morgan Chase Bank,
New York, USA
АБО
Рахунок у банку-кореспонденті/Account in the correspondent bank:
890-0085-754
SWIFT Code банка-кореспондента/SWIFT-code of the correspondent
bank: IRVT US 3N
Банк-кореспондент/Correspondent bank: The Bank of New York
Mellon, New York, USA
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта приватизації: у робочі дні з
9.00 до 14.00 за місцезнаходженням об’єкта приватизації: Луганська
область, м. Сєверодонецьк, вул. Пивоварова, 6б.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Луганській області: Луганська обл., м. Cєверодонецьк, бульвар Дружби Народів, 32а, к. 313,
адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ru/regions/luhansk.html,
тел. (06452) 4 23 68.
Час роботи відділу приватизації, управління державним майном та корпоративними правами – з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у
п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45.
Телефон для довідок (06452) 4 23 68, адреса ел.пошти:
marinkova_09@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження
умов продажу Об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення
Фонду державного майна України по Луганській області від 04 січня
2019 року № 9.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-11-30-000001-3.
Період між аукціонами:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону без умов – 1 269,97 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 634,99 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 634,99 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Львівській області про проведення продажу
на аукціоні об’єкта малої приватизації державної власності –
пакета акцій розміром 24,7198 % статутного капіталу
ПрАТ «Перемишлянський приладобудівний завод «Модуль»
1. Інформація про об’єкт приватизації.
hh Повне найменування товариства: приватне акціонерне
товариство «Перемишлянський приладобудівний
завод «Модуль» (далі – ПрАТ «ППЗ «Модуль»).
Місцезнаходження товариства: 81200, Львівська область,
м. Перемишляни, вул. Галицька, 72.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ – 05777118.
Розмір статутного капіталу товариства: 6028600,00 грн.
Пропонується до продажу: пакет акцій у кількості 5961025 штук,
що становить 24,7198 % статутного капіталу товариства.
Середньооблікова чисельність працівників станом на 01.10.2018 –
6 осіб.
Види діяльності за КВЕД:
25.94 виробництво кріпильних і гвинтонарізних виробів (основний);
24.33 холодне штампування та гнуття;
25.62 механічне оброблення металевих виробів;
25.99 виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у.
Основна номенклатура та обсяг продукції (робіт, послуг)
Продукція (роботи, послуги)
Виробництво світильників вуличних світлодіодних

Одиниця виміру
тис. грн

За 2017 рік
56,00

За 9 місяців 2018 року
49,3

Експортна продукція (роботи, послуги): відсутні.
Основні показники господарської діяльності
ПрАТ «Перемишлянський приладобудівний завод «Модуль»
за останні три роки та останній звітний період
Показник

Одиниця
9 місяців
2015 рік 2016 рік 2017 рік
виміру
2018 року

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) тис. грн

101,4

126,9

64,7

59,5

Первісна вартість основних фондів

тис. грн

10543,7 10513,1 10405,7 10249,3

Залишкова вартість основних фондів

тис. грн

3928,0

3927,6

3823,4

3671,0

Продовження таблиці

Одиниця
9 місяців
2015 рік 2016 рік 2017 рік
виміру
2018 року

Показник
Знос основних фондів

%

Балансовий прибуток (збиток)

тис. грн

Величина чистого прибутку (збитку)

62,7

62,6

63,3

-3144,0 -3268,3 -3722,5

64,2
-4099,6

тис. грн

-25,6

-124,3

-454,2

Рентабельність

%

0

0

0

-377,1
0

Вартість активів

тис. грн

4056,4

4074,1

3941,1

3754,0

Вартість власного капіталу

тис. грн

3736

3611,7

3157,5

2780,4

Дебіторська заборгованість

тис. грн

0

0

0,4

0,7

Кредиторська заборгованість

тис. грн

320,4

462,4

783,6

973,6

Відомості про будівлі (споруди, нежитлові приміщення) та земельні ділянки, на яких розташовано ПрАТ, умови користування ними:
на балансі ПрАТ обліковується 14 будівель та 3 споруди, що є
власністю товариства, за місцезнаходженням: вул. Галицька, 72,
м. Перемишляни, Львівська область:
корпус № 1 з АПК (адміністративно-виробнича частина):
3-поверхова будівля заг. пл. 4308,4 м2, адміністративно-виробниче
призначення;
корпус № 1А: 3-поверхова будівля (з підвалом) заг. пл. 5827,6 м2,
виробниче призначення;
корпус № 3 (токарно-слюсарна дільниця): 2-поверхова будівля
заг. пл. 57 м2, виробниче призначення;
приміщення під гільйотинні ножниці: заг. пл. 18 м2, виробниче
призначення;
столярний цех: заг. пл. 43,2 м2, виробниче призначення;
гараж для автомобілів: заг. пл. 120 м2;
побутові приміщення: заг. пл. 270 м2, допоміжне призначення;
господарський склад: заг. пл. 43 м2, допоміжне призначення;
котельня: 3-поверхова будівля (з підвалом) заг. пл. 585 м2;
котельня з двома котлами: одноповерхова будівля (з підвалом)
заг. пл. 155 м2;
котельня (корпус № 2Б): одноповерхова будівля заг. пл. 216 м2;
компресорна: одноповерхова будівля заг. пл. 342 м2, виробниче
призначення;
компресорна (корпус № 2А): одноповерхова будівля заг. пл. 95 м2,
виробниче призначення;
термічна дільниця: заг. пл. 150 м2, виробниче призначення;
споруда 1-ї черги цеха друкованих плат: огорожа, ворота, благоустрій та озеленення території;
навіс автотранспорту: заг. пл. 192 м2, допоміжне призначення;
піднавіс для відходів: заг. пл. 156 м2, допоміжне призначення.
ПрАТ «ППЗ «Модуль» фактично користується земельною ділянкою
площею 3,128 га (землі промисловості), що розташована за адресою: вул. Галицька, 72, м. Перемишляни, Львівська область. Правовстановлюючі документи на земельну ділянку знаходяться на стадії
розробки та виготовлення.
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє
природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація про сплату екологічних зборів та платежів тощо: відходи та скиди забруднюючих речовин відсутні, екологічні збори та платежі не
сплачувались.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 13 лютого 2019 року, час
проведення аукціону визначається електронною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною
торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в
проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація державного пакета акцій ПрАТ «ППЗ «Модуль» у
кількості 5961025 штук акцій, що становить 24,7198 % статутного капіталу товариства, здійснюється відповідно до вимог Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна» та Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432
(із змінами).
Покупець державного пакета акцій ПрАТ «ППЗ «Модуль» має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» у випадках, передбачених
законодавством про захист економічної конкуренції, покупець
зобов’язаний отримати дозвіл Антимонопольного комітету України
на безпосереднє або опосередковане придбання у власність акцій
(часток) у розмірі, що забезпечує досягнення чи перевищення 25
або 50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного
суб’єкта господарювання (далі – дозвіл на концентрацію). Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію встановлюється законодавством про захист економічної
конкуренції.
Покупець пакета акцій ПрАТ «Перемишлянський приладобудівний завод «Модуль», що є випущеними у бездокументарній формі
існування, повинен укласти договір про відкриття рахунка у цінних
паперах з обраною ним депозитарною установою.
Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону без умов – 1490256,25 грн (один мільйон чотириста
дев’яносто тисяч двісті п’ятдесят шість гривень 25 коп.);
аукціону із зниженням стартової ціни – 745128,13 грн (сімсот сорок п’ять тисяч сто двадцять вісім гривень 13 коп.);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 745128,13 грн (сімсот сорок
п’ять тисяч сто двадцять вісім гривень 13 коп.).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 149025,63 грн (сто сорок дев’ять тисяч двадцять п’ять гривень 63 коп.);
аукціону із зниженням стартової ціни – 74512,81 грн (сімдесят
чотири тисячі п’ятсот дванадцять гривень 81 коп.)
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 74512,81 грн (сімдесят чотири тисячі п’ятсот дванадцять гривень 81 коп.)
Розмір реєстраційного внеску – 834,60 грн.
4. Додаткова інформація.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення
розрахунків переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна України по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070,
Рахунок № 37180500900001,
Банк одержувача: Головне управління Державної казначейської
служби України у Львівській області, МФО 825014.
Місцезнаходження установи казначейства: м. Львів, вул. К. Левицького, 18;

№ 3 (1231)

3

відомості
приватизації

для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна України по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070,
Рахунок № 37316080000840,
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ,
МФО 820172.
Місцезнаходження установи казначейства: 01601, м. Київ,
вул. Бастіонна, 6.
Посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора, на
якій зазначено реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з ПрАТ «ППЗ
«Модуль» можна з 9.00 до 15.00 щодня, крім вихідних та святкових
днів, за адресою: Львівська область, м. Перемишляни, вул. Галицька,
72. Контактна особа на підприємстві: голова правління ПрАТ Шаповал Тамара Євгенівна, роб. тел. (03263) 2-32-58.
Організатор аукціону – Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Львівській області. Адреса: 79007 м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3. Тел. (032) 299-91-07. Адреса веб-сторінки на сайті
Фонду: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/lviv.html. Час роботи регіо
нального відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з
9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45. Адреса ел.пошти:
lviv@spfu.gov.ua.
Служба з організації аукціону – відділ реформування власності,
продажу пакетів акцій (часток) та корпоративних відносин, контактна
особа – Доманська Ірина Богданівна, тел. (032)261-66-02.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ регіонального відділення від
04 січня 2019 р. № 00020.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-24-000021-1.
Період між аукціонами:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 30 календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону без умов: мінімальний крок аукціону – 14902,56 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни: мінімальний крок аукціону – 7451,28 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: мінімальний крок аукціону на
етапі подання цінових пропозицій – 7451,28 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Харківській області про проведення продажу
на аукціоні об’єкта малої приватизації соціально-культурного
призначення – їдальня з майном за адресою: Харківська обл.,
Харківський р-н, с. Тернова, вул. Світла, 2-в
1. Інформація про об’єкт приватизації.
hh Назва об’єкта: їдальня з майном.
Місцезнаходження об’єкта: Харківська обл., Харківський р-н,
с. Тернова, вул. Світла, 2-в.
Відомості про об’єкт: нежитлова одноповерхова цегляна будівля
їдальні літ. «А-1» загальною площею 144,9 м2, рік побудови – 1920.
Майно їдальні у кількості 5 од.: піч – 1 од., камери холодильні – 2
од., щит електричний – 1 од., шафа для посуду – 1 од. Фізичний
знос будівлі: близько 60 %. Стіни цегляні, покрівля азбестоцементна, підлога – бетон, плитка. Комунікації: електропостачання, водопостачання, опалення (пічне). Об’єкт розташований в периферійній
частині с. Тернова. Обладнання застарілих модифікацій, тривалий
час не експлуатується, розукомплектоване, знаходиться в незадовільному стані.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його
частини: договори оренди відсутні.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт приватизації: земельна ділянка під об’єктом окремо не виділена.
Балансоутримувач: відсутній.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 12 лютого 2019 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація об’єкта малої приватизації соціально-культурного
призначення – їдальня з майном за адресою: Харківська обл., Харківський р-н., с. Тернова, вул. Світла, 2-в здійснюється відповідно до
вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня
2018 року № 432, зі змінами
Покупець має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту призначення дати аукціону електронною торговою системою
до закінчення кінцевого строку прийняття заяв/закритих цінових
пропозицій.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість
у розмірі 20 відсотків.
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 50710,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 25355,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 25355,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 5071,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 2535,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 2535,50 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту
нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу відшкодувати
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Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Харківській області послуги суб’єкта оціночної діяльності, залученого для
проведення оцінки об’єкта малої приватизації соціально-культурного
призначення – їдальня з майном за адресою: Харківська обл., Харківський р-н., с. Тернова, вул. Світла, 2-в, у розмірі 4200,00 грн (згідно
з договором про надання послуг з оцінки об’єкта приватизації від
02.07.2018 № 15 (18).
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями
аукціонів розрахунків за придбані об’єкти;
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна Украї
ни по Харківській області
Банк одержувача: ГУДКСУ у Харківській області
Рахунок № 37186501900001 (для перерахування реєстраційного
внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за прид
баний об’єкт)
МФО 851011 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Рахунок № 37310053001203 (для перерахування гарантійного
внеску)
МФО 820172 (для перерахування гарантійного внеску)
Код ЄДРПОУ 23148337.
в іноземній валюті:
Реквізити для розрахунку у вільноконвертованій валюті (долари США)
Payment in foreign currency (USD):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Харківській області
Адреса: UA 61057, Харківська обл., місто Харків, Київський район,
майдан Театральний, будинок 1
Account: 25203052100344
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»
Address:1D Hrushevskoho Str., Kyiv, 01001,Ukraine
MFO: 351533
SWIFT: PBANUA2X
Code YeDRPOU: 23148337Purpose of payment: (please, indicate
without fail the purpose of payment)
Реквізити для розрахунку у вільноконвертованій валюті (євро)
Payment in foreign currency (Euro):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Харківській області
Адреса: UA 61057, Харківська обл., місто Харків, Київський район,
майдан Театральний, будинок 1
Account: 25208052100479
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»
Address:1D Hrushevskoho Str., Kyiv, 01001,Ukraine
MFO: 351533
SWIFT: PBANUA2X
Code YeDRPOU: 23148337
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом
приватизації можна в робочі дні за місцем його розташування.
Особа відповідальна за забезпечення можливості огляду об’єкта –
Усенко В.М., тел.: (057)700-77-69, адреса електронної пошти:
kharkiv@spfu.gov.ua.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Харківській області, Україна,
м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса веб-сайта: http://www.spfu.
gov.ua/ua/regions/kharkiv.html.
Телефони для довідок: (057) 700-75-60, 700-77-69.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській області від 16.08.2018
№ 1642.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000090-2.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30
(тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 507,10 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 253,55 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 253,55 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Черкаській області про проведення в електронній торговій
системі продажу на аукціоні з умовами об’єкта державної
власності окремого майна – нежитлове приміщення
автозаправної станції (літ. А) загальною площею 35,8 м2
1. Інформація про об’єкт приватизації.
hh Назва об’єкта: нежитлове приміщення автозаправної
станції (літ. А) загальною площею 35,8 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 20600, Черкаська обл., м. Шпола,
вул. Соборна, 138.
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля автозаправної станції загальною площею 35,8 м2, рік побудови – 1992.
Має декілька входів. Фундамент – залізобетонні блоки, каркас,
стіни та перегородки цегляні, оздоблені керамічною плиткою та
декоративною штукатуркою; перекриття – залізобетонні плити; дах
і покрівля рулонна; підлога бетонна, місцями оздоблена плиткою,
вікна дерев’яні та металопластикові; двері – металеві та дерев’яні.
До будівлі підведені централізовані комунікаційні мережі, в тому
числі електромережа. Загальний технічний стан будівлі задовільний, фізичний знос: 30 %.
Право власності на нежитлове приміщення автозаправної станції
зареєстровано за державою в особі Фонду державного майна України
05.06.2018, реєстраційний номер об’єкта – 1571132071257.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка загальною площею 0,1980 га, кадастровий номер 7125710100:01:004:0478, цільове
призначення: для роздрібної торгівлі та комерційних послуг, на якій
розташований об’єкт приватизації, належить приватному підприємству «Юпітер» на праві власності згідно з Державним актом на право

власності на земельну ділянку від 30.01.2006, виданим Шполянською
міською радою приватному підприємству «Юпітер», та Договором
купівлі-продажу земельної ділянки від 28.01.2006, зареєстрованим
в реєстрі за № 179.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 15 лютого 2019
року, час проведення визначається електронною торговою системою автоматично.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться
відповідно до вимог ч.7 ст.14 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» та Порядку проведення електронних
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432
(зі змінами).
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування відповідного інформаційного повідомлення в
електронній торговій системі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному аукціоні закритих цінових
пропозицій.
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються
обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, зі зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
у проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти
участь у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних копій документів та сплачує
реєстраційний та гарантійний внески.
У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні,
не продано, проводиться повторний аукціон із зниженням стартової
ціни на 50 відсотків.
У разі якщо об’єкт приватизації не продано на повторному аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі зниженням стартової ціни на
50 відсотків.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Стартова ціна об’єкта приватизації (без ПДВ) для:
аукціону з умовами: 232 700,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни: 116 350,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 116 350,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 23 270,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 11 635,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 11 635,00 грн.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість
у розмірі 20 %.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на
участь в аукціоні): 834,60 грн, що становить 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня 2019 року.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1) протягом 10 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу покупець зобов’язаний оплатити вартість послуг суб’єкта оціночної діяльності за проведення незалежної
оцінки об’єкта приватизації згідно з договором про надання послуг з
оцінки об’єкта приватизації від 20.12.2018 № 23 у сумі 1 750,00 грн на
розрахунковий рахунок № 35217078002036 в Державній казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код 21368158, одержувач:
Регіональне відділення Фонду по Черкаській області.
4. Додаткова інформація.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення
переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Черкаській області
Рахунок № 37184006000007
Банк одержувача: ГУ ДКСУ у Черкаській області
МФО 854018
Код ЄДРПОУ 21368158
для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Черкаській області
Рахунок № 37319071002036
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21368158
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування,
звернувшись до організатора аукціону.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Черкаській області. Адреса:
18000 м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, тел. (0472) 37-51-10, телефон для довідок: (0472) 37-26-61. Час роботи регіонального відділення з 9.00 до 18.15 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 17.00,
обідня перерва з 13.00 до 14.00. Контактна особа: Заставенко Євдокія
Макарівна, адреса електронної пошти: zozulja_71@spfu.gov.ua.
Розмір плати за участь в електронному аукціоні, який підлягатиме
внесенню учасником у разі визнання його переможцем електронного аукціону, встановлюється в договорі між Оператором електронного майданчика та учасником з урахуванням положень абзацу
першого пункту 114 Порядку проведення електронних аукціонів
для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами). Плата за участь в
електронному аукціоні вноситься переможцем електронного аукціону протягом трьох робочих днів з дня опублікування органом приватизації договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Черкаській
області від 08 січня 2019 року № 1-МП (протокол №1 від 08.01.2019
засідання аукціонної комісії з підготовки до продажу об’єкта приватизації).
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Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-11-08-000001-2.
Період між аукціоном:
аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою
системою про приватизацію об’єкта;
аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 30 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою
системою про приватизацію об’єкта.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 2 327,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 163,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 163,50 грн.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку
https://prozorro.sale/, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати
електронний майданчик та з якими адміністратор уклав відповідний договір.

Рахунок: № 37184006000007
Банк одержувача: ГУ ДКСУ у Черкаській області
МФО: 854018
Код ЄДРПОУ: 21368158
для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Черкаській області
Рахунок: № 37319071002036
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 21368158.
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: оглянути об’єкт можна в
робочі дні за місцем його розташування, звернувшись до організатора аукціону.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Черкаській області. Адреса:
18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, тел. (0472) 37-51-10, телефон для довідок: (0472) 37-26-61. Час роботи регіонального відділення з 9.00 до 18.15 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 17.00, обідня
перерва з 13.00 до 14.00. Адреса електронної пошти: cherkasy@spfu.
gov.ua. Контактна особа: Заставенко Євдокія Макарівна.
Розмір плати за участь в електронному аукціоні, який підлягатиме
внесенню учасником у разі визнання його переможцем електронного
аукціону, встановлюється в договорі між Оператором електронного
майданчика та учасником з урахуванням положень абзацу першого
пункту 114 Порядку проведення електронних аукціонів для продажу
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня
2018 р. № 432 (зі змінами). Плата за участь в електронному аукціоні
вноситься переможцем електронного аукціону протягом трьох робочих днів з дня опублікування органом приватизації договору купівліпродажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Черкаській області від 08.01.2019 № 1-НБ «Про затвердження умов продажу
об’єкта приватизації та протоколу засідання аукціонної комісії від
08.01.2019 № 2».
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-25-000023-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення
електронною торговою системою;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 30 календарних днів від дати опублікування інформаційного
повідомлення електронною торговою системою.
Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні з умовами – 89,18 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 44,59 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 44,59 грн.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку
https://prozorro.sale/, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати
електронний майданчик та з якими адміністратор уклав відповідний договір.

менту опублікування відповідного інформаційного повідомлення
в електронній торговій системі до закінчення кінцевого строку
прийняття заяв на участь в електронному аукціоні/ закритих цінових пропозицій.
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються
обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти
участь у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних копій документів та сплачує
реєстраційний та гарантійний внески.
У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні з
умовами, не продано, проводиться повторний аукціон із зниженням
стартової ціни на 50 відсотків.
У разі якщо об’єкт приватизації не продано на повторному аукціоні із зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі зниженням стартової ціни на
50 відсотків.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Стартова ціна об’єкта приватизації (без ПДВ) для:
аукціону з умовами – 8 918,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 4 459,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 4 459,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 891,80 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 445,90 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 445,90 грн.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви
на участь в аукціоні): 834,60 грн, що становить 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
Стартові ціни вказані без ПДВ. При укладенні договору купівліпродажу з переможцем аукціону на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у розмірі 20 відсотків.
Умови продажу об’єкта приватизації.
Протягом 10 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу покупець зобов’язаний оплатити
вартість послуг суб’єкта оціночної діяльності за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації (договір про надання послуг з
оцінки об’єкта приватизації від 01.06.2018 № 10) в сумі 4000,00 грн
на розрахунковий рахунок № 35217078002036 в Державній казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код 21368158, одержувач:
Регіональне відділення Фонду по Черкаській області.
4. Додаткова інформація.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами у національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення
переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Черкаській області

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Черкаській області про проведення в електронній
торговій системі продажу на аукціоні з умовами об’єкта
незавершеного будівництва – лазня
1. Інформація про об’єкт приватизації.
hh Назва об’єкта приватизації: об’єкт незавершеного
будівництва – лазня.
Місцезнаходження об’єкта приватизації: 19645, Черкаська обл.,
Черкаський р-н, с. Думанці, вул. Благовісна, 89а.
Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт приватизації розташований в центрі села, являє собою фундамент із залізобетонних блоків в 2 ряди у кількості 48 штук. Висота фундаменту становить 1,0 м;
площа забудови – 254,2 м2, об’єм – 254 м3. Будівництво об’єкта тривало протягом 1992 – 1993 рр. Об’єкт не законсервований. Ступінь
будівельної готовності – 10 %, фізичний знос – 40 %.
Право власності на об’єкт зареєстровано за державою в особі
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Черкаській області, реєстраційний номер об’єкта – 1584655871101.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка під об’єкт приватизації окремо не виділена.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 08 лютого 2019
року, час проведення визначається електронною торговою системою автоматично.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого
Постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432
(зі змінами).
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться
відповідно до вимог ч. 7 ст.14 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» та Порядку проведення електронних
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову пропозицію та подається протягом всього часу з мо-

Управління орендних відносин,
т. 200-34-39

оренда
ОГОЛОШЕННЯ ПРО намір передати державне майно в оренду

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

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

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

Назва органу
управління

1 Державне агентство
лісових ресурсів
України

00991491, ДП «Цуманське лісове господарство»,
45233, смт Цумань, вул. Незалежності, 124,
тел. (03365) 9-48-13

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

загальна пло- вартість майна за незалеж- максимально можлища, м2
ною оцінкою, грн
вий строк оренди

Частина будівлі кафе «Журавка» (А-1) –
00991491.10.АААДГЖ443 45233, смт Цумань,
приміщення № згідно з технічним паспорвул. Незалежності, 124
том 8-19

77,5

180 159,00

2 роки 364 дні

мета використання
Для приготування готових страв для подальшого їх постачання для подій (кейтеринг)

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн. 807, РВ Фонду по
Волинській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт
оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

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

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

Назва органу
управління

реєстровий номер
майна

найменування

місцезнаходження

вартість майна за
загальна
незалежною оцінплоща, м2
кою, грн

максимально
можливий строк
оренди

мета використання

1 Державне космічне агентство
України

14308368, ДП «ВО ПМЗ ім. О. М. Макарова», м. Дніпро,
вул. Криворізька, 1, тел. (0562) 34-39-04

Частина складського майданчика

РМЙЙМК673

м. Дніпро, вул. Криворізька, 1

440,0

260 796,00

2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з продажу непродовольчих
товарів

2 Державне космічне агентство
України

14308304, ДП «КБ «Південне» ім. М. К. Янгеля», м. Дніпро,
вул. Криворізька, 3, тел. (056) 372-00-22

Нежитлове вбудоване приміщення

ДКСЕЛГ307

м. Дніпро, вул. Шодуарівська, 7

108,8

715 200,00

2 роки 11 місяців Інше використання нерухомого майна (розміщення дитячого
центру розвитку та довкілля)

3 Державне космічне агентство
України

14308368, ДП «ВО ПМЗ ім. О. М. Макарова», м. Дніпро,
вул. Криворізька, 1, тел. (0562) 34-39-04

Майданчик; частина поверхні
освітлювальної вежі

УЗССГЖ041

м. Дніпро, вул. Макарова, 27а

24,0;
12,0

233 224,00

1 рік

Розміщення технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету

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».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФОНДУ ПО ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
№
з/п

Назва органу
управління

1 Державна казначейська служба України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
38015379, Управління державної казначейської служби України у Радомишльському районі Житомирської області, 12201, м. Радомишль, вул. 9 Січня, 2а,
тел. 4-50-34

найменування

реєстровий номер майна

Нежитлове приміщення на 1-му
поверсі будівлі (літ. А-2)

місцезнаходження

38015379.1. АААГБГ674 м. Радомишль,
вул. 9 Січня, 2а

вартість майна за
максимально
загальна
незалежною оцінкою можливий строк
площа, м2
без ПДВ, грн
оренди
11,0

22 825,00

мета використання

2 роки 364 дні Розміщення суб’єктів господарювання, що
провадять діяльність у сфері права (надання
правової допомоги)

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

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

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

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

реєстровий
номер майна

місцезнаходження

загальна
площа, м2

вартість майна за незалежною оцінкою, грн

максимально можливий строк оренди

мета використання

1 Міністерство охорони
здоров’я України

01992274, ДЗ «Українська алергологічна лікарня МОЗ України», 90575, Закарпат- Частина кіоску (поз. 1
ська обл., Тячівський р-н, смт Солотвино, вул. Терека, 42, тел. (03134) 2-15-00 за планом)

__

Закарпатська обл., Тячівський р-н,
смт Солотвино, вул. Терека, 42

4,15

12 724,00

35 місяців

Розміщення торговельного об’єкта
з продажу непродовольчих товарів

2 Міністерство охорони
здоров’я України

01992274, ДЗ «Українська алергологічна лікарня МОЗ України», 90575, Закарпат- Частина кіоску (поз. 1
ська обл., Тячівський р-н, смт Солотвино, вул. Терека, 42, тел. (03134) 2-15-00 за планом)

__

Закарпатська обл., Тячівський р-н,
смт Солотвино, вул. Терека, 42

8,3

25 136,00

35 місяців

Розміщення торговельного об’єкта
з продажу непродовольчих товарів

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

16 січня 2019 року

№ 3 (1231)

5

відомості
приватизації

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

Назва органу управління

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

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

1 Фонд державного майна України Балансоутримувач ліквідований

найменування

реєстровий номер майна

загальна вартість майна за незалежною максимально можлиплоща, м2
оцінкою, грн
вий строк оренди

місцезнаходження

Гідротехнічні споруди ставу № 3 34278487.1.ААВАВЖ128 Івано-Франківська обл., Богородчанський р-н, с. Похівка 1,1063 га 31 625,00 станом на 31.10.2018

2 роки 11 місяців

мета використання
Ведення рибного господарства

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, РВ Фонду по Івано-Франківській
області, відділ оренди, тел./факс (0342) 55-25-97. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9
Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

Назва органу
управління

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

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

Міністерство освіти і 00173290, Лисичанський державний гірничо-індустріальний конауки України
ледж, 93100, Луганська обл., м. Лисичанськ, просп. Перемоги,
84, тел. (06451) 7-05-60

реєстровий номер
майна

найменування
Нежитлове вбудоване приміщення (кімната 1-2а)
на 1-му поверсі п’ятиповерхової будівлі № 2
(інв. № 10310004)

–

загальна
площа, м2

місцезнаходження
Луганська обл., м. Лисичанськ,
вул. ім. В. Сосюри, 275

вартість майна за неза- максимально можлежною оцінкою, грн ливий строк оренди

37,9

99 127,00
станом на 30.11.2018

2 роки 364 дні

мета використання
Проведення тренінгів

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

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

Назва органу
управління

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

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

найменування

реєстровий номер майна

1 Міністерство обо- 38076799, Львівська філія Концеррони України
ну «Військторгсервіс», 79020, м. Львів,
вул. Плугова,12а, тел. (032) 253-24-64

Нежитлові будівлі, а саме: виробничий
корпус літ. «З-2» – 1348,7 м2, трансформаторна підстанція літ. «Л-1» – 23,6 м2,
навіс літ. «П-1» – 456,4 м2

2 Міністерство
37199618, ДП «Укрспирт», 07400, Київаграрної політики ська обл., м. Бровари, вул.Гагаріна, 16,
та продовольства тел. (044) 284-04-90
України

Частина димохідної труби котельні – 8,0 м2
та площадка під обладнання біля димової
труби котельні – 12,0 м2

літ. «З-2»: 33689922.15.АААААЖ271; м. Львів, вул. Личаківліт. «Л-1»: 33689922.15.АААААЖ271; ська, 150
літ. «П»: 33689922.15.АААААЖ277;

02070987, Львівський національний
університет імені Івана Франка, 79000,
м. Львів, вул. Університетська, 1,
тел. (032) 261-60-48

загальна вартість майна за неза- максимально можлиплоща, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди

мета використання

1 828,7

4 269 360,00
станом на 31.10.2018

1 рік

Літ. «З-2», літ. «Л-1» – розміщення складу для
зберігання механізмів та устаткування; літ. «П-1» –
розміщення стоянки автомобілів

Львівська обл., Городоцький р-н, смт Великий Любінь, вул.
Львівська, 176

20,0

100 482,00
станом на 31.10.2018

2 роки 11 місяців

Розміщення базової станції оператора телекомунікацій, який надає послуги з рухомого (мобільного)
зв’язку, оператора та провайдера телекомунікацій
який надає послуги з доступу до Інтернету

02214225.1.АААДДЛ444

м. Львів, вул.Зелена, 96

52,0

869 394,00
станом на 31.10.2018

2 роки 11 місяців

Розміщення їдальні без здійснення продажу товарів
підакцизної групи

–

м. Львів, вул.Пасічна, 62

2,0

27 980,00
станом на 30.11.2018

2 роки 364 дні

Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює
побутове обслуговування населення (розміщення
пральних машин-автоматів)

37199618.13.РБИЮКО093

3 Міністерство
02214225, Львівська національна музична Нежитлові приміщення на 1-му поверсі букультури України академія ім. М. В. Лисенка, 79005, м. Львів дівлі гуртожитку
вул. Нижаківського, 5
4 Міністерство
освіти і науки
України

місцезнаходження

Частина вбудованого нежитлового приміщення кухні (№ XX) на 3-му поверсі гуртожитку № 8

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

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

Назва органу
управління

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

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

найменування

реєстровий номер майна

1 Міністерство
інфраструктури
України

01125672, ДП «Морський торговельний
порт «Чорноморськ», 68001, Одеська обл.,
м. Чорноморськ, вул. Праці, 6

Частина відкритого складського майданчика

2 Державна аудиторська служба
України

40477150, Південний офіс Держаудитслужби, 65012, м. Одеса, вул. Канатна, 83

Нежитлові приміщення будиночку відпочинку
(літ. Б)

загальна вартість майна за неза- максимально можплоща, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди

місцезнаходження

01125672.2.РАЯИЮК1246 Одеська область, м. Чорноморськ, с. Б.
Балка, вул. Північна, 4
40477150.1.ОТНЕБХ014 Одеська область, Лиманський район, Сичавська с/р, автошляху Одеса-МелітопольНовоазовськ, 54-й км, буд. 1-б

мета використання

150,0

357 214,00

5 років

Розміщення магазинів безмитної
торгівлі

42,0

62 923,00

2 роки 11 місяців

Розміщення літнього будиночку

3 Міністерство обо- 08336521, ДП МОУ «Одеський завод будірони України
вельних матеріалів», 65039, м. Одеса, 4-й
Басейновий провулок, 4

Нежитлові приміщення № 3-20, 22, 23, 32, 33, 34,
35 будівлі лісопильного цеху (літ. «Л»)

–

м. Одеса, вул. Хімічна, 35

1 029,4

3 407 766,00

2 роки 11 місяців

Інше використанні нерухомого майна
(деревообробне виробництво)

4 Міністерство обо- 08336521, ДП МОУ «Одеський завод будірони України
вельних матеріалів», 65039, м. Одеса, 4-й
Басейновий провулок, 4

Нежитлові приміщення № 24, 25, 26, 43 будівлі лісопильного цеху (літ. «Л»), нежитлові приміщення № 2,
3, 4 будівлі автобоксів (літ. «Н»), нежитлові приміщення № 8, 9, 11-13, 15-18 будівлі майстерні (літ.
«М»), будівля промислового цеху

–

м. Одеса, вул. Хімічна, 35

840,1

2 781 298,00

2 роки 11 місяців

Інше використанні нерухомого майна
(деревообробне виробництво)

5 Міністерство
інфраструктури
України

Бункер для переробки зернових на причалі № 5

–

Одеська обл., м. Білгород-Дністровський,
вул. Шабська, 81

76,5

173 368,00

6 років

01125689, ДП «Білгород-Дністровський
морський торговельний порт», 6770,
Одеська обл., м. Білгород-Дністровський,
вул. Шабська, 81

Для надання послуг з виконання
вантажно-розвантажувальних робіт
(інше використання нерухомого майна)

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

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

Назва органу
управління

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

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

1 Міністерство освіти 03772447, Аграрно-економічний коледж Полтавської державної аграрної
і науки України
академії, вул. Сковороди, 18, м. Полтава, тел. (0532) 50-23-08

найменування

реєстровий номер майна місцезнаходження

Нежитлове приміщення їдальні

00493014.4.БЕШСНП7109 вул. Сковороди,
18, м. Полтава

загальна вартість майна за неза- максимально можлиплоща, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
113,7

1 286 061,00

2 роки 11 місяців

мета використання
Розміщення буфету в навчальному закладі, що не здійснює
продажу товарів підакцизної групи

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 4-й поверх, кімн. 415. Заяви
подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець
оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

Назва органу управління

1 Державне агентство рибного
господарства України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)
25592421, ДП «Укрриба», 04053, м. Київ,
вул. Тургенєвська, 82а, тел. (044) 486-07-91

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

реєстровий номер
майна

Гідротехнічні споруди

–

загальна
площа, м2

місцезнаходження
Рівненська обл., Дубровицький р-н, с. Переброди, с. Хілін; Рівненська обл., Рокитнівський р-н, в межах Старосільської сільської ради

–

вартість майна за неза- максимально можлежною оцінкою, грн ливий строк оренди
3 137 210,00

2 роки 364 дні

мета використання
Розміщення рибного господарства

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

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

Назва органу
управління

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

1 Міністерство освіти 26378227, Роменський коледж Сумського національного аграрного університету,
і науки України
42001, Сумська обл., м. Ромни, вул. Горького, 56а, тел. (05448) 3-22-63

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

реєстровий номер майна

місцезнаходження

загальна
площа, м2

вартість майна за неза- максимально можлилежною оцінкою, грн
вий строк оренди

мета використання

Частина нежитлового приміщення

–

Сумська обл., м. Ромни,
вул. Горького, 56а

3,0

430,00

2 роки 11 місяців

Розміщення банкомата та інформаційного платіжного термінала

2 Міністерство освіти 02500741, Індустріально-педагогічний технікум Конотопського інституту Сумського Частина нежитлового приі науки України
державного університету, 41600, Сумська обл., м. Конотоп, вул. М. Немолота, 12, міщення
тел. (05447) 2-62-52

–

Сумська обл., м. Конотоп,
вул. М. Немолота,12

2,0

409,00

2 роки 11 місяців

Розміщення банкомата

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, РВ Фонду по Сумській області. Заяви подаються в
окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс
на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

№ 3 (1231)

16 січня 2019 року

6

відомості
приватизації

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
№
з/п
1

Назва органу управління

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

Монастириська районна держав- 42100455, Відділ економічного та агропромислового розвитку Монастирисьна адміністрація Тернопільської кої державної адміністрації, 48300, вул. Сагайдачного, 3, м. Монастириська,
області
Монастириський р-н, Тернопільська обл., тел. (03555) 2-12-01

найменування

реєстровий номер майна

за максимально
загальна вартість майна
оцін- можливий
площа, м2 незалежною
кою без ПДВ, грн строк оренди

місцезнаходження

Частина нежитлової будівлі адміні42100455.2.АААДЖИ031.1220.1 вул. Сагайдачного, 3, м. Монастистративного будинку (позиція 2-2) на
риська, Монастириський р-н
2-му поверсі
Тернопільської обл.

15,7

50 640,00

2 роки

мета використання
Розміщення
офісного приміщення

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

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

Назва органу
управління

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

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

найменування

1 Державне космічне 14310589, Державне підприємство Науково-дослідний технологічагентство України ний інститут приладобудування, 61010, м. Харків, вул. Катерининська, 40/42, тел. (057) 733-11-80, 733-12-13
2 Міністерство
внутрішніх справ
України

реєстровий номер
майна

Нежитлове приміщення – кімн. № 2 на 1-му поверсі одноповерхової будівлі котельні, інв. № 100621, літ. «Р-1»

загальна вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження площа,
м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди

КЕРГКЖ023

м. Харків, вул. Катерининська,
40/42

08571096, Харківський національний університет внутрішніх справ, Нежитлове приміщення – частина коридору (к. № 1-54) на
08571096.1.АААДИА919 м. Харків, просп.
61080, м. Харків, просп. Льва Ландау, 27, тел. (057) 739-81-81
1-му поверсі 4-поверхової адміністративної будівлі, літ. за техЛьва Ландау, 27
паспортом «А-4», інв. № 101310104

15,7

44 790,00

1 рік

1,0

11 000,00

2 роки 11 місяців

мета використання
Розміщення виробництва

Розміщення інформаційноплатіжного термінала самообслуговування

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів та документи (відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна») приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування
оголошення за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, РВ Фонду по Харківській області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його
оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

Назва органу
управління

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

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

найменування

реєстровий номер майна місцезнаходження

загальна
площа, м2

Хмельницька облас- 25921623, Департамент соціального захисту насеПриміщення на першому, третьовул. Володимирна державна адміні- лення Хмельницької обласної державної адміністрації, му, четвертому, п’ятому поверхах 25921623.4.ИШЧСПН068 ська, 109, м. Хмельстрація
вул. Володимирська, 109, м. Хмельницький, 29000
адміністративно-офісної будівлі
ницький, 29000

вартість майна за неза- максимально можлежною оцінкою, грн ливий строк оренди

618,0

3 404 562,00

мета використання

2 роки 11 місяців Розміщення комунального закладу «Хмельницький обласний
центр з організації роботи по обробці інформації та фінансуванню соціальних програм» (орган місцевого самоврядування)

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

Оголошення орендодавця – РВ ФОНДУ по Черкаській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження
номер майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Українська держав- 31782788, Черкаське державне комерційне житлово-побутове підпри- Частина технічного поверху адміністративної будівлі;
–
вул. Небесної Сотні, 31/1, м. Черкаси;
1,0;
29 504,00
2 роки 364 дні
на будівельна кор- ємство «Житлосервіс», вул. В’ячеслава Чорновола, 261/1, м. Черкаси, частина даху житлового будинку;
вул. Небесної Сотні, 31, м. Черкаси;
1,0;
порація «Укрбуд» тел. 64-72-30
частина 1-го (цокольного) поверху адміністративної будівлі;
просп. Хіміків, 50, м. Черкаси;
1,0;
частина 9-го поверху гуртожитку;
вул. В. Чорновола, 245/1, м. Черкаси;
1,0;
частина даху гуртожитку;
вул. Хоменка,12, м. Черкаси;
1,0;
частина даху гуртожитку;
пров. М. Ханенка, 2, м. Черкаси;
1,0;
частина даху гуртожитку
пров. М. Ханенка, 4, м. Черкаси
1,0
2 Міністерство осві- 02548587, Державний навчальний заклад «Уманський професійний ліцей», Частина нежитлової будівлі літер. «А-1» майстерня
–
вул. Грушевського,14, м. Умань,
194,7
311 250,00
2 роки 364 дні
ти і науки України провул. Енергетичний, 5, м. Умань, Черкаська обл., тел. (04744) 4-57-16 виробничого навчання
Черкаська обл.

№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

мета використання
Розміщення технічних засобів
провайдерів телекомунікацій,
які надають послуги з доступу
до Інтернету

Інше використання майна – розміщення виробничої діяльності

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: бульв. Шевченка, 205, кімн. 316, м. Черкаси, РВ Фонду по Черкаській області.
У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та
комунального майна».
В оголошення орендодавця – РВ Фонду по Черкаській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви, опублікованому в газеті «Відомості приватизації» від 02 січня 2019 року № 1(1229) на стор. 6, додаткову інформацію щодо об’єктів № 1 – 4 слід читати в такій редакції:
«Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів та пакети документів відповідно до п. 1 ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» приймаються протягом
десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: бульв. Шевченка, 205, кімн. 316, м. Черкаси, РВ Фонду по Черкаській області.
Додаткову інформацію щодо гідротехнічних споруд, що входять до складу першого об’єкта оренди, можна отримати в Регіональному відділенні Фонду по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, кімн. 301, 307, м. Черкаси, тел. (0472) 37-30-01, 37-34-48.
У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України
«Про оренду державного та комунального майна».».

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

Назва органу
управління

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

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

найменування

реєстровий номер майна

1 Міністерство
освіти і науки
України

05460798, Чернігівський національний технологічний
університет, 14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95,
тел.: (04622) 3-16-51, 3-42-44

Нежитлові приміщення їдальні 1-го поверху навчального 21391884.1.УШЦУОК009 –
корпусу № 24 та частина холу навчального корпусу № 22

2 Міністерство
освіти і науки
України

02125674, Національний університет «Чернігівський колегі- Нежитлове приміщення на 1-му поверсі Інституту історії,
ум» імені Т. Г. Шевченка, 14013, м. Чернігів, вул. Гетьмана етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського наПолуботка, 53, тел.: (04622) 3-36-10, (0462) 94-11-71
вчального корпусу № 5

3 Міністерство
освіти і науки
України

02548860, Чернігівський професійний ліцей залізничного транспорту, 14000, м. Чернігів, вул. Реміснича, 56,
тел. (04622) 4-03-08

Нежитлові приміщення на 1-му поверсі будівлі
навчально-виробничого корпусу

місцезнаходження

загальна вартість майна за неза- максимально можплоща, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди

мета використання

м. Чернігів,
вул. Бєлова, 4

325,9;
7,62

1 398 331,00;
32 694,94

2 роки 364 дні

Для розміщення: їдальні у навчальному закладі, що не здійснює продаж товарів підакцизної
групи; буфету у навчальному закладі, що не
здійснює продаж товарів підакцизної групи

02125674.1.ПШЦСДЦ072

м. Чернігів,
проспект
Миру, 13

31,0

163 823,00

2 роки 364 дні

Для розміщення буфету у навчальному закладі, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи

02548860.1.БФШПЯФ001

м. Чернігів,
вул. Реміснича, 56

53,22

198 166,00

2 роки 364 дні

Для розміщення майстерні з ремонту взуття
та шкірних виробів

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43, з 8.00 до 17.00, крім п’ятниці, по п’ятницях до
16.00 (крім вихідних), РВ Фонду по Чернігівській області. Довідки за тел. (0462) 77-44-95. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – 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)

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

реєстровий номер майна

1 Державне управлін- 14282798, Національний інститут стратегічних досліджень,
ня справами
01030, м. Київ, вул. Пирогова, 7а, тел.: (044) 234-50-07, факс
(044) 234-41-03

Нерухоме майно – нежитлові
приміщення на 1-му поверсі
адміністративної будівлі

2 Міністерство освіти і 02070944, Київський національний університет імені Тараса
науки України
Шевченка, 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, тел. (044)
289-86-91, факс (044) 289-83-91

Нерухоме майно – частина нежитлового приміщення на 1-му
поверсі будівлі гуртожитку № 19

–

3 Міністерство освіти і 02070944, Київський національний університет імені Тараса
науки України
Шевченка, 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, тел. (044)
289-86-91, факс (044) 289-83-91

Нерухоме майно – частина нежитлового приміщення на 1-му
поверсі будівлі гуртожитку № 6

4 Міністерство освіти і 02070944, Київський національний університет імені Тараса
науки України
Шевченка, 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, тел. (044)
289-86-91, факс (044) 289-83-91

Нерухоме майно – частина нежитлового приміщення на 1-му
поверсі будівлі Інституту післядипломної освіти

5 Державне агентство 01033987, Бортницьке міжрайонне управління водного госповодних ресурсів
дарства імені Гаркуші М. А., 08351, Київська обл., БориспільУкраїни
ський р-н, с. Рогозів, вул. Соборності, 1, тел. (044) 563-12-37

Нерухоме майно – дорожнє
покриття

6 Міністерство інфра- 01527695, ДП «ДержавтотрансНДІпроект», 03131, м. Київ,
Нерухоме майно – частина неструктури України
просп. Перемоги, 57, тел.(044) 455-67-91; факс (044) 456-30-30 житлового приміщення
7 Державна служба
геології та надр
України

01432859, ДНВП «ГЕОІНФОРМ УКРАЇНИ», 03057, м. Київ,
вул. Антона Цедіка, 16, тел. (044) 456-60-61;
факс (044) 455-60-75

місцезнаходження

14282798.1.ЖШФТПС006 м. Київ, бульв.
Чоколівський,
13

мета використання

27,1

486 023,00
станом на 30.11.2018

2 роки 11 місяців
25 днів

м. Київ, вул. Васильківська, 94

2,0

41 370,00
станом на 30.11.2018

2 роки
11 місяців

Розміщення інформаційно-платіжного термінала

–

м. Київ, вул. Ломоносова, 59

2,0

40 400,00
станом на 30.11.2018

2 роки
11 місяців

Розміщення інформаційно-платіжного термінала

–

м. Київ, вул. Васильківська, 36

2,0

41 370,00
станом на 30.11.2018

2 роки
11 місяців

Розміщення інформаційно-платіжного термінала

01033987.1.АААБГВ253 м. Київ, вул. Євгена Харченка, 36

36,0

212 900,00
станом на 31.07.2018

2 роки
11 місяців

Розміщення: торговельного об’єкта з продажу продоводьчих
товарів, крім товарів підакцизної групи – 5,0 м2; торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів, без підакцизної
групи –15,0 м2; торговельного об’єкта з продажу поліграфічної
продукції та канцтоварів – 10,0 м2; ксерокопіювальної техніки
для надання послуг із ксерокопіювання документів – 6,0 м2

17,6

383 200,00
станом на 31.10.2018

2 роки
11 місяців

Розміщення видавництв друкованих засобів масової інформації
та видавничої продукції, що видається українською мовою

2,0

41 630,00
станом на 31.10.2018

1 рік

2,0

42 320,00 станом на
31.10.2018

2 роки
11 місяців

–

м. Київ, просп.
Перемоги, 57

Нерухоме майно – частина не- 01432859.1.БВЦГМЕ005 м. Київ, вул. Анжитлового приміщення (на 1-му
тона Цедіка, 16
поверсі будівлі)

8 Міністерство освіти і 02070884, ДНВЗ «Київський національний економічний універси- Нерухоме майно – частина
науки України
тет імені Вадима Гетьмана», 03680, м.Київ, проспект, Перемоги, нежитлового приміщення (на54/1 тел.(044) 456-50-55; факс: (044) 226-25-73
вчальний корпус № 1)

загальна вартість майна за не- максимально можлиплоща, м2 залежною оцінкою, грн вий строк оренди

–

м. Київ, проспект Перемоги, 54/1

Розміщення суб’єктів господарювання, що здійснюють побутове обслуговування населення, а саме: перукарня

Розміщення термінала самообслуговування (банкомата)

Розміщення банкомата

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

16 січня 2019 року
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7

відомості
приватизації

ОГОЛОШЕННЯ ПРО проведення конкурсів на право оренди МАЙНа

АПАРАТ ФОНДУ
ІНФОРМАЦІЯ
про проведення конкурсу з використанням відкритості
пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону
на право оренди державного нерухомого майна
 Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: державне
нерухоме майно – частина нежитлових приміщень виробничого корпусу № 12 загальною площею 3599,5 м2 (реєстровий
номер 14310520.1201.МГПЛАС055) за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8.
Балансоутримувач – державне підприємство завод «Арсенал».
Орган управління – Державне космічне агентство України.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом з незалежної
оцінки на 31.08.2018 становить 74 657 620 грн (сімдесят чотири
мільйони шістсот п’ятдесят сім тисяч шістсот двадцять гривень) без
урахування ПДВ.
Стартова орендна плата за базовий місяць оренди – листопад 2018 року становить 428 279,81 грн без урахування ПДВ.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції (відповідно до чинного законодавства).
Умови конкурсу:
1. До участі у конкурсі не допускаються:
особи, щодо яких застосовуються санкції відповідно до рішення
Ради національної безпеки і оборони України від 21 червня 2018 року
«Про застосування персональних спеціальних економічних та інших
обмежувальних заходів (санкцій)», введеного в дію Указом Президента України від 21 червня 2018 року № 176/2018; юридичні особи,
власником будь-якої кількості акцій (часток, паїв) та/або кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є резидент держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, чи держава,
визнана Верховною Радою України державою-агресором; юридичні
особи чи пов’язані з ними особи, зареєстровані в державі, визнаній
Верховною Радою України державою-агресором, або стосовно яких
застосовано санкції відповідно до законодавства; фізичні особи чи
пов’язані з ними особи, які мають громадянство держави, визнаної
Верховною Радою України державою-агресором, або стосовно яких
застосовано санкції відповідно до законодавства.
2. Найбільший розмір орендної плати, запропонований учасником в конкурсній пропозиції у день проведення торгів, є початковою
орендною платою (за базовий місяць).
3. Мета використання: розміщення їдалень, буфетів, які не
здійснюють продаж товарів підакцизної групи, на загальній площі
2608,0 м2 (орендна ставка 6 %), розміщення торговельних об’єктів
з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи, на
загальній площі 991,5 м2 (орендна ставка 8 %).
4. Зобов’язання орендаря щодо попередньої сплати орендної
плати за 24 місяці наперед протягом 10 робочих днів з моменту підписання договору оренди.
5. На підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен сплатити завдаток у розмірі
запропонованої ним суми місячної орендної плати. Завдаток стягується до державного бюджету і балансоутримувачу у співвідношенні,
визначеному у договорі оренди, який вноситься в рахунок плати за
останній місяць оренди.
6. Своєчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату до
Державного бюджету та балансоутримувачу у співвідношенні 70 %
до 30 % (щомісяця, не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним, відповідно до пропорцій розподілу, установлених Методикою розрахунку орендної плати за державне майно та пропорцій
її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України
від 04 жовтня 1995 року № 786, з урахуванням індексу інфляції),
надання орендарем копій платіжних документів орендодавцю та
балансоутримувачу.
7. Строк оренди: 25 років за умови сплати протягом 10 робочих
днів орендної плати за 24 місяці наперед, визначених пунктом 4
умов конкурсу.
8. Належне утримання та ефективне використання об’єкта оренди
за цільовим призначенням, визначеним у договорі оренди.
9. Забезпечення збереження орендованого майна, запобігання
його пошкодженню і псуванню, здійснення заходів з протипожежної безпеки.
10. Страхування об’єкта оренди протягом 10 робочих днів після
укладення договору оренди на користь балансоутримувача на суму,
не меншу ніж вартість за висновком про вартість, 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 надавати орендодавцю та балансоутримувачу копії завірених належним чином договору страхування (договорів страхування)
і платіжного доручення (платіжних доручень) про сплату страхового
платежу (страхових платежів), завіреного банківською установою.
11. Зобов’язання орендаря проводити звіряння взаєморозрахунків по орендних платежах і оформляти відповідні акти звіряння
на вимогу орендодавця та балансоутримувача.
12. Зобов’язання орендаря у разі припинення або розірвання
договору повернути об’єкт оренди у належному стані, не гіршому
ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального
фізичного зносу та відшкодувати балансоутримувачу збитки в разі
погіршення стану або втрати (повної або часткової) орендованого
майна з вини орендаря.
13. Укладення з балансоутримувачем договору про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та
надання комунальних послуг орендарю протягом 15 робочих днів з
дати укладення договору оренди.
14. Проведення орендарем своєчасно за власний рахунок поточного ремонту орендованого майна. Ця умова не розглядається як дозвіл на здійснення поліпшень орендованого майна і не тягне за собою
зобов’язання орендодавця щодо компенсації вартості поліпшень.
15. Нести відповідальність за дотримання правил експлуатації інженерних мереж, пожежної безпеки і санітарії в приміщеннях згідно
із законодавством.
16. Право орендодавця, балансоутримувача та уповноваженого
органу управління здійснювати контроль наявності, стану, напрямів
та ефективності використання орендованого майна та виконання
орендарем інших умов договору оренди.
17. Заборона укладення орендарем договорів про спільну діяльність, де внеском орендаря є орендоване державне майно.
18. У разі припинення або розірвання договору оренди поліпшення
орендованого майна, здійснені орендарем за рахунок власних коштів,
які можна відокремити від орендованого майна, не завдаючи йому
шкоди, є власністю орендаря, а невід’ємне поліпшення – власністю
орендодавця. Поліпшення майна, зроблені орендарем як за згодою,
так і без згоди орендодавця, які не можна відокремити без шкоди для
майна, є власністю держави та їх вартість компенсації не підлягає.
19. Орендоване майно передається в оренду без права приватизації.
20. Передача в суборенду майна здійснюється за згодою орендодавця за умови відсутності заперечень уповноваженого органу
управління.
21. Зобов’язання орендаря щодо виконання вимог Закону України
«Про охорону культурної спадщини».
22. Зобов’язання орендаря щодо укладення охоронного договору
з відповідним органом охорони культурної спадщини.
23. Дострокове припинення дії договору оренди на вимогу орендодавця у разі, якщо орендар:
1) користується майном не відповідно до умов договору;
2) навмисно або з необережності погіршує стан орендованого
майна;
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3) систематично порушує терміни здійснення будь-яких платежів
за договором;
4) не здійснює ремонт орендованого майна згідно з умовами
договору;
5) перешкоджає співробітниками орендодавця, балансоутримувача та органу управління державним майном здійснювати контроль
за використанням орендованого державного майна та виконанням
умов договору оренди;
6) не переглядає розмір орендної плати у разі внесення відповідних змін до Методики розрахунку і порядку використання плати
за оренду державного майна, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 04.10.1998 № 786;
7) не виконав зобов’язання щодо страхування державного майна;
8) не надав орендодавцю та балансоутримувачу копії завірених
належним чином договору страхування (договорів страхування) і
платіжного доручення (платіжних доручень) про сплату страхового
платежу (страхових платежів), завірених банківською установою.
24. Компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку
об’єкта оренди (за наявності підтвердних документів).
25. Претенденти вносять гарантійні внески у розмірі, який становить шість стартових орендних плат, – 2 569 678,86 грн (два мільйони
п’ятсот шістдесят дев’ять тисяч шістсот сімдесят вісім гривень 86 копійок), які мають бути перераховані на рахунок Фонду державного
майна України, код ЄДРПОУ 00032945, № 37310002005357, банк
одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО
820172, призначення платежу: гарантійний внесок (назва претендента) за участь у конкурсі на право оренди. Гарантійний внесок може
бути здійснений шляхом надання банківської гарантії. При цьому
банківська гарантія надається у вигляді безвідкличного резервного
банківського акредитива (гарантії), який видається банком з кредитним рейтингом інвестиційного рівня або банком, акціонер якого
володіє в ньому контрольним пакетом акцій (материнська компанія) і
має кредитний рейтинг інвестиційного рівня. Під «інвестиційним рівнем» для цілей цього Порядку розуміють оцінку кредитного ризику
банку або акціонера, що володіє в ньому контрольним пакетом акцій
(материнська компанія), довгострокові незабезпечені облігації яких
мають достатній рівень кредитоспроможності на рівні «ВВВ» або вище
згідно з міжнародною рейтинговою шкалою, визнаною міжнародними рейтинговими агентствами, і які не мають на дату проведення
конкурсу судових процесів з державним органом приватизації або
будь-яким іншим органом державної влади України.
26. Сплачений гарантійний внесок не повертається в разі:
якщо претендентом відкликані матеріали після останнього дня
строку для їх подання; непідписання переможцем конкурсу протоколу відкритого засідання конкурсної комісії за участю учасників
конкурсу щодо передачі в оренду державного нерухомого майна;
порушення строку підписання та надання договору оренди нерухомого державного майна.
27. Здійснення нотаріального посвідчення договору оренди за
рахунок коштів орендаря.
28. Орендодавець в день затвердження результатів конкурсу
вручає під розписку особисто переможцю конкурсу (уповноваженій ним особі) проект договору оренди. Переможець конкурсу або
уповноважена ним особа після отримання проекту договору оренди
протягом наступного робочого дня забезпечує здійснення нотаріального посвідчення договору оренди та особисто повертає його
орендодавцю. У разі ненадання переможцем договору у встановлений строк, новим переможцем визначається той учасник, розмір
останньої пропозиції якого був найбільшим із пропозицій інших допущених учасників конкурсу.
29. Інші умови договору оренди, який буде укладено з переможцем конкурсу, відповідатимуть умовам Типового договору оренди, затвердженого наказом Фонду державного майна України від
23.08.2000 № 1774 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
21 грудня 2001 року за № 931/5152.
30. 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 2 % від початкової орендної плати.
31. Основним критерієм визначення переможця є найбільший розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку у разі обов’язкового
забезпечення виконання інших умов конкурсу.
Для участі у конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд
конкурсної комісії:
заяву про участь у конкурсі із зазначенням в ній резидентами
ідентифікаційного коду за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України для юридичних осіб/реєстраційний
номер облікової картки платника податків для фізичних осіб (крім
тих, які через свої релігійні переконання відмовляються від прий
няття реєстраційного номера облікової картки платника податків
та офіційно повідомили про це відповідних орган державної фіскальної служби і мають відмітку у паспорті) та документи зазначені
в оголошенні про конкурс;
проект договору оренди з пропозиціями щодо виконання умов
конкурсу (крім розміру орендної плати, пропозиція щодо якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу), підписаний
претендентом і завірений печаткою (за наявності);
документи, які підтверджують гарантійний внесок;
інформацію про засоби зв’язку з учасником конкурсу;
інформацію про відсутність застосування до заявника санкцій
відповідно до законодавства (у довільній формі за підписом керівника) відомості про учасника конкурсу відповідно до вимог п. 7 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011
№ 906, а саме:
а) якщо учасник є юридичною особою: документи, що посвідчують
повноваження представника юридичної особи; засвідчені у встановленому порядку копії установчих документів (легалізовані та перекладені – для нерезидентів); 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;
копію балансу за останній звітний період;
б) якщо учасник є фізичною особою: 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.
Заяви та документи на участь у конкурсі приймаються до
22.01.2019 включно.
Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються в канцелярію Фонду державного майна України у конверті з
написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента (за наявності) за адресою: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133, Фонд
державного майна України з 9.00 до 17.30, по п’ятницях та передсвяткових днях – з 9.00 до 16.15.
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноважені особи учасників конкурсу подають конверти з конкурсними пропозиціями щодо розміру орендної плати за 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 у приміщенні Фонду державного
майна України 28 січня 2019 року об 11.00 у кімнаті 304 за адресою: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133.

інформація регіональних відділень фонду

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду по Харківській області
про проведення конкурсу на право оренди
державного майна
 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
8,00 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 станом 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 перераховано 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 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 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 цього
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 (два) 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 пропорції 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 враховуючи наказ Фонду «Про
затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві
для укладання 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.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії такі матеріали:
заяву на участь у конкурсі та документи, зазначені в оголошені
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;
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; засвідчені в установленому
порядку копії установчих документів; завірену належним чином
копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням
дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу
про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або
належним чином оформлену довіреність; копію виписки (витягу)
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з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осібпідприємців; завірену належним чином копію декларації про доходи
або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи-платника
єдиного податку (за останній звітний період);
інформація 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 його розташування.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсів можна отримати у РВ Фонду по Харківській області (відділ оренди) за адресою:
м. Харків, майдан Театральний, 1.

підсумки
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Кіровоградській області
про підсумки конкурсу з використанням відкритості
пропонування розміру орендної плати за принципом
аукціону на право укладення договору оренди державного
нерухомого майна, що відбувся 28.12.2018
За результатами конкурсу на право оренди державного нерухомого майна – частини нежитлового приміщення площею 2,0 м2, що
знаходиться в одноповерховій адміністративній будівлі за адресою:
м. Кропивницький, просп. Інженерів, 9/92 та перебуває на балансі
Регіонального сервісного центру МВС в Кіровоградській області, конкурсною комісією прийнято рішення про укладення договору оренди
з переможцем конкурсу – акціонерним товариством «Український
будівельно-інвестиційний банк».
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Одеській області
про результати проведення конкурсу 21.12.2018
на право укладення договору оренди державного
нерухомого майна
За результатами конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону, проведеного 21
грудня 2018 року, на право укладення договору оренди державного
нерухомого майна, яке обліковується балансі ДП «Одеський морський
торговельний порт», а саме: нежитлових приміщень триповерхової
будівлі (1-й поверх – 112, 60 м2; 2-й поверх – 114, 70 м2; 3-й поверх –
127, 30 м2), (інв. № 072566, реєстровий № 01125666.1.АААИГА183)
загальною площею 354,60 м2 за адресою: м. Одеса, перевулок Нахімова, 3, конкурсною комісією прийнято рішення укласти договір
оренди з Товариством з обмеженою відповідальністю «НЬЮ РЕНТ
ПРОПЕРТІ» (код ЄДРПОУ 241878717).

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

ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м. Володимир-Волинський про проведення конкурсу на
право оренди нерухомого військового майна
Назва та місцезнаходження органу, що проводить конкурс: КЕВ
м. Володимир-Волинський, вул. Академіка Глушкова, 1.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлове приміщення (позначено на поверховому плані № 11) загальною площею 42,6 м2 у будівлі № 62 (майстерня) військового містечка
№ 61 на вул. Ківерцівська 1а у м. Луцьк.
Балансоутримувач – КЕВ м. Володимир-Волинський.
Ринкова вартість майна, що пропонується в оренду, згідно зі
звітом про незалежну оцінку на 31.10.2018 становить 54639,00 грн
(без ПДВ).
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до
чинного законодавства України, за базовий місяць розрахунку –
листопад 2018 р. становить 692,55 грн (без ПДВ).
Основні вимоги конкурсу: найбільший запропонований розмір
місячної орендної плати, використання об’єкта під склад.
Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії документи відповідно до розділу 3 спільного наказу Фонду державного майна України та Міністерства оборони України від
26.07.2000 № 1549/241.
Конкурс буде проведено об 11.00 через 21 календарний
день після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості
приватизації» за адресою: Квартирно-експлуатаційний відділ
м. Володимир-Волинський, Волинська область, м. ВолодимирВолинський, вул. Академіка Глушкова, 1.
Кінцевий термін подання заяв для участі у конкурсі – за три робочих дні до проведення конкурсу.
Телефон для довідок: (03342)3-33-33.
ІНФОРМАЦІЯ
Навчально-спортивної бази літніх видів спорту
Міністерства оборони України про оголошення
конкурсу на право укладення договору оренди
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс:
Навчально-спортивна база літніх видів спорту Міністерства оборони
України, адреса: 79007, м. Львів, вул. Клепарівська, 39а.
 Назва об’єкта: частина нежитлових приміщень підвалу площею 456,7 м2 та першого поверху площею 626,5 м2 (загальною
площею 1083,2 м2) будівлі №81 у військовому містечку №199
за адресою: м. Львів, вул. Клепарівська, 39а.
Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць оренди –
жовтень 2018 року становить 145387,38 грн без ПДВ.
Використання нерухомого військового майна для розміщення
приватного навчального закладу.
Основні вимоги до умов договору та експлуатації об’єкта:
1. Найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно
з орендною платою, визначеною за базовий місяць, не нижче ніж на
аналогічних об’єктах інших форм власності. У подальшому орендна
плата підлягає щомісячному корегуванню на індекс інфляції згідно
із законодавством.
2. Використання нерухомого військового майна згідно з цільовим
призначенням, визначеним умовами конкурсу.
3. Термін дії договору оренди – до 3 років. Продовження дії договору оренди можливе за умови дотримання істотних умов договору, відповідно до чинного законодавства та погодження з органом
військового управління.
4. Компенсація орендодавцю податку за землю під об’єктом оренди та за прилеглу територію.

КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Волинській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
 1. Найменування об’єкта оцінки: частина замощення стоянки ПАС-46 площею 9,5 м2 за адресою: 44110, Волинська обл.,
Ратнівський р-н, с. Доманове, вул. Лесі Українки, 19а, що обліковується на балансі УДП «Укрінтеравтосервіс». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 44100, Волинська обл., Ратнівський р-н, с. Доманове, вул. Лесі Українки, 19а. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру
орендної плати для укладення договору оренди. Телефон (0332)
24-80-24. Телефакс (0332) 24-34-77. Розмір земельної ділянки,
усього: 1,00 га. Місце розташування земельної ділянки: Волинська
обл., Ратнівський р-н. Цільове призначення земельної ділянки: для
будівництва пункту автомобільного сервісу. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування землею. Наявність
об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): орієнтовно на 31.12.2018. Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,46 тис.
грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно – майданчики. Особа – платник робіт з оцінки – ПрАТ «УСК «КНЯЖА ВІЄННА
ІНШУРАНС ГРУП».
 2. Найменування об’єкта оцінки: керносховище площею
417,7 м2 за адресою: 44700, м. Володимир-Волинський, вул. Луцька, 80в, що обліковується на балансі ВП «Геологорозвідувальна
експедиція» ДП «Львіввугілля». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
44700, м. Володимир-Волинський, вул. Луцька, 80в. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди. Телефон (0332) 24-80-24. Телефакс (0332) 24-34-77. Наявність
об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): орієнтовно на 31.12.2018. Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3,66 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно – окрема будівля
до 800 м2 – виробничо-складська. Особа – платник робіт з оцінки –
громадянин Савчук А. О.
 3. Найменування об’єкта оцінки: піднавіс площею 123,2 м2
за адресою: 44700, м. Володимир-Волинський, вул. Луцька, 80в,
що обліковується на балансі ВП «Геологорозвідувальна експедиція «ДП «Львіввугілля». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44700,
м. Володимир-Волинський, вул. Луцька, 80в. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди. Телефон (0332) 24-80-24. Телефакс (0332) 24-34-77. Наявність об’єктів,
що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно на 31.12.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3,66 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно – окрема будівля
до 800 м2 – виробничо-складська. Особа – платник робіт з оцінки –
громадянин Гись В. М.
 4. Найменування об’єкта оцінки: баня сапропускник котельня
площею 136,2 м2 за адресою: 44700, м. Володимир-Волинський,
вул. Луцька, 80в, що обліковується на балансі ВП «Геологорозвідувальна експедиція «ДП «Львіввугілля». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: 44700, м. Володимир-Волинський, вул. Луцька, 80в. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору орен-
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ди. Телефон (0332) 24-80-24. Телефакс (0332) 24-34-77. Наявність
об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): орієнтовно на 31.12.2018. Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3,66 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно – окрема будівля
до 800 м2 – виробничо-складська. Особа – платник робіт з оцінки –
громадянин Верко С. Р.
 5. Найменування об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів:
стоянка для автомобілів загальною площею 2500,0 м2; приміщення пункту видачі дозволів (ПВД) загальною площею
136,2 м2; виробниче приміщення (літера Б-1) загальною площею 282,8 м2 за адресою: 45063, Волинська обл., Ковельський р-н,
с. Воля-Любитівська, вул. Луцька, 1а, що обліковується на балансі
філії «Волинський державний обласний навчально-курсовий комбінат» Українського державного підприємства по обслуговуванню
іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 45063, Волинська обл.,
Ковельський р-н, с. Воля-Любитівська, вул. Луцька, 1а. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору
оренди. Телефон (0332) 24-80-24. Телефакс (0332) 24-34-77. Розмір земельної ділянки, усього: 1,0984 га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної
частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: Ковельський р-н, с. Воля-Любитівська. Цільове призначення
земельної ділянки: розширення виробництва пункту автомобільного сервісу-44 в с. Воля-Любитівська Любитівської сільської ради,
Ковельського району. Правовий режим земельної ділянки: право
постійного користування землею. Наявність об’єктів, що містять
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): орієнтовно на 31.12.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 9,4 тис. грн. Подібні до об’єкта
оцінки об’єкти: нерухоме майно – комплекс будівель та споруд – нерухомість комплексного використання (об’єкти, які поєднують два і
більше видів функціонального призначення). Особа – платник робіт
з оцінки – ТОВ «САЙТ ГРУП».
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015
№ 2075 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності
відповідно до Положення застосовується РВ Фонду по Волинській
області, у разі якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки
суб’єкта оцінки менша 200 (двісті) тис. грн.
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих
відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та
професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають
об’єкту оцінки.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію
оцінювача стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами)
оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

5. Компенсація переможцем конкурсу витрат за виконання незалежної оцінки майна протягом 10 днів з моменту оголошення результатів конкурсу.
6. Виконання поточного та капітального ремонту орендованого майна за рахунок орендаря без компенсації витрат на їх здійснення.
7. Зобов’язання не зберігати і не використовувати в орендованих
приміщеннях та майданчиках токсичні, вибухові, наркотичні, радіоактивні речовини і матеріали, забезпечити протипожежну безпеку
об’єкта оренди.
8. Зобов’язання встановлення приладів обліку комунальних послуг
за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів
з постачальними організаціями.
9. Зобов’язання щодо дотримання належних умов експлуатації
об’єкта оренди, запобігання його пошкодженню та псуванню, утримувати майно в належному стані, не гіршому ніж на момент передачі
його в оренду.
10. Зобов’язання виконувати всі необхідні заходи для захисту
довкілля з метою дотримання екологічних норм експлуатації приміщення.
11. Забезпечення зобов’язань орендаря зі сплати орендної плати
внесенням завдатку у розмірі, не меншому ніж одна місячна орендна
плата за перший (базовий) місяць, який вноситься протягом 10 днів
з моменту підписання договору оренди в рахунок плати за останній
місяць оренди.
12. Заборона суборенди, приватизації та переходу права власності на орендоване майно.
13. Мета і предмет господарської діяльності, визначені в установчих документах суб’єкта господарювання, який здійснює господарську діяльність на базі орендованого майна, не можуть суперечити
умовам договору оренди.
Для участі в конкурсі учасник подає на розгляд конкурсної
комісії заяву про участь у конкурсі та такі документи:
для учасників, які є юридичними особами: копії установчих документів посвідчені нотаріусом; довіреність, видана представнику
юридичної особи з наданням повноважень, та документ, що посвідчує
представника юридичної особи, оформлена належним чином; копію
звіту про фiнансовi результати учасника конкурсу з урахуванням дебіторської i кредиторської заборгованості за останній рік, завірену
належним чином; довідку вiд учасника конкурсу про те, що стосовно
нього не порушено справу про банкрутство.
для учасників, якi є фізичними особами: копію свідоцтва про реєстрацію фізичної особи як суб’єкта підприємницької діяльності посвідчену нотаріусом; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб-підприємців; копію декларацію про доходи або
завірену в установленому порядку копiю звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку, завірену
належним чином; довіреність, видану представнику фізичної особи з
наданням повноважень, та копію документа, що посвідчує представника фізичної особи, належним чином оформлену;
для всіх учасників: техніко-економічне обґрунтування оренди –
зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу та забезпечення виконання зобов’язання щодо сплати орендної плати (завдатку), додатковi пропозицii до договору оренди; повідомлення про
засоби зв’язку з учасником конкурсу.
Конкурсні пропозиції подаються в окремому конверті з написом
«На конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу. Кінцевий
термін прийняття документів на конкурс: за 5 (п’ять) календарних
днів до дати проведення конкурсу.
Конкурс відбудеться о 10.00 на 21-й календарний день
після публікації цієї інформації у газеті «Відомості приватизації», в кабінеті відділу матеріально-технічного забезпечення
Навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства
оборони України за адресою: м. Львів, вул. Клепарівська 39а.
Для довідок e-mail: nsblvs.mtz@gmail.com.

Департамент оцінки майна, майнових прав
та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36
Претендентам потрібно подати конкурсну документацію,
в запечатаному конверті по кожному об’єкту оцінки окремо,
а саме:
1) конкурсну пропозицію, яка подається в запечатаному окремому
конверті та має містити пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки
з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законодавством, а також строк виконання робіт у календарних днях, який
не повинен перевищувати 5 календарних днів; 2) документи щодо
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою
інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна (додаток 3 до Положення). У разі відсутності досвіду та
(або) відсутності хоча б одного з документів, що підтверджують цей
досвід (зокрема, подані копії документів є нечитабельними), бали за
відповідними критеріями не зараховуються; 3) підтвердні документи:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за
встановленою формою (додаток 4 до Положення); інформація про
претендента (додаток 5 до Положення).
На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо
якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я,
по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну
документацію.
Претендент не допускається до участі в конкурсі у разі: недостовірності, невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання; перевищення очікуваної найбільшої ціни
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки.
Замовник робіт з оцінки – РВ Фонду по Волинській області (43027,
м. Луцьк, Київський майдан, 9).
Конкурсна комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та
робоча група з опрацювання документів претендента перебувають за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801, телефон:
(0332) 24-00-57.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї
інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у РВ Фонду
по Волинській області за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801.
У разі, якщо дата конкурсу припадає на вихідний, святковий або
інший неробочий день, то конкурс відбудеться в перший за ним робочий день.
Конкурсну документацію потрібно подати до сектору організаційноадміністративного забезпечення РВ Фонду по Волинській області
за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9 каб. 807 за чотири робочих
дні до опублікованої дати проведення конкурсу (включно).
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Волинській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
 Найменування об’єкта оцінки: частина даху пожежного депо
із житловими приміщеннями А-3 площею 15,0 м2 та частина вишки пожежного депо із житловими приміщеннями А-3 площею
5,0 м2 за адресою: 43016, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Тарасова,
17а, що обліковуються на балансі Аварійно-рятувального загону
спеціального призначення Управління Державної служби України
з надзвичайних ситуацій у Волинській області. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 43016, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Тарасова, 17а.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження
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дії договору оренди. Телефон (0332) 24-80-24. Телефакс (0332)
24-34-77. Розмір земельної ділянки, усього: 0,6154 га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням
пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування
земельної ділянки: м. Луцьк, вул. Тарасова, 17а. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування 2-ої державної пожежної частини. Правовий режим земельної ділянки: право постійного
користування земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки: 2 086 561,18 грн. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): орієнтовно на 31.12.2018. Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,46 тис. грн. Подібні до
об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно – дахи та нерухоме майно
для встановлення передавальних пристроїв. Особа – платник робіт
з оцінки – ТОВ «лайфселл».
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075
(у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності
відповідно до Положення застосовується РВ Фонду по Волинській
області, у разі якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки
суб’єкта оцінки менша 200 (двісті) тис. грн.
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих
відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та
професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають
об’єкту оцінки.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та
підписання звіту про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними
документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати конкурсну документацію,
в запечатаному конверті по кожному об’єкту оцінки окремо,
а саме:
1) конкурсну пропозицію, яка подається в запечатаному окремому
конверті та має містити пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки
з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законодавством, а також строк виконання робіт у календарних днях, який
не повинен перевищувати 5 календарних днів; 2) документи щодо
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою
інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна (додаток 3 до Положення). У разі відсутності досвіду та
(або) відсутності хоча б одного з документів, що підтверджують цей
досвід (зокрема, подані копії документів є нечитабельними), бали за
відповідними критеріями не зараховуються; 3) підтвердні документи:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за
встановленою формою (додаток 4 до Положення); інформація про
претендента (додаток 5 до Положення).
На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого
буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та
найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Претендент не допускається до участі в конкурсі у разі недостовірності, невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання; перевищення очікуваної найбільшої ціни
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки.
Замовник робіт з оцінки – РВ Фонду по Волинській області (43027,
м. Луцьк, Київський майдан, 9).
Конкурсна комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група з опрацювання документів претендента перебувають
за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801, телефон (0332)
24-00-57.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї
інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у РВ Фонду
по Волинській області за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801.
У разі, якщо дата конкурсу припадає на вихідний, святковий або
інший неробочий день, то конкурс відбудеться в перший за ним робочий день.
Конкурсну документацію потрібно подати до сектору організаційноадміністративного забезпечення РВ Фонду по Волинській області
за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9 каб. 807 за чотири робочих
дні до опублікованої дати проведення конкурсу (включно).

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Дніпропетровській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею
362,12 м2 (у т. ч. 87,22 м2 – площа загального користування).
Балансоутримувач: Верхньодніпровський коледж Дніпровського
державного аграрно-економічного університету. Адреса: м. Верхньодніпровськ, вул. Дедишка, 1. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник –
РВ Фонду по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Ібрагімов
Т. І. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та
частини будівель.
 2. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 34,0 м2. Балансоутримувач: КП «Південукргеологія». Адреса:
м. Дніпро, вул. Чернишевського, 11. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ Фонду по Дніпропетровській області. Платник – Державна
організація «Південна територіальна інспекція державного геологічного контролю за веденням робіт по геологічному вивченню та використанню надр». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки
об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 3. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 18,0 м2. Балансоутримувач: КП «Південукргеологія». Адреса:
м. Дніпро, вул. Чернишевського, 11. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ Фонду по Дніпропетровській області. Платник – Державна
організація «Південна територіальна інспекція державного геологічного контролю за веденням робіт по геологічному вивченню та використанню надр». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки
об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 4. Назва об’єкта: внутрішні доріжки та площадки на території ГНС-1 площею 33,0 м2. Балансоутримувач: Павлоградське
міжрайонне управління водного господарства Державного агентства водних ресурсів України Регіонального офісу водних ресурсів
у Дніпропетровській області. Адреса: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, смт Слобожанське, вул. Ентузіастів, 1б. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – РВ Фонду по Дніпропетровській області.
Платник – ПрАТ «ВФ Україна». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки
об’єкти: майданчики (замощення).

№ 3 (1231)

 5. Назва об’єкта: частина басейну (берма) площею 23,65 м2.

Балансоутримувач: Павлоградське міжрайонне управління водного
господарства Державного агентства водних ресурсів України Регіонального офісу водних ресурсів у Дніпропетровській області. Адреса:
Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, с. Братське, НСП «Сура».
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ Фонду по Дніпропетровській
області. Платник – ПрАТ «ВФ Україна». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта
оцінки об’єкти: басейн (частина басейну).
 6. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею
172,4 м2. Балансоутримувач: РВ Фонду по Дніпропетровській області. Адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ Фонду по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ
«Нектар-Сервіс». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки
об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 7. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею
265,3 м2 (у т. ч. 70,1 м2 – площа загального користування) та
будівля гаража площею 81,6 м2. Балансоутримувач: Прокуратура
Дніпропетровської області. Адреса: Дніпропетровська обл., Межівський р-н, смт Межова, просп. Незалежності, 7/1. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Замовник – РВ Фонду по Дніпропетровській області. Платник –
Виконавчий комітет Межівської селищної ради Дніпропетровської
області. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 5,9 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення
(частини будівель) та окремі будівлі за функціональним призначенням гараж.
 8. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею
89,2 м2. Балансоутримувач: Національний технічний університет
«Дніпровська політехніка». Адреса: м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 19. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ Фонду по Дніпропетровській області. Платник – КЗО «Українсько-Американський ліцей» ДМР. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення
та частини будівель.
 9. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 18,0 м2 (в т. ч. 2,0 м2 – площа загального
користування). Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби України у Томаківському районі Дніпропетровської
області. Адреса: Дніпропетровська обл., Томаківський р-н, смт Томаківка, вул. Лесі Українки, 51. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник –
РВ Фонду по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Абабіна О.
М. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та
частини будівель.
 10. Назва об’єкта: частини нежитлових вбудованих приміщень загальною площею 22,94 м2 (в т. ч. 20,54 – м2 площа
загального користування). Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби України у Покровському районі Дніпропетровської області. Адреса: Дніпропетровська обл., Покровський
р-н, смт Покровське, вул. Центральна, 30а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ Фонду по Дніпропетровській області. Платник – ПАТ
«Ощадбанк». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки
об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 11. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 17,6 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський регіональний
інститут державного управління Національної академії державного
управління при Президентові України. Адреса: м. Дніпро, вул. Гоголя,
29. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Замовник – РВ Фонду по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Міжнародна мовна школа «Глобус».
Дата оцінки: 20.01.2019. Очікувана найбільша ціна надання послуг з
оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
приміщення та частини будівель.
 12. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 2,0 м2. Балансоутримувач: Головне управління
статистики у Дніпропетровській області. Адреса: м. Дніпро, вул. Столярова, 3. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ Фонду по Дніпропетровській області. Платник – АТ КБ «ПриватБанк». Дата оцінки
20.12.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення
та частини будівель.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію, а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну
пропозицію; документи щодо практичного досвіду виконання робіт
з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду за встановленою формою; інформацію про претендента за встановленою
формою.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають бути завірені підписом керівника СОД.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення
про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, зі змінами, внесеними наказом Фонду 16.01.2018 № 47, зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному
конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, та терміну виконання робіт (у календарних днях).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з
описом документів, що в ньому містяться, та відміткою на конверті
«На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» до відділу документального забезпечення та архівної роботи за адресою: 49000,
м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 10, до 25 січня 2019 р.
Конкурс відбудеться 31.01.2019 об 11.00 у регіональному
відділенні, телефон для довідок (056)744-11-51.

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Донецькій області про оголошення
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки індивідуально визначеного майна – об’єктів
оренди та розміру збитків, завданих державі
 1. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення площею 114,6 м2 четвертого поверху навчального
корпусу № 3, що перебувають на балансі Державного вищого
навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет» (код за ЄДРПОУ 38177113). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: 84100, Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Добровольського,
б. 1. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою
укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ Фонду
по Донецькій області, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Автознайко». Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2018.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,8 тис. грн. В якості по-

дібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки приміщень,
частин будівель.
 2. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею 113,8 м2 підвалу будівлі (реєстровий номер
00194317.28.АААДЕЖ556), що перебуває на балансі ВАТ «Укр
цинк», код за ЄДРПОУ 00194317. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Європейська, 13. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: РВ Фонду по Донецькій області, телефон/
телефакс: (057) 700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: Громадська організація «Спортивний клуб
«Східне коло». Наявність об’єктів, що містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2018.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,8 тис. грн. В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки приміщень,
частин будівель.
 3. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення № 1 площею 6,9 м2 п’ятої групи приміщень на першому
поверсі будівлі вбиральні на причалі № 3 першого району порту
(літ. А-1), що перебуває на балансі ДП «Маріупольський морський
торговельний порт» (код за ЄДРПОУ 01125755). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 87510, Донецька обл., м. Маріуполь, просп. Луніна,
99. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою
укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ Фонду по
Донецькій області, телефон/телефакс: (057) 700-03-14, електронна
адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: Іноземне підприємство «СЖС Україна». Наявність об’єктів, що містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
31.12.2018. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,5 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
приміщень, частин будівель.
 4. Найменування об’єкта оцінки: розмір збитків, що призвели до завдання майнової шкоди державі за встановленим фактом нестачі основних засобів цілісного майнового комплексу
ДП «Добропіллявугілля», переданого в оренду ТОВ «ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ» за договором оренди від 22.12.2010 б/н.
Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: 85043, Донецька обл., м. Добропілля, м. Білицьке,
вул. Красноармійська, буд. 1а. Мета проведення оцінки: визначення
розміру збитків відповідно до вимог пунктів 103-110 Методики оцінки майна, затвердженої постановою КМУ від 10.12.2003 № 1891 (зі
змінами). Замовник послуг з оцінки: РВ Фонду по Донецькій області,
телефон/телефакс: (057) 700-03-14, електронна адреса: donetsk@
spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: ТОВ «ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ». Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним
обліком: основні засоби (обладнання та інструменти) 36 одиниць.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства – 1000000,00 (один мільйон гривень). Балансова залишкова
вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: 8447,93 тис.
грн станом на 31.05.2017. Наявність об’єктів, що містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
31.10.2018. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 3,0 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
розміру збитків, що призвели до завдання майнової шкоди, при пошкодженні, розкраданні, нестачі, знищенні, псуванні основних засобів суб’єкта господарювання.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу
Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 20.02.2018 за № 198/31650) (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих
відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та
професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки
майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають
об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників конкурсу, передбачених
п. 12 розділу ІІ Положення.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію на об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка
складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, щодо
вартості надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з
наданням таких послуг, а також строку їх виконання у календарних
днях (не більше ніж 5 календарних днів). У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість
надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом згідно із законом; документів щодо практичного
досвіду надання послуг з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та оцінювачів, які будуть
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна (згідно з додатком 3 до Положення); підтвердних документів.
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (згідно з додатком 4 до Положення);
письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною
таємницею, і залучається претендентом (за потреби); інформація про
претендента (згідно з додатком 5 до Положення).
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057,
м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (4-й поверх). Телефон для
довідок (057) 700-03-27.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублікування цієї інформації об 11.00 в РВ Фонду по Донецькій
області за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний,
буд.1 (3-й поверх).
Конкурсна документація подається до відділу інформаційного
організаційно-документального забезпечення РВ Фонду по Донецькій області (3-й поверх) не пізніше ніж за чотири робочих дні до
оголошеної дати проведення конкурсу (включно). На конверті слід
зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а
також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування
юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.

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: нежитлове приміщення
площею 54,6 м2 будівлі штампувального цеху (літ. Е), що перебуває на балансі ДП Коростишівський завод «Реммашторф». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Коростишів,
вул. 19-та буддільниця. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.12.2018. Замовник
оцінки – РВ Фонду по Житомирській області; платник робіт з оцінки –
ФОП Войтинський А. В. 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 № 2: нежитлове приміщення

площею 134,1 м2 будівлі штампувального цеху (літ. Е), що перебуває на балансі ДП Коростишівський завод «Реммашторф».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Коростишів, вул. 19-та буддільниця. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.12.2018. Замовник
оцінки – РВ Фонду по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Шуринок А. А. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки
під час обрання переможця – 1800,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки
об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Найменування об’єкта оцінки № 3: нежитлові приміщення
площею 45,6 м2 у прибудові (їдальня (літ. А3) до навчальноадміністративного корпусу, що перебуває на балансі Будівельного
коледжу Житомирського національного агроекологічного університету. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. С. Бандери,
6. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Дата оцінки: 31.12.2018. Замовник оцінки – РВ Фонду по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Кузьменкова-Семчук І. П.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 1600,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення,
частини будівель.
 Найменування об’єкта оцінки № 4: частина вестибуля площею 3,0 м2 на першому поверсі навчального корпусу № 4,
що перебуває на балансі Житомирського національного агроекологічного університету. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир,
вул. Пушкінська, 38. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження дії договору оренди. Дата оцінки: 31.12.2018. Замовник оцінки –
РВ Фонду по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ПАТ КБ
«ПриватБанк». Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 1600,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки об’єкти –
приміщення, частини будівель.
 Найменування об’єкта оцінки № 5: приміщення гаража
(літ. А) площею 52,8 м2, що перебуває на балансі Житомирського
торгівельно-економічного коледжу Київського національного торго
вельно-економічного університету. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Чуднівська, 101. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
з метою продовження дії договору оренди. Дата оцінки: 31.12.2018.
Замовник оцінки – РВ Фонду по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ПП «ТЕПЛОДАР 2». Очікувана найбільша ціна послуг з
оцінки під час обрання переможця – 1600,00 грн. Подібні для об’єкта
оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Найменування об’єкта оцінки № 6: нежитлові приміщення
площею 14,0 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі
(літ. А), що перебуває на балансі Управління державної казначейської служби України в Ємільчинському районі Житомирської області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., смт Ємільчине,
вул. Соборна, 45. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.12.2018. Замовник оцінки – РВ
Фонду по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Андрійчук К. 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 № 7: нежитлове приміщення
площею 9,7 м2 в адміністративній будівлі, що перебуває на балансі Малинської районної державної адміністрації Житомирської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Малин,
вул. Соборна, 6а. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження дії договору оренди. Дата оцінки: 31.12.2018. Замовник оцінки – РВ
Фонду по Житомирській області; платник робіт з оцінки – Малинське
міське комунальне підприємство «Архітектурно-планувальне бюро».
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 1800,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення,
частини будівель.
 Найменування об’єкта оцінки № 8: нежитлове приміщення площею 25,08 м2 в учбовому корпусі № 2, що перебуває на
балансі Малинського лісотехнічного коледжу. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Житомирська обл., Малинський р-н, с. Гамарня,
вул. Миклухи-Маклая, 5. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
продовження дії договору оренди. Дата оцінки: 31.12.2018. Замовник
оцінки – РВ Фонду по Житомирській області; платник робіт з оцінки –
Українське державне підприємство поштового зв’язку «Укрпошта».
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 1800,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення,
частини будівель.
 Найменування об’єкта оцінки № 9: магазин (літ. А) площею
89,6 м2, що перебуває на балансі Житомирської філії Концерну
«Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Овруч, вул. Ващука, 5. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.12.2018. Замовник оцінки – РВ Фонду по Житомирській області; платник робіт з
оцінки – ФОП Петрук Г. С. 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 у конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації,
порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні,
зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій
зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням
усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом; документів
щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності
та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання
звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки);
підтвердних документів.
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності; інформація про претендента; заява про участь у конкурсі
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про
претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів.
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Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з
описом документів шляхом поштового відправлення на адресу:
м Житомир, вул. С.Ріхтера, 20 або до приймальні РВ Фонду по
Житомирській області (каб. 401) за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) до 15.00. На конверті
потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити найменування об’єкта оцінки
та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає конкурсну документацію.
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування цієї інформації об 11.00 у РВ Фонду по Житомирській
області за адресою: м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20 (контактний номер телефону (0412) 42-04-18).

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
IНФОРМАЦIЯ
РВ Фонду по Закарпатській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки майна
 1. Назва об’єкта оцінки: газорозподільні системи, власником яких є держава та які обліковуються на балансі оператора газорозподільних систем ПАТ «Закарпатгаз» (код за
ЄДРПОУ 05448610, 88015, м. Ужгород, вул. Погорєлова, 2). Мета
проведення незалежної оцінки: відображення результатів оцінки у
бухгалтерському обліку. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-3883. Основні види продукції (послуг), що виробляються: –. Кількість
об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних
засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів) станом на 31.12.2011: 5995 од.
в тому числі: інженерні споруди – (газопроводи (нафтопроводи),
споруди на газопроводах (нафтопроводах), обладнання – 5948 од.,
інше майно (речі), на яке поширено режим нерухомої речі, – 29 од.,
рухоме майно (речі) – транспортні засоби спеціального призначення – 18 од. Місцезнаходження об’єктів: Закарпатська область,
у т. ч. Ужгородський, Берегівський, Виноградівський, Іршавський,
Міжгірський, Мукачівський, Перечинський, Свалявський, Тячівський,
Хустський райони. Балансова залишкова вартість основних засобів станом на 31.12.2011: первісна вартість – 130 761 748,73 грн,
залишкова вартість – 80 187 574,56 грн. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій,
нематеріальних активів) станом на 31.12.2016 – 6 043 од., у тому
числі: інженерні споруди (газопроводи (нафтопроводи), споруди на
газопроводах (нафтопроводах), обладнання – 5996 од.; інше майно (речі), на яке поширено режим нерухомої речі, – 29 од.; рухоме
майно (речі) – транспортні засоби спеціального призначення –18
од. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська область, у т. ч. Ужгородський, Берегівський, Виноградівський, Іршавський, Міжгірський,
Мукачівський, Перечинський, Свалявський, Тячівський, Хустський
райони. Балансова залишкова вартість основних засобів станом
на 31.12.2016: первісна вартість – 153 152 162,29 грн, залишкова вартість – 73 961 413,60 грн. Наявність об’єктів, відомості про
які містять державну таємницю: ні. Подібними до об’єкта оцінки є:
основні засоби, у тому числі: споруди, передавальні пристрої (постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
(секція D відповідно до Національного класифікатора України ДК
009:2100), обладнання, прилади, колісні транспортні засоби. Дата
оцінки: 31.12.2011, 31.12.2016. Очікувана найбільша ціна надання
послуг з оцінки – 130 000,00 грн. Строк виконання робіт з оцінки не
має перевищувати 20 календарних днів.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015
№ 2075 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650
(далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ Фонду по Закарпатській області
(88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, 312).
Платник – РВ Фонду по Закарпатській області.
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: 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових
прав на них», 1.2 «Оцінка машин і обладнання», 1.3 «Оцінка колісних
транспортних засобів», 1.7 «Оцінка рухомих речей, крім таких, що
віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів,
літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих, що становлять
культурну цінність».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться
у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява
про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках
3 – 5 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції – пропозиції учасника конкурсу щодо
вартості надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з
наданням таких послуг, а також строку їх виконання робіт (у календарних днях), запечатаної в окремому конверті; підтвердних документів: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення),
інформація про претендента (додаток 5 до Положення); документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із
заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до
Положення).
Місцезнаходження комісії та робочої групи: 88000, м. Ужгород,
вул. Собранецька, 60, телефон для довідок (0312) 61-38-83.
На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого
буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та
найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Конкурсна документація претендента подається в запечатаному
конверті до служби діловодства РВ Фонду по Закарпатській області
за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60 (каб. 313) до
25 січня 2019 року 15.45 (включно).
Конкурс відбудеться 31 січня 2019 року о 10.00 у РВ Фонду
по Закарпатській області (адреса: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 303).
IНФОРМАЦIЯ
РВ Фонду по Закарпатській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки майна
 1. Назва об’єкта оцінки: частина вестибуля (поз. 11) площею
2,5 м2 першого поверху будівлі поліклінічного відділення літ.
А. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Великокам’яна, 10. Балансоутримувач: Державна установа

«Науковий-практичний медичний центр «Реабілітація» Міністерства
охорони здоров’я України». Мета проведення незалежної оцінки:
для продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(0312) 61-38-83. Замовник робіт з оцінки: РВ Фонду по Закарпатській
області. Платник робіт з оцінки: ФОП Медведєва Л. М. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2018. Подібними до
об’єкта оцінки є: приміщення для розміщення банкоматів, автоматів
з розливу напоїв, інших автоматів. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2400 грн. Строк виконання робіт з оцінки не має
перевищувати 5 календарних днів.
 2. Назва об’єкта оцінки: будинок плотина (літ. Г) площею
44,23 м2 та форелеінкубатор (літ. А) площею 243,55 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., Міжгірський р-н,
с. Синевир, вул. Без назви, 1642. Балансоутримувач: Національний
природний парк «Синевир». Мета проведення незалежної оцінки:
для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312)
61-38-83. Замовник робіт з оцінки: РВ Фонду по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ПАТ «ЗАБІР’Я». Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 31.12.2018. Подібними до об’єкта оцінки
є: будівлі виробничої нерухомості рибного господарства. Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки – 4000 грн. Строк виконання
робіт з оцінки не має перевищувати 5 календарних днів.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового
приміщення (поз. 3-2 за планом) площею 2,0 м2 в будівлі гуртожитку літ. Г. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл.,
м. Мукачево, вул. Я. Коменского, 59. Балансоутримувач: Мукачівський державний університет. Мета проведення незалежної оцінки:
для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312)
61-38-83. Замовник робіт з оцінки: РВ Фонду по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Заболотний Ю.Ю. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2018. Подібними до
об’єкта оцінки є: приміщення для розміщення банкоматів, автоматів
з розливу напоїв, інших автоматів. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2400 грн. Строк виконання робіт з оцінки не має
перевищувати 5 календарних днів.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового
приміщення (поз. 1-3 за планом) площею 2,0 м2 в будівлі гуртожитку літ. А. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл.,
м. Мукачево, вул. Філатова, 16. Балансоутримувач: Мукачівський
державний університет. Мета проведення незалежної оцінки: для
укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312)
61-38-83. Замовник робіт з оцінки: РВ Фонду по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Заболотний Ю. Ю. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2018. Подібними до
об’єкта оцінки є: приміщення 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.
 5. Назва об’єкта оцінки: вбудоване приміщення (поз. 4 за
планом) площею 9,9 м2 першого поверху адміністративної
будівлі (літ. А). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська
обл., м. Ужгород, вул. Кошового, 4. Балансоутримувач: Регіональний
сервісний центр в Закарпатській області МВС України. Мета проведення незалежної оцінки: для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Замовник робіт з оцінки:
РВ Фонду по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: Акціонерне товариство «Комерційний інвестиційний банк». Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2018. Подібними до
об’єкта оцінки є: приміщення, частини будівель адміністративної
нерухомості. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки –
2400 грн. Строк виконання робіт з оцінки не має перевищувати 5
календарних днів.
 6. Назва об’єкта оцінки: частина холу (поз. 45 за планом)
площею 6,0 м2 першого поверху будівлі літ. А навчальнолабораторного корпусу «літ. АА’». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Університетська, 14. Балансоутримувач: ДВНЗ «Ужгородський національний університет».
Мета проведення незалежної оцінки: для продовження договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Замовник
робіт з оцінки: РВ Фонду по Закарпатській області. Платник робіт з
оцінки: ФОП Джурджа А. Ю. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.01.2019. Подібними до об’єкта оцінки є:приміщення
торгового призначення. 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 встановленою в додатках
3 – 5 до Положення формою.
Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції – пропозиції учасника конкурсу щодо
вартості надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з
наданням таких послуг, а також строку їх виконання робіт (у календарних днях), запечатаної в окремому конверті; підтвердних документів: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення),
інформація про претендента (додаток 5 до Положення); документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із
заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до
Положення).
Місцезнаходження комісії та робочої групи: 88000, м. Ужгород,
вул. Собранецька, 60, телефон для довідок (0312) 61-38-83.
На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо
якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я,
по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну
документацію.
Конкурсна документація претендента подається в запечатаному
конверті до служби діловодства РВ Фонду по Закарпатській області
за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60 (каб. 313) до
25 січня 2019 року 15.45 (включно).
Конкурс відбудеться 31 січня 2019 року о 10.00 у РВ Фонду
по Закарпатській області (адреса: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 303).
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ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Запорізькій області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди
Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 22607-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ
Фонду по Запорізькій області: zaporizhia@spfu.gov.ua. Замовник робіт
з оцінки: РВ Фонду по Запорізькій області.
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 92 загальною площею 14,1 м2 другого поверху будівлі (літ. Б-2).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Космічна, 129.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди. Балансоутримувач майна: Державний навчальний
заклад «Запорізький професійний ліцей сервісу». Платник робіт з
оцінки: ТОВ «НВФ МІДА, ЛТД». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2018. Очікувана найбільша ціна надання
послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2 500 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель; за функціональним
призначенням: адміністративна, торговельно-адміністративна,
торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського
харчування тощо.
 2. Назва об’єкта оцінки: вбудоване в перший поверх
адміністративної будівлі (літ. А-5, реєстровий номер
01038818.1.АААБЕЕ286) нежитлове приміщення № 64 загальною площею 31,5 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Соборний, буд. 105. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди.
Балансоутримувач майна: Басейнове управління водних ресурсів річок Приазов’я. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Торгівельний дім «ЕХЗ».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
2500 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель; за функціональним призначенням: адміністративна,
торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість
для закладів громадського харчування тощо.
 3. Назва об’єкта оцінки: вбудоване в п’ятий поверх адміністративної будівлі (літ. А-5) нежитлове приміщення № 225
загальною площею 15,6 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Запоріжжя, просп. Соборний, буд. 105. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Басейнове управління
водних ресурсів річок Приазов’я. Платник робіт з оцінки: Приватне підприємство «Аспект». Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 31.01.2019. Очікувана найбільша ціна надання
послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2500 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель; за функціональним
призначенням: адміністративна, торговельно-адміністративна,
торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського
харчування тощо.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 4-1, 4-2,
4-3 загальною площею 46,5 м2 першого поверху п’ятиповерхо
вої будівлі (літ. А-5). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька
обл., м. Мелітополь, вул. Інтеркультурна, буд. 390. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії
договору оренди. Балансоутримувач майна: Державний навчальний заклад «Мелітопольське вище професійне училище». Платник
робіт з оцінки: ФОП Барбашина А. М. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3200 грн. Подібні до об’єкта
оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель; за функціональним
призначенням: адміністративна, торговельно-адміністративна,
торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського
харчування тощо.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 1, 3, 7,
9, 10, 12, 13, 21 першого поверху будівлі, реєстровий номер
05402565.2.ТМЯВЖЮ023, загальною площею 268,5 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Мінська, 10. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну
дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізькийгідроенергетичний коледж (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00129366),
Запорізької державної інженерної академії, (ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ 05402565). Платник робіт з оцінки: ФОП Соловей З. М. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2 800 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель;
за функціональним призначенням: адміністративна, торговельноадміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів
громадського харчування тощо.
 6. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення
№ 428, у складі частини коридору № 428-1 площею1,05 м2
та кабінету № 428-3 площею 15,8 м 2, загальною площею
16,85 м2 на четвертому поверсі будівлі (літ. А-6). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Патріотична, 74а.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна:
Державне підприємство «Український науково-дослідний інститут
спеціальних сталей, сплавів та феросплавів». Платник робіт з оцінки: Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче
підприємство «Форсаж плюс». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2018. Очікувана найбільша ціна надання
послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2500 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель; за функціональним
призначенням: адміністративна, торговельно-адміністративна,
торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського
харчування тощо.
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 63,
№ 92, № 93, № 94, № 97 та частина приміщення № 98 площею 108,0 м2 загальною площею 214,2 м2 цокольного поверху учбового корпусу № 1 (літ. А-4), реєстровий номер
05402565.3.ТМЯВЖЮ025. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Запоріжжя, вул. Немировича-Данченка/Гастелло, 71/46. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження
терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізький
металургійний коледж, (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00193588),
Запорізької державної інженерної академії, (ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ 05402565). Платник робіт з оцінки: ФОП Бичкова А. В.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2018.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
2800 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель; за функціональним призначенням: адміністративна,
торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо.
Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, скріплений підписом керівника суб’єкта оціночної діяльності –
суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів

№ 3 (1231)

оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015
№ 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України15.01.2016
за № 60/28190 (зі змінами, внесеними наказом Фонду від 16.01.2018
№ 47, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за
№ 198/31650) (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної
діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими
передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів,
що відповідають об’єкту оцінки.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію
оцінювача стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами)
оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати разом із супровідним листом конкурсну документацію в запечатаному конверті (на
конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити дату проведення конкурсу, назву
об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір
суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця,
який подає конкурсну документацію) по кожному об’єкту оцінки
окремо, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток
4 до Положення); копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності,
виданого претенденту Фондом; копії кваліфікаційних документів
оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до
проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; інформація про претендента (додаток 5 до Положення); 2) документи щодо
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою
інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна (додаток 3 до Положення). У разі відсутності досвіду
та (або) відсутності хоча б одного з документів, що підтверджують
цей досвід (зокрема, подані копії документів є нечитабельними),
бали за відповідними критеріями не зараховуються; 3) конкурсну
пропозицію претендентів, яка подається в запечатаному окремому конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк
виконання робіт у календарних днях, який не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Претенденти, які подали документи на конкурсний відбір СОД в
одному конверті на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі СОД
допущені не будуть. У разі невідповідності, неповноти конкурсної
документації або її несвоєчасного подання, претендент до участі у
конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 69001,
м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. № 22, каб. № 16.
Телефони для довідок: (061) 226-07-50; 226-07-66; 226-07-79.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу докумен
тального забезпечення та контролю виконавської дисципліни РВ
Фонду по Запорізькій області (каб. № 10) до 15.00 25.01.2019
(включно).
Конкурс відбудеться 31.01.2019 о 10.00 у РВ Фонду по Запорізькій області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. 35.

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 51,5 м2 будівлі їдальні,
що обліковується на балансі Надвірнянського коледжу Національного транспортного університету, за адресою: Івано-Франківська обл.,
Надвірнянський р-н, м. Надвірна, вул. Соборна, 177, поверх І. Запланована дата оцінки: 31.12.2018. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження
договору оренди. Замовник оцінки – РВ Фонду по Івано-Франківській
області. Платник оцінки – ФОП Козубаль Г. Ю.
 2. Нежитлове приміщення загальною площею 452,6 м2, а
саме: приміщення на першому поверсі площею 180,7 м2 (прим.
№ 12, 13, 14, 16, 18, 19, частина прим. № 15 площею 6,0 м2 та
частина № 4 площею 10,5 м2 (згідно з техпаспортом); приміщення на другому поверсі площею 241,9 м2 (№ 42-62, № 81,
№ XIX) та приміщення спільного використання площею 30 м2
адміністративної будівлі (навчального пункту підвищення кваліфікації, літера «А»), що обліковується на балансі державного закладу «Інститут права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України», за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Лесі Українки, 4.
Запланована дата оцінки: 31.12.2018. Мета проведення незалежної
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення
договору оренди. Замовник оцінки – РВ Фонду по Івано-Франківській
області. Платник оцінки – ТОВ «ТОКА ГРУП».
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті
і складається з:
1) конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій
зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням
усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом; 2) документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності
та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної
ділянки) (додаток 3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015
№ 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47); 3) підтвердних документів.
На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого
буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та
найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде розглядатись конкурсною комісією під час обрання переможця, не повинна перевищувати: 4,7 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, передбаченим пунктом 12 розділу ІІ Положення.
У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет документів або подана ним конкурсна документація є неповною, комісія
на засіданні приймає рішення щодо недопущення його до участі в
конкурсі. Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії РВ Фонду
по 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. Івано-Франківськ,
вул. Василіянок, 48, каб. 315, телефон для довідок 55-31-39.
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група
знаходяться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48,
телефон для довідок 55-31-39.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Івано-Франківській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної
оцінки об’єкта оренди
 Нежитлове приміщення загальною площею 313,7 м2
(приміщення № 6, 7, 10, 11, 17, 35 – 40 та частина № 1 площею 4,4 м2, частина № 2 площею 24,0 м2, частина № 4 площею 60,0 м2 та частина № 20 площею 2,6 м2 – згідно з техпаспортом) та приміщення спільного (загального) використання площею 15 м2 на 1-му поверсі адміністративної будівлі
(навчального пункту підвищення кваліфікації, літера «А»), що
обліковується на балансі державного закладу «Інститут права та
післядипломної освіти Міністерства юстиції України», за адресою:
м. Івано-Франківськ, вул. Лесі Українки, 4. Запланована дата оцінки: 31.12.2018. Мета проведення незалежної оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди.
Замовник оцінки – РВ Фонду по Івано-Франківській області. Платник оцінки – ТОВ «Дельта ІФ».
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті
і складається з:
1) конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій
зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням
усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом; 2) документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності
та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної
ділянки) (додаток 3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015
№ 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47); 3) підтвердних документів.
На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого
буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та
найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде розглядатись конкурсною комісією під час обрання переможця, не повинна перевищувати: 4,7 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. Івано-Франківськ,
вул. Василіянок, 48, каб. 315, телефон для довідок 55-31-39.
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група
знаходяться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48,
телефон для довідок 55-31-39.
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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 приміщення № 1 адміністративно-побутового
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: 31.01.2019. Замовник: РВ Фонду по Київській області. Платник:
Державний ощадний банк України ПАТ Філія – Чернігівське обласне
управління. Очікувана найбільша ціна надання послуг: 3080 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини
будівель для розміщення банкоматів.
 2. 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: 3080 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть
вважатися: приміщення, частини будівель виробничого, виробничоскладського призначення.
 3. Частина приміщення № 1 (інв. № АРС-53-103005635/2)
в будівлі адміністративно-побутового корпусу з автоматизованою системою управління загальною площею 3,0 м2 за адресою:
Київська обл., м. Славутич, просп. Ентузіастів, 7, що обліковується
на балансі ВП «Атомремонтсервіс» ДП «НАЕК «Енергоатом». Мета
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору. Дата оцінки: 31.01.2019. Замовник: РВ Фонду по Київській
області. Платник: філія ПАТ «Державний експортно-імпортний банк»
у м. Чернігів. Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини
будівель для розміщення банкоматів.
 4. Частина приміщення № 1 в будівлі прирізочного цеху та
сушильних камер (інв. № 72) загальною площею 232,0 м2 згідно з поверховим планом на будівлю літер «А1-А2» за адресою:
Київська обл., смт Коцюбинське, вул. Пономарьова, 17, що перебуває на балансі ДП «Київський військовий деревообробний завод».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору. Дата оцінки: 31.01.2019. Замовник: РВ Фонду по
Київській області. Платник: ТОВ «Українська деревообробна група».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн. Подібними до
об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель виробничого призначення.
 5. Нежитлове приміщення № 6 на 1-му поверсі пасажирського термінала «D», реєстровий номер за ЄРОДВ
20572069.1435.НЛТНПД1884, загальною площею 3,7 м 2
за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт
«Бориспіль», що перебуває на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль». Мета оцінки: визначення спеціальної вартості
об’єкта з метою продовження терміну дії договору. Дата оцінки:
31.12.2018. Замовник: РВ Фонду по Київській області. Платник: ТОВ
«ААЗ ТРЕЙДІНГ-АВТОЛЮКС». Очікувана найбільша ціна надання
послуг: 2800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися:
приміщення, частини будівель адміністративного,торговельноадміністративного призначення.
 6. Нежитлове приміщення загальною площею 430,1 м2
за адресою: Київська обл., Таращанський р-н, с. Лука, вул. Заводська, 6, що перебуває на балансі ПАТ «Лучанський цукровий завод».
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: ФОП Найдич Л. В. Очікувана
найбільша ціна надання послуг: 2800 грн. Подібними до об’єкта
оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель торгівельного призначення.
 7. Аудиторія № 306, 3-й поверх, корпус В, площею 56,4 м2
за адресою: за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Університетська, 31, що перебуває на балансі Університету державної фіскальної
служби України. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.01.2019. Замовник: РВ Фонду по Київській області. Платник: ПАТ «Державний
ощадний банк України» Філія – Головне управління по м. Києву та
Київській області. Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800
грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення,
частини будівель адміністративного призначення.
 8. Частина приміщення площею 2,0 м2 за адресою: Київська
обл., м. Ірпінь, вул. Університетська, 31, що перебуває на балансі
Університету державної фіскальної служби України. Мета оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору
оренди. Дата оцінки: 31.01.2019. Замовник: РВ Фонду по Київській
області. Платник: ПАТ «Державний ощадний банк України» Філія –
Головне управління по м. Києву та Київській області. Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн. Подібними до об’єкта оцінки
будуть вважатися: приміщення, частини будівель для розміщення
банкоматів.
 9. Приміщення № 1-35, 1-36, 1-37, 1-38 у будівлі їдальні (інв. № 49) загальною площею 34,5 м2 згідно з поверховим
планом на будівлю літер «Б» за адресою: Київська обл., смт Коцюбинське, вул. Пономарьова, 17, що перебувають на балансі ДП «Київський військовий деревообробний завод». Мета оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору. Дата оцінки:
31.01.2019. Замовник: РВ Фонду по Київській області. Платник: ФОП
Пацьора Ю. В. Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини
будівель торговельного призначення.
 10. Нежитлове приміщення загальною площею 30,4 м2
за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, смт Димер, вул. Революції, 1, що перебуває на балансі Київської міської дирекції
ПАТ «Укрпошта». 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: Фармацевтичновиробниче КП «Аптека-Димер». Очікувана найбільша ціна надання
послуг: 2800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися:
приміщення, частини будівель торговельного призначення.
 11. Частина твердого покриття «Внутрішньопортові дороги» (інв. № 21509) площею 3000,0 м2 за адресою: Київська обл.,
м. Бориспіль, Аеропорт, що перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль». Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою
укладення договору. Дата оцінки: 31.01.2019. Замовник: РВ Фонду
по Київській області. Платник: ТОВ «ІНТЕРАВІА». Очікувана найбільша
ціна надання послуг: 3800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть
вважатися: майданчики, замощення, зокрема аналогічного функціо
нального призначення та частини приміщень та будівлі виробничоскладського призначення.
 12. Гуртожиток поліпшеного проживання загальною площею 1157,2 м2 на 1му – 5-му поверхах будинку за адресою:
Київська обл., м. Чорнобиль, вул. Кирова, 34в, що перебуває на балансі ДСП «Чорнобильський спецкомбінат». Мета оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору. Дата оцінки:
31.01.2019. Замовник: РВ Фонду по Київській області. Платник: ТОВ
«ЕНКОР А.Е.». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 3800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: нерухомість готельного призначення.
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 13. «Будівля об’єднаного допоміжного корпусу» площею

5099,7 м2 та «Приміщення хімводоочистки з прибудовою та
частиною приміщень об’єднаного допоміжного корпусу» площею 2883,6 м2 за адресою: Київська обл., м. Прип’ять, що обліковуються на балансі ВП «Атомремонтсервіс» ДП «НАЕК «Енергоатом».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення
договору. Дата оцінки: 31.01.2019. Замовник: РВ Фонду по Київській
області. Платник: ДСП «Чорнобильська АЕС». Очікувана найбільша
ціна надання послуг: 3800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть
вважатися: приміщення, частини будівель виробничого, складського призначення.
 14. Нежитлове приміщення № 76 (інв. № 47565), реєстровий номер за ЄРОДВ 20572069.64.НЛТНПД064, площею
17,9 м2 на другому поверсі бізнес-центру вантажного термінала 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: 31.01.2019. Замовник: РВ Фонду
по Київській області. Платник: ТОВ «ТР Лоджистікс». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн. Подібними до об’єкта оцінки
будуть вважатися: приміщення, частини будівель адміністративного призначення.
 15. Гідротехнічна споруда – Вантажна набережна загальною площею 8 313,0 м2 за адресою: Київська обл., Бориспільський
р-н, с. Кийлів, що перебуває на балансі ДП «Адміністрація річкових
портів». Мета оцінки: визначення вартості об’єкта з метою укладення
договору. Дата оцінки: 31.01.2019. Замовник: РВ Фонду по Київській
області. Платник: ТОВ «ІНТЕРПРОМІНВЕСТ УКРАЇНА». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 11000 грн. Подібними до об’єкта оцінки
будуть вважатися: споруди, зокрема, аналогічного функціонального
призначення
 16. Приміщення № 13, 14, 17, 18, 24, 26, 28 та коридор
пропорційно до займаних приміщень на 2-му поверсі термінала «В» загальною площею 138,57 м2; приміщення № 15, 16,
19, 20, 23, 25, 27 та коридор пропорційно до займаних приміщень на 2-му поверсі термінала «В» (службові приміщення в
КДП, інв. № 17033) загальною площею 108,88 м2; приміщення № 7-12 на першому, другому та третьому поверхах будівлі
метеорологічного радіолокатора (інв. № 4209) загальною площею 143,3 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, аеропорт,
що перебувають на балансі ДП «МА «Бориспіль». Мета оцінки: визначення спеціальної вартості об’єкта з метою продовження терміну
дії договору для об’єктів загальною площею 138,57 м2 та загальною
площею 108,88 м2, а також визначення ринкової вартості для об’єкта
загальною площею 143,3 м2. Дата оцінки: 31.01.2019. Замовник: РВ
Фонду по Київській області. Платник: ДП «Український авіаційний
метеорологічний центр». Очікувана найбільша ціна надання послуг:
3300 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель адміністративного призначення.
 17. Частина нежитлового приміщення буфету загальною
площею 16,7 м2 у будівлі учбового корпусу № 2 за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, Сквирське шосе, 20а, що перебуває на
балансі Техніко-економічного коледжу БНАУ. Мета оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта з метою продовження терміну дії договору.
Дата оцінки: 31.01.2019. Замовник: РВ Фонду по Київській області.
Платник: ФОП Хоменя Ж. Б. Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель торговельного призначення.
Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ Фонду по Київській області конкурсну документацію, яка відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в
Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, в редакції,
затвердженій наказом Фонду від 16.01.2018 за № 47, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 20.02.2018 за № 198/31650
(далі – Положення), складається з:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням
таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях),
якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу,
запечатаних в окремому конверті; 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, просп. Голосіївський, 50, кімн. 612.
Конкурс відбудеться 31.01.2019 об 11.00 у РВ Фонду по Київській області за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, 50,
кімн. 606, телефон для довідок 200-25-29.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Луганській області про
оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки державного
майна – об’єктів газорозподільної системи,
що обліковуються на балансі ПАТ «Луганськгаз»
 Назва об’єкта оцінки: об’єкти газорозподільної системи,
які не увійшли до статутного капіталу ПАТ «Луганськгаз» та залишились на його балансі як державне майно. Балансоутримувач: ПАТ «Луганськгаз», 93400, Луганська обл., м. Сєверодонецьк,
вул. Гагарина, 84, код за ЄДРПОУ 05451150.
Відомості про об’єкт оцінки:
об’єкти газорозподільної системи за результатами інвентаризації
станом на 31.12.2011 у кількості 25229 об’єктів, у тому числі: газопроводи – 23653 од. (високого тиску – 1662 од.; середнього тиску – 6479
од.; низького тиску – 15512 од.); споруди на газопроводах – 1465 од.
(ГРП – 650 од., обладнання ГРП – 678 од., ШРП – 137 од.); транспортні
засоби спеціального призначення – 67 од.; інше – 44 од.;
об’єкти газорозподільної системи за результатами інвентаризації станом на 31.12.2016 у кількості 11849 об’єктів, у тому числі:
газопроводи – 11081 од. (високо тиску – 626 од; середнього тиску –
3728 од; низького тиску – 6727 од); споруди на газопроводах – 723
од. (ГРП – 325 од.; ШРП – 46 од.; ГРП – 352 од.); прилади – 15 од.;
транспортні засоби спеціального призначення – 30 од.
Мета оцінки: переоцінка для цілей бухгалтерського обліку. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2011 та

31.12.2016. Замовник: РВ Фонду по Луганській області. Платник робіт
з оцінки: буде визначено в договорі згідно з законодавством. Телефон
та електронна адреса замовника: (06452) 4-23-48, lugansk@spfu.gov.
ua. Строк виконання роботи – не більше 12 календарних днів. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 190,0
тис. грн. Подібними об’єктами до об’єктів оцінки будуть вважатися:
окремі будівлі; споруди, зокрема, аналогічного функціонального призначення; КТЗ спеціального призначення.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 (у
редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів СОД, виданих відповідно до ЗУ «Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»,
якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки
майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких
напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Звіт про оцінку має бути складений державною мовою.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію, оформлену відповідно до п.5
Розділу 2 Положення, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 4 до Положення), інформація про претендента
(додаток 5 до Положення); 2) документи щодо практичного досвіду
виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток
3 до Положення); 3) конкурсна пропозиція претендента подається в
окремому запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни
надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно з законом, калькуляцію витрат, пов’язаних з наданням
таких послуг, та строк виконання робіт.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають бути завірені належним чином.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї
інформації 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 нежитлового приміщення площею 4,0 м2 на першому поверсі у будівлі під літерою
«Б-3» – нового аеровокзалу. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Львів, вул. Любінська, 168. Балансоутримувач: ДП «Міжнародний
аеропорт «Львів» імені Данила Галицького». 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. Любінська,
168. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2018
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – Підприємство з іноземними
інвестиціями «ВІП-РЕНТ».
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення
будівлі стадіону (кімната № 1013) загальною площею 5,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Стрийська, 199.
Балансоутримувач: ДП «Арена Львів». 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. Стрийська, 199. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТОВ «лайфселл».
 3. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення
№ 2 на першому поверсі будівлі загальною площею 5,4 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Яворів, вул. Котляревського, 3. 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. Яворів, вул. Котляревського, 3. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Гула
Ярослав Богданович.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на п’ятому
поверсі будівлі загальною площею 15,7 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 71. Балансоутримувач: ДІПМ «Містопроект». 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. Генерала Чупринки,
71. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2018
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – Пустомитівський районний
місцевий осередок Львівської області ЛОО ВГО «Товариство українських офіцерів».
 5. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення
на першому поверсі гуртожитку № 11 площею 7,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Лукаша, 5. Балансоутримувач:
НУ «Львівська політехніка». 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. Лукаша, 5. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2018 (орієнтовно). Платник
робіт з оцінки – ФОП Симак Дмитро Михайлович.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною
площею 141,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська
обл., м. Судова Вишня, вул. Заводська, 25. Балансоутримувач: ДНЗ
«Судововишнянський професійний ліцей». Мета проведення неза-
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лежної 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. Судова
Вишня, вул. Заводська, 25. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.12.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки –
ТзОВ «Автоград 2015».
 7. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення
загальною площею 157,7 м2 в підвалі п’ятиповерхової будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, просп. Свободи, 28.
Балансоутримувач: Львівський національний академічний театр
опери та балету імені С.Крушельницької. 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.
Свободи, 28. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.12.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Холдинг
емоцій»! Фест».
Відповідно до листа Фонду від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до нього (лист Фонду від 27.07.2018 № 10-59-15138) рекомендована максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що
склалася у I півріччі 2018 року та буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця: для об’єктів № 1 – № 5 – 2400,00
грн; для об’єктів № 6 та № 7 – 3000,00 грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015
№ 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47) (далі –
Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ Фонду по Львівській області (79000,
м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки відповідно до додатка 2
до Положення є: для № 1, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7 – приміщення,
частини будівель (адміністративна, торговельно-адміністративна,
торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського
харчування тощо); для № 2 – споруди, передавальні пристрої, конструктивні частини будівель, призначені для їх розміщення.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна
за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових
прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІ Положення.
Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ,
та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна (згідно з інформацією про подібні до об’єкта оцінки
об’єкти, ознаки подібності якого наведено в додатку 2 до Положення),
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках
2 – 5 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному
конверті шляхом поштового відправлення або до відділу документального забезпечення та роботи з ДСК за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має
містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у
календарних днях) по кожному об’єкту оцінки окремо. На конверті
потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ Фонду по Львівській області о 12.00
через 14 днів з дня опублікування цієї інформації за адресою:
м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ Фонду по Львівській області не пізніше ніж за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032) 255-41-71, 261-62-04.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Львівській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення
вестибуля на першому поверсі навчального корпусу № 5 площею 2,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. С. Бандери, 28а. Балансоутримувач: Національний університет «Львівська
політехніка». 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. С. Бандери, 28а. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2018 (орієнтовно). Платник
робіт з оцінки – ФОП Ковальчук Л. В.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового
приміщення на першому поверсі (вестибуль) та другому поверсі навчального корпусу № 4 загальною площею 2,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Митрополита Андрея,
5. Балансоутримувач: Національний університет «Львівська політехніка». 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. Митрополита Андрея, 5. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2018 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки – ФОП Ковальчук Л. В.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення
вестибуля на першому поверсі навчального корпусу № 1 площею 2,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Карпінського, 2/4. Балансоутримувач: Національний університет «Львівська
політехніка». 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. Карпінського, 2/4. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2018 (орієнтовно). Платник
робіт з оцінки – ФОП Ковальчук Л. В.
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 4. Назва об’єкта оцінки: необоротні активи у складі ЦМК
ДП «Львівський лікеро-горілчаний завод». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Львів, вул. М. Кордуби, 2. Балансоутримувач: ПрАТ
«Львівський лікеро-горілчаний завод». Мета проведення незалежної
оцінки: визначення вартості необоротних активів для переоцінки,
відповідно до положення (стандартів) бухгалтерського обліку. Балансова залишкова вартість основних засобів: інформація відсутня.
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. М. Кордуби, 2. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.12.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПрАТ
«Львівський лікеро-горілчаний завод».
Відповідно до листа Фонду від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до нього (лист Фонду від 27.07.2018 № 10-59-15138) рекомендована максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що
склалася у I півріччі 2018 року та буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця: для об’єктів № 1 – № 3 – 2400,00
грн; для об’єкта № 4 – 33000,00 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 об’єктів № 1, № 2 та № 3 – приміщення, частини
будівель (для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв, інших автоматів); для об’єкта № 4 – необоротні активи суб’єкта господарювання (порівняна кількість одиниць необоротних активів).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна
за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових
прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІ Положення.
Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ,
та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна (згідно з інформацією про подібні до об’єкта оцінки
об’єкти, ознаки подібності якого наведено в додатку 2 до Положення),
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках
2 – 5 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному
конверті шляхом поштового відправлення або до відділу документального забезпечення та роботи з ДСК за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має
містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у
календарних днях) по кожному об’єкту оцінки окремо. На конверті
потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ Фонду по Львівській області о 12.00
через 14 днів з дня опублікування цієї інформації за адресою:
м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ Фонду по Львівській області не пізніше ніж за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032) 255-41-71, 261-62-04.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Львівській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення –
комплексу адміністративних будівель (літ. А-2, А-3) першого поверху площею 6,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів,
вул. Данила Апостола, 11. Балансоутримувач: Регіональний сервісний
центр МВС України у Львівській області. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати
з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки
пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з
урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце
розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Данила Апостола,
11. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2018
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – Акціонерне товариство «Український Будівельно-інвестиційний банк».
 2. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового приміщення загальною площею 4,0 м2 на першому поверсі
будівлі під літ. «Б-3» – нового аеровокзалу. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Любінська, 168. Балансоутримувач:
ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького». 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. Любінська, 168. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.12.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ
«Джет Тім Україна».
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення
загальною площею 19,5 м2 на першому поверсі адміністративного корпусу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл.,
м. Трускавець, вул. Городище, 6. Балансоутримувач: Спеціалізований Трускавецький санаторій «Батьківщина». 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. Трускавець, вул. Городище, 6. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2018 (орієнтовно). Платник
робіт з оцінки – ТзОВ «3І».
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення в одноповерховій будівлі за інвентарним номером 10310078 загальною площею 26,9 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів,
вул. Хуторівка, 2. Балансоутримувач: ДП «Підприємство Державної
кримінально-виконавчої служби України (№ 48)». 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 май-

на). 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. Хуторівка, 2. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Копеїн
Марія Миронівна.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною
площею 68,3 м2 на першому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. В. Чорновола,
8. Балансоутримувач: Державне підприємство Державний інститут проектування міст «Містопроект». 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., м. Дрогобич,
вул. В. Чорновола, 8. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 31.12.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – Громадська
організація «Край щасливих людей».
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення в одноповерховій будівлі за інвентарним номером 10310081 загальною площею 38,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів,
вул. Хуторівка, 2. Балансоутримувач: Державне підприємство «Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України
(№ 48)». 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. Хуторівка, 2. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.12.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП
Вавжишин Мар’ян Іванович.
 7. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових побутових
приміщень одноповерхової будівлі за інвентарним номером
10310077 площею 53,7 м2 та частина нежитлових побутових
приміщень одноповерхової будівлі за інвентарним номером
10310077 площею 34,8 м2, загальною площею 88,5 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Хуторівка, 2. Балансоутримувач: Державне підприємство «Підприємство Державної
кримінально-виконавчої служби України (№ 48)». 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. Хуторівка, 2. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.12.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Крижанівська
Юлія Олександрівна.
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення будівлі складу літ. «В-1» загальною площею 118,5 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Хуторівка, 2. Балансоутримувач: Державна установа «Львівська виправна колонія № 48». 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. Хуторівка, 2. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.12.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Дацків Олександр Михайлович.
 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною
площею 261,1 м2, а саме: приміщення № IV – 28,3 м2, приміщення № V – 2,8 м2, приміщення № VI – 17,0 м2, приміщення
№ VII – 3,0 м2 у підвалі будівлі електродільниці ЕМВ, компресорної, пральні, водокачки літ. «2Ж-1» та приміщення № 3 –
28,7 м2, приміщення № 4 – 28,6 м2, приміщення № 5 – 18,1 м2,
приміщення № 6 – 16,5 м2, приміщення № 7 – 118,1 м2 на першому поверсі будівлі електродільниці ЕМВ, компресорної,
пральні, водокачки літ. «2Ж-1». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Львів, вул. Личаківська, 152. Балансоутримувач: Філія Концерну
«Техвоєнсервіс» «Львівський автомобільний завод». 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. Личаківська, 152. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.12.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Лазуркевич
Марія Володимирівна.
 10. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 33, 34, 35, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 46, 47 та частина приміщення № 2 загальною
площею 528,0 м2 на першому поверсі їдальні. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Володимира Великого, 30. Балансоутримувач: Державний вищий навчальний заклад
«Дрогобицький коледж нафти і газу». 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. Дрогобич,
вул. Володимира Великого, 30. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.12.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП
Малега Марія Іванівна.
 11. Назва об’єкта оцінки: будівля клубу (літ. «Б-2») загальною площею 975,8 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Львів, вул. Личаківська, 152. Балансоутримувач: Філія концерну
«Техвоєнсервіс» «Львівський автомобільний ремонтний завод».
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. Личаківська, 152. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 31.12.2018 (орієнтовно). Платник робіт
з оцінки – ТзОВ «Грегорі».
 12. Назва об’єкта оцінки: нерухоме державне майно загальною площею 1838,06 м2, а саме: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 1180,99 м2 на першому і другому
поверхах збірного відділення та виробнича площадка біля
збірного відділення загальною площею 657,07 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Шевченка, 134. Балансоутримувач: ДП МОУ «Львівський завод збірних конструкцій». Мета
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14

відомості
приватизації

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Рівненській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення навчального корпусу № 2 площею 3,5 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Рівне, вул. Пластова, 31. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу
(0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ Фонду по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16
Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП Старцев-Мелесь Валерій
Валерійович. 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): 31.01.2019. Очікувана найбільша ціна надання послуг з
оцінки об’єкта оцінки: 2 500 грн.
 2. Назва об’єкта оцінки: гаражі загальною площею 73,6 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., Рівненський р-н,
с. Шубків, вул. Рівненська, 3. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу
(0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80.
Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ Фонду по Рівненській області (33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: СКГ «Шубківське». 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): 31.01.2019. Очікувана найбільша ціна надання послуг з
оцінки об’єкта оцінки: 2 500 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
приміщення, частини будівель.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення навчального
корпусу № 3 площею 6,9 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
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відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок)
(за наявності): інформація відсутня. Наявність об’єктів, що містять
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2019. Очікувана найбільша ціна надання послуг з
оцінки об’єкта оцінки: 2 500 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
приміщення, частини будівель.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення
про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду
16.01.2018 № 47, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 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 опублікування цієї інформації за адресою:
33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Конкурсну документацію потрібно подати до структурного підрозділу з діловодства РВ Фонду по Рівненській області за адресою:
33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу включно до 16.00. Телефон для
довідок 26-79-91.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ

№
з/п

Назва об’єкта оцінки, його місцезнаходження
та найменування балансоутримувача

Дата оцінки
Вид
вартості

ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Тернопільській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені для проведення незалежної
оцінки об’єктів
Залишкова
вартість
об’єкта,
грн

Платник

Визначення ринкової вартості об’єкта малої приватизації
з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні

31.01.19

0,00
Ринкова вартість

1 Об’єкт малої приватизації – окреме майно –
котельне приміщення загальною площею 61,8 м2
у будівлі гаражі за адресою: 48300, Тернопільська обл., м. Монастириська, вул. Сагайдачного,
3а, що перебуває на балансі Відділу економічного та агропромислового розвитку Монастириської районної державної адміністрації
(код за ЄДРПОУ 42100455)

РВ Фонду
по Тернопільській області

Визначення вартості об’єкта з метою укладення договору оренди
2 Площадка з асфальтовим покриттям № 2 площею
748,0 м2 за адресою: вул. Князя Володимира Великого, 12, м. Чортків, Тернопільська обл., що перебуває на балансі Чортківського міжрайонного
управління водного господарства
3 Площадка з асфальтовим покриттям № 1 площею
1600,0 м2 за адресою: вул. Князя Володимира Великого, 12, м. Чортків, Тернопільська обл., що перебуває на балансі Чортківського міжрайонного
управління водного господарства

31.01.19
Ринкова
вартість

м. Рівне, вул. Хвильового, 7. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна. Телефон замовника
конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362)
26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: РВ Фонду по Рівненській області (33028,
м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП Корнійчук
Віталій Володимирович. 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): 31.01.2019. Очікувана найбільша ціна надання послуг
з оцінки об’єкта оцінки: 2 500 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
приміщення, частини будівель.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення навчального
корпусу № 2 площею 6,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Рівне, вул. Остафова, 31. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна. Телефон замовника
конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362)
26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: РВ Фонду по Рівненській області (33028,
м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП Корнійчук
Віталій Володимирович. 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): 31.01.2019. Очікувана найбільша ціна надання послуг
з оцінки об’єкта оцінки: 2 500 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
приміщення, частини будівель.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення першого поверху гуртожитку № 1 площею 163,1 м2. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Рівненська обл., м. Сарни, вул. Технічна, 4. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
з метою продовження договору оренди державного майна. Телефон
замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@
spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ Фонду по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП
Охнюк Надія Володимирівна. 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): 31.01.2019. Очікувана найбільша ціна надання послуг
з оцінки об’єкта оцінки: 2 500 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
приміщення, частини будівель.
 6. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення першого поверху навчального корпусу № 2 площею 36,2 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., м. Сарни, вул. Технічна, 4.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди
державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91.
Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса
замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ
Фонду по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77).
Платник робіт з оцінки: ФОП Охнюк Надія Володимирівна. 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): 31.01.2019. Очікувана найбільша ціна надання послуг з
оцінки об’єкта оцінки: 2 500 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
приміщення, частини будівель.
 7. Назва об’єкта оцінки: кафе «Лісовик» площею 123,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., Костопільський
р-н, с. Деражне, вул. Шевченка, 62ж. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
продовження договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362)
26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.
ua. Замовник робіт з оцінки: РВ Фонду по Рівненській області (33028,
м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП Малиш Лариса Костянтинівна. 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

31.01.19
Ринкова
вартість

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, 134. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2018 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки – Дочірнє підприємство «Соренсен і Хаар» Датської компанії
«Консепт Партнерс».
Відповідно до листа Фонду від 15.06.2016 № 10-36-11307 та
доповнення до нього (лист Фонду від 27.07.2018 № 10-59-15138)
рекомендована максимальна ціна надання послуг з оцінки майна,
що склалася у I півріччі 2018 року та буде розглядатися конкурсною
комісією під час обрання переможця: для № 1 та № 2 – 2400,00 грн;
для № 3 – № 10 – 3000,0 грн; для № 11 – 4000,00 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 № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 9, № 10,
№ 11 – приміщення, частини будівель (адміністративна, торговельноадміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів
громадського харчування тощо); для № 8 та № 12 – приміщення,
частини будівель (виробнича, виробничо-складська або складська
нерухомість).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна
за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових
прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІ Положення.
Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ,
та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна (згідно з інформацією про подібні до об’єкта оцінки
об’єкти, ознаки подібності якого наведено в додатку 2 до Положення),
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках
2 – 5 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному
конверті шляхом поштового відправлення або до відділу документального забезпечення та роботи з ДСК за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має
містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у
календарних днях) по кожному об’єкту оцінки окремо. На конверті
потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ Фонду по Львівській області о 12.00
через 14 днів з дня опублікування цієї інформації за адресою:
м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ Фонду по Львівській області не пізніше ніж за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032) 255-41-71, 261-62-04.

26089,00 ФОП Франків
Андрій Андрійович

55805,00 ФОП Франків
Андрій Андрійович

Замовник робіт з оцінки: РВ Фонду по Тернопільській області.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075
(у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення), та з урахуванням умов цієї інформації.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за
напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією
1.1 в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації,
порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь
у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5
до Положення формами.
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів,
що мають загальний стаж професійної діяльності не менше 3 років
(для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у
тому числі земельних ділянок та майнових прав на них), та наявність
особистого досвіду у виконанні робіт з оцінки кожного оцінювача,
який буде залучений до виконання робіт з оцінки подібного майна,
що підтверджується відповідними документами: копією договору
(копіями договорів) про надання послуг з оцінки разом з копією акта
приймання-передавання робіт з оцінки, копією висновку про вартість
об’єкта оцінки, оригіналом або копією рецензії, складеної рецензентом, що працює в органі приватизації, або оригіналом чи копією
рецензії, складеної експертною радою саморегулівної організації
оцінювачів, завірених печаткою претендента.
Очікувана найбільша ціна надання послуг, що буде розглядатися
конкурсною комісією під час обрання переможця з оцінки об’єкта
№ 1, – 3000,00 грн; об’єктів № 2, 3 – 2100,00 грн. У своїх конкурсних
пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну
вартість робіт з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються
претендентом згідно із законодавством.
Строк виконання робіт з оцінки об’єкта № 1 не повинен перевищувати 10 календарних днів; об’єктів № 2, 3 – 5 календарних днів.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки № 1 є нерухоме майно – окремі будівлі, приміщення, частини будівель виробничої,
виробничо-складської та складської нерухомості; подібними до
об’єктів оцінки № 2, 3 – нерухоме майно – площадки, майданчики з
твердим покриттям.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по
кожному об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів, що
містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності» та дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у РВ Фонду по Тернопільській області
за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (2-й поверх, зал
засідань) о 10.00 через 14 днів після дати опублікування цієї
інформації. Телефон для довідок (0352) 25-04-87.
Документи на участь в конкурсі подаються до РВ Фонду по Тернопільській області за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова,

№ 3 (1231)

15

відомості
приватизації

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

2 Нежитлові приміщення – кімн. № 17, 18, 19,
20 на 2-му поверсі 2-поверхової майстерні
учбового корпусу № 2, інв. № 110310005,
літ. «З-2», загальною площею 86,7 м2
за адресою: м. Харків, вул. Владислава Зубенка, 37, що перебувають на балансі ДПТНЗ
«ЦПТО № 3 м. Харкова», 02547910, тел. (057)
264-77-75

На дату
укладення
договору
на проведення незалежної
оцінки

Визначення вартості
об’єкта оренди з метою
передачі в
оренду

3 Нежитлові приміщення – кімн. № 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 на першому поверсі 3-поверхової виробничої будівлі
«Корпус 2А», інв. № 99002А, загальною
площею 388,47 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Рудика, 8, що перебувають на балансі
ДНВП «Об’єднання Комунар», 14308730,
тел. (057) 707-01-72, 702-99-82

На дату
укладення
договору
на проведення незалежної
оцінки

Визначення вартості
об’єкта оренди з метою
передачі в
оренду
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2700

13.01.19 Визначення вартості
об’єкта з
метою продовження договору оренди

2200

1 Нежитлові приміщення технічного поверху – 6,0 м2 та частина даху – 80,0 м2
5-поверхової будівлі готельно-побутового
комплексу «Сіверський Донець» загальною
площею 86,0 м2 за адресою: Харківська
обл., м. Чугуїв, вул. Харківська, 2,
буд. 155а, що перебувають на балансі
ДП «Чугуївський авіаційний ремонтний
завод», 08305644

2700

Мета проведення оцінки

ТОВ «Лайфселл»

Дата
оцінки

ФОП Волков П. А.

Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезнаходження, балансоутримувач

ТОВ «БРІГ»

№
з/п

Інформація про
платника
Очікувана найбільша ціна надання
послуг з оцінки/грн

ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Харківській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності на об’єкти оренди

25.01.19 Визначення вартості
об’єкта з
метою продовження договору оренди

2700
2200

2200

Інформація про
платника
Очікувана найбільша ціна надання
послуг з оцінки/грн

12 Частина холу (за технічним паспортом № 6)
На дату,
на 1-му поверсі Університетського стомато- визначену
логічного центру ХНМУ загальною площею
орендо2,0 м2 за адресою: м. Харків, просп. Перемо- давцем
ги, 51, що перебуває на балансі Харківського національного медичного університету,
01896866, тел. (057) 707-73-80, факс (057)
700-41-32

Визначення вартості
об’єкта
оренди для
погодження
розрахунку
орендної плати (за заявою
від сторонньої
організації)

13 Нежитлові приміщення – кабінет № 4 плоНа дату, Визначенщею 16,2 м2, кабінет № 5 площею 65,0 м2,
визначену ня вартості
кабінет № 6 площею 21,8 м2 на 1-му поверсі орендо- об’єкта
давцем оренди для
триповерхового прибудованого корпусу «В»
погодження
літ. «Г-3» та частина холу площею 8,0 м2 на
розрахунку
1-му поверсі семиповерхової будівлі (корпус
орендної пла«Б») літ. «А-7», загальною площею 111,0 м2
ти (за заявою
за адресою: м. Харків, вул. Текстильна,
від сторонньої
4, що перебувають на балансі Харківськоорганізації)
го національного медичного університету,
01896866, тел.: (057) 707-73-80, факс (057)
700-41-32

2200

10 Частина холу (за технічним паспортом № 2)
На дату, Визначенна 1-му поверсі учбово-лабораторного
визначену ня вартості
2
корпусу ХНМУ загальною площею 2,0 м
орендо- об’єкта
давцем оренди для
за адресою: м. Харків, просп. Науки, 4,
погодження
що перебуває на балансі Харківського націорозрахунку
нального медичного університету, 01896866,
орендної плател. (057) 707-73-80, факс (057) 700-41-32
ти (за заявою
від сторонньої
організації)

2200

9 Частина вестибуля (за технічним паспортом
На дату, Визначен№ 2) на 1-му поверсі площею 2,0 м2 та
визначену ня вартості
орендо- об’єкта
частина вестибуля (за технічним паспортом
давцем оренди для
№ 1) на 2-му поверсі площею 3,0 м2 головпогодження
ного учбового корпусу ХНМУ, загальною
розрахунку
площею 5,0 м2 за адресою: м. Харків, просп.
орендної плаНауки, 4, що перебувають на балансі Харківти (за заявою
ського національного медичного універсивід сторонньої
тету, 01896866, тел. (057) 707-73-80, факс
організації)
(057) 700-41-32

11 Частина фойє (за технічним паспортом № IV) На дату, Визначенна 1-му поверсі учбового корпусу анатомії
визначену ня вартості
ХНМУ загальною площею 1,0 м2 за адресою: орендо- об’єкта
давцем оренди для
м. Харків, вул. Сумська, 39, що перебуває
погодження
на балансі Харківського національного
розрахунку
медичного університету, 01896866,
орендної плател. (057) 707-73-80, факс (057) 700-41-32
ти (за заявою
від сторонньої
організації)

напрямом «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією
в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості)» 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).
Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як практичний досвід, буде використовуватись додаток
2 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності
(пункт 2 розділу II Положення).
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній
одиниці виміру – календарних днях. Строк виконання робіт повинен
становити не більше 5 днів для об’єктів оренди нерухомого майна
(після отримання в повному обсязі необхідної документації та інформації про об’єкт оцінки).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по
кожному об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів, що
містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності» та дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у РВ Фонду по Харківській області
за адресою: м. Харків, майдан Театральний, 1, 5-й поверх об
11.00 через 14 днів після опублікування цієї інформації. Телефон для довідок (057) 700-77-19.
Документи на участь у конкурсі подаються до РВ Фонду по Харківській області за адресою: м. Харків, Театральний майдан, 1, 1-й
поверх до 16.00 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Харківській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності на об’єкти оренди

№ Найменування об’єкта оцінки, площа,
з/п місцезнаходження, балансоутримувач

2200

8 Частина коридору на першому поверсі
4-поверхової будівлі учбового корпусу технікуму загальною площею 4,0 м2, за адресою:
м. Харків, вул. Котельниківська, 3, що перебуває на балансі Харківського державного автомобільно-дорожнього коледжу,
код 3450749, тел. (057) 337-84-07

2200

22.02.19 Визначення вартості
об’єкта з
метою продовження договору оренди

2200

7 Нежитлові приміщення кімн. № 30 (№ 113
згідно з планом) та № 33 (№ 114 згідно
з планом) 1-го поверху 5-поверхової будівлі головного навчального корпусу (інв.
№ 58545, літ. «А-5») загальною площею
123,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25, що перебувають на балансі
Харківського національного автомобільнодорожнього університету, 2071168,
тел. 700-38-66

2700

6 Нежитлові приміщення на першому поверсі
01.02.19 Визначенп’ятиповерхової громадської будівлі гуртоня вартості
житку (інв. № 70331, літ. «А-5») загальною
об’єкта з
2
площею 44,2 м за адресою: м. Харків,
метою продовження договул. Бакуліна, 10, що перебувають на балансі
вору оренди
Харківського національного університету
радіоелектроніки, 02071197, тел.: 702-10-14,
702-10-16

АТ «БАНК «ГРАНТ»

30.12.18 Визначення вартості
об’єкта з
метою продовження договору оренди

2700

Замовник робіт з оцінки: РВ Фонду по Тернопільській області.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075
(у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення), та з урахуванням умов цієї інформації.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за
напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією
1.1 в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації,
порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь
у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5
до Положення формами.
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів,
що мають загальний стаж професійної діяльності не менше 3 років
(для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у
тому числі земельних ділянок та майнових прав на них), та наявність
особистого досвіду у виконанні робіт з оцінки кожного оцінювача,
який буде залучений до виконання робіт з оцінки подібного майна,
що підтверджується відповідними документами: копією договору
(копіями договорів) про надання послуг з оцінки разом з копією акта
приймання-передавання робіт з оцінки, копією висновку про вартість
об’єкта оцінки, оригіналом або копією рецензії, складеної рецензентом, що працює в органі приватизації, або оригіналом чи копією
рецензії, складеної експертною радою саморегулівної організації
оцінювачів, завірених печаткою претендента.
Очікувана найбільша ціна надання послуг, що буде розглядатися
конкурсною комісією під час обрання переможця з оцінки об’єкта, –
2000,00 грн. У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен
обов’язково зазначати загальну вартість робіт з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом згідно із законодавством.
Строк виконання робіт з оцінки об’єкта не повинен перевищувати
5 календарних днів.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є нерухоме майно – окремі
будівлі, приміщення, частини будівель адміністративної, торговельноадміністративної та торговельної нерухомості.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по
кожному об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів, що
містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності» та дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у РВ Фонду по Тернопільській області
за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (2-й поверх, зал
засідань) о 10.00 через 14 днів після дати опублікування цієї
інформації. Телефон для довідок (0352) 25-04-87.
Документи на участь в конкурсі подаються до РВ Фонду по Тернопільській області за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова,
11, каб. 604 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення
конкурсу (включно).
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: РВ Фонду
по Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова,
11. Телефон для довідок (0352) 25-04-87. Електронна адреса замовника конкурсу: ternopil@spfu.gov.ua.

5 Нежитлові приміщення на 1-му поверсі учбового корпусу № 2 (літ. «А-7») загальною
площею 274,3 м2 за адресою: м. Харків,
майдан Конституції, 11/13, що перебувають
на балансі Харківського національного університету мистецтв ім. І. П. Котляревського,
2214350, тел. (057) 731-10-95

ТОВ ВКФ «АРСАМ»

Товариство з
обмеженою
відповідальністю «Девіра»

ФОП Борячок Олег
Михайлович

Визначення вартості об’єкта з метою укладення договору оренди
1 Частина нежитлового приміщення на 31.12.18 Ринкова 591,00
6-му поверсі основної будівлі під літевартість
рою «А» (позиція 6, позиція 7 згідно із
експлікацією інвентарної справи) загальною площею 26,7 м2 за адресою:
вул. Танцорова, 11, м. Тернопіль,
що перебуває на балансі РВ Фонду
по Тернопільській області

Визначення вартості
об’єкта оренди з метою
передачі в
оренду

ТОВ «НТЦ-ХАДІ»

Платник

На дату
укладення
договору
на проведення незалежної
оцінки

ФОП Корженко
Сергій Дмитрович

ЗалишкоВид
ва вартість
вартості
об’єкта, грн

4 Нежитлове приміщення – частина кімн. № 2
(хол згідно техпаспортом) на 1-му поверсі
4-поверхового лекційно-учбового корпусу,
інв. № 101330023, літ. «А¹-4», загальною
площею 1,0 м2 за адресою: м. Харків, пров.
Інженерний, 1/3, що перебуває на балансі
Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, 02071211,
тел. (057) 702-03-04

Харківський національний
медичний університет

Дата
оцінки

Мета проведення оцінки

Харківський національний
медичний університет

Назва об’єкта оцінки,
його місцезнаходження
та найменування балансоутримувача

Дата
оцінки

Харківський національний
медичний університет

№
з/п

Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезнаходження, балансоутримувач

Харківський національний
медичний університет

ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Тернопільській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені для проведення незалежної
оцінки об’єкта

№
з/п

Харківський національний медичний університет

11, каб. 604 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення
конкурсу (включно).
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: РВ Фонду
по Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова,
11. Телефон для довідок (0352) 25-04-87. Електронна адреса замовника конкурсу: ternopil@spfu.gov.ua.

Продовження таблиці

Замовником оцінки по об’єктах оренди № 1 – 8 виступає РВ Фонду
по Харківській області, а по об’єктах оцінки № 9 – 13 – Харківський
національний медичний університет.
По кожному об’єкту оцінки окремо претенденти на участь
у конкурсах подають до РВ Фонду по Харківській області конкурсну документацію в запечатаному конверті, яка складається з:
підтвердних документів (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом
Фонду від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, зі змінами, внесеними наказом Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення);
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, щодо ціни
надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент
згідно із законом, а також строку виконання робіт (у календарних
днях); документів щодо практичного досвіду виконання робіт з
оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта
оціночної діяльності або оцінювачів, які будуть залучені: копії договору (копії договорів) про надання послуг з оцінки разом з копією
акта приймання-передавання робіт з оцінки, копією висновку про
вартість об’єкта оцінки, оригіналом або копією рецензії, складеної
рецензентом, що працює в органі приватизації, або оригіналом чи
копією рецензії, складеної експертною радою саморегулівної організації оцінювачів.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за

Дата
оцінки

Мета про- Інформація
ведення
про платоцінки
ника

Очікувана
найбільша ціна
надання
послуг з
оцінки/
грн

1 Нежитлові приміщення – частина кімн.
№ 7 площею 18,02 м2 та частина коридору № 1 площею 5,77 м2 на 2-му
поверсі 2-поверхового комбінату побутового обслуговування, інв. № 1030033,
загальною площею 23,79 м2 за адресою: учбове містечко ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, с-ще Докучаєвське, Харківська
обл., що перебуває на балансі Харківського національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва, 00493764,
тел. (057) 709-03-00

На дату
укладення
договору
на проведення незалежної
оцінки

Визначен- ФОП Фоміня вартості на О. О.
об’єкта
оренди
з метою
передачі в
оренду

2700

2 Нежитлові приміщення – частина кімн.
№ 7 площею 18,02 м2 та частина кори
дору № 1 площею 5,77 м2 на 2-му
поверсі 2-поверхового комбінату побутового обслуговування, інв. № 1030033,
загальною площею 23,79 м2 за адресою:
учбове містечко ХНАУ ім. В. В. Доку
чаєва, с-ще Докучаєвське, Харківська
обл., що перебувають на балансі Харківського національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва, 00493764,
тел. (057) 709-03-00

На дату
укладення
договору
на проведення незалежної
оцінки

Визначен- ФОП Мусіня вартості єнко О. В.
об’єкта
оренди
з метою
передачі в
оренду

2700

3 Нежитлове приміщення кімн. № 17 на 28.01.19 Визначен- ТОВ «ОЛІ2-му поверсі адміністративного корпусу
ня вартості АВА»
загальною площею 38,9 м2 за адреоб’єкта з
сою: м. Харків, вул. Кирпичова, 2,
метою прощо перебуває на балансі Національного
довження
технічного університету «Харківський
договору
політехнічний інститут», 02071180,
оренди
тел. 707-66-01

2200

4 Нежитлове приміщення (за техпаспортом кімн. № 44) на першому поверсі
9-поверхової будівлі гуртожитку № 12
(літ. за техпаспортом «А-9-10») загальною площею 47,4 м2 за адресою:
м. Харків, пров. Електроінструментальний, 6б, що перебуває на балансі
Студентського містечка Національного аерокосмічного університету
ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», 23912896,
тел. 788-46-86

22.02.19 Визначен- ФОП Дем’я
ня вартості ненко С. В.
об’єкта з
метою продовження
договору
оренди

2200

5 Нежитлове приміщення – кімн. № 44
(за техпаспортом) на 1-му поверсі
9-поверхового гуртожитку № 1 для
студентів, інв. № 10310037, літ. «А-9»,
загальною площею 11,9 м2 за адресою: м. Харків, вул. Переможна, 23,
що перебуває на балансі Харківської
державної академії фізичної культури,
02928261, тел. (057) 705-23-01

На дату
укладення
договору
на проведення незалежної
оцінки

Визначен- ФОП Ання вартості дреєва
об’єкта
В. М.
оренди
з метою
передачі в
оренду

2200

6 Нежитлові приміщення – кімн.
№ 8, 9, 11, 12, 13, 38, 39, 40, 71
на 1-му поверсі 2-поверхового
учбово-адміністративного корпусу,
інв. № 10310002, літ. «А-2»,
загальною площею 179,3 м2 за адресою: м. Харків, вул. Івана Камишева,
16/12, що перебувають на балансі
ДНЗ «Регіональний центр професійної
освіти будівельних технологій
Харківської області», 25462474,
тел. (050) 365-10-47

На дату
укладення
договору
на проведення незалежної
оцінки

Визначен- ФОП Марня вартості тисюк О. О.
об’єкта
оренди
з метою
передачі в
оренду

2700

7 Нежитлове приміщення 13-го по10.01.19 Визначен- ПрАТ «ВФ
верху – 21,8 м2 та частина даху
ня вартості Україна»
11,5 м2 13-поверхового лабораторнооб’єкта з
конструкторського корпусу, загальною
метою проплощею 33,3 м2 за адресою: м. Харків,
довження
просп. Гагаріна, 168, що перебувають
договору
на балансі Державного підприємства
оренди
науково-дослідного проектного інституту «Союз», 14309830, тел. 52-70-15

2200

8 Приміщення і у підвальному приміщенні 09.11.18 Визначенадміністративної будівлі (літ. «А-5», інв.
ня вартості
№ 75839) загальною площею 37,3 м2
об’єкта з
за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 60,
метою прощо перебувають на балансі ДП «Дердовження
жавний інститут по проектуванню піддоговору
приємств коксохімічної промисловості»,
оренди
00188334, т. 714-64-17

2200

Спільне
українськонімецьке
підприємство
«Інфоком» у
формі ТОВ,
Харківська
філія


16 січня 2019 року

16

відомості
приватизації

Продовження таблиці

№ Найменування об’єкта оцінки, площа,
з/п місцезнаходження, балансоутримувач

Дата
оцінки

Очікувана
найбільМета про- Інформація ша ціна
ведення
про плат- надання
послуг з
оцінки
ника
оцінки/
грн

9 Напівпідвальне приміщення – 18 м2
27.01.19 Визначен- ПрАТ
на цокольному поверсі та 10 м2 – на
ня вартості «КИЇВСТАР»
димовій трубі в 5-поверховій будівлі
об’єкта з
гуртожитку, загальною площею 28,0 м2
метою проза адресою: м. Харків, просп. Любові
довження
Малої (просп. Постишева), 4а, що передоговору
бувають на балансі Харківський дероренди
жавний політехнічний коледж, 1393119,
тел. (057) 777-09-11

2200

10 Частина приміщень в мансардному по- 24.01.19 Визначен- ПрАТ
версі (кімн. 198) – 18,2 м2, майданчик
ня вартості «КИЇВСТАР»
покрівлі на даху – 10 м2 5-поверхової
об’єкта з
будівлі, яка є пам’яткою архітектури,
метою про2
загальною площею 28,2 м за адредовження
сою: м. Харків, вул. Сумська. 1,
договору
ідентифікаційний 190325,
оренди
тел. (057) 715-18-55

2200

11 Нежитлове приміщення 10,8 м2 на технічному поверсі та 6,0 м2 – майданчик
покрівлі на даху 11-поверхової будівлі
інженерно-лабораторного корпусу літ.
«А-11», загальною площею 16,8 м2
за адресою: м. Харків, Гімназійна
(Червоношкільна) набережна, 2,
що перебуває на балансі ДПВ та НДІ
«УКРЕНЕРГОМЕРЕЖПРОЕКТ», 114092,
тел. (057) 732-52-61

2200

27.01.19 Визначен- ПрАТ
ня вартості «КИЇВСТАР»
об’єкта з
метою продовження
договору
оренди

12 Нежитлове приміщення –кімн. № 2
08.12.18 Визначен- ТОВ
на третьому поверсі триповерхового
ня вартості «РАДІАН»
стендового корпусу (інв. № 35801)
об’єкта з
загальною площею 35,0 м2 за адреметою просою: м. Харків, вул. Весніна, 7,
довження
що перебуває на балансі Державного
договору
підприємства «Український державний
оренди
науково-дослідний вуглехімічний
інститут (УХІН)», 190443,
тел. 704-13-18

2200

13 Частина коридорів 2-го поверху пло18.01.19 Визначен- ТОВ
щею 6,0 м2 (хімічна сторона) площею
ня вартості «БУНКЕР»
6,0 м2 (фізична сторона), 4-го пооб’єкта з
верху площею 8,0 м2, 5-го поверху
метою проплощею 8,0 м2, 7-го поверху 8,0 м2
довження
14-поверхової частини різноповерхової
договору
(8-14 поверхів) будівлі головного наоренди
вчального корпусу (інв. № 103100012,
пам’ятка архітектури) загальною площею 36,0 м2 за адресою: м. Харків,
пл. Свободи, 4, що перебувають на
балансі Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, 02071205,
тел.: 705-12-47, 707-52-31

2200

14 Нежитлові приміщення – кімн. № 49, 50 20.01.19 Визначен- ТОВ
та 1/2 № 48 на другому поверсі
ня вартості «СКАНА»
11-поверхового інженерно-лаборатор
об’єкта з
ного корпусу (інв. № 82166, літ. А-11)
метою про2
загальною площею 17,3 м за адресою:
довження
м. Харків, вул. Гімназійна набереждоговору
на, 2, що перебуває на балансі ДПВ
оренди
ТА НДІ «УКРЕНЕРГОМЕРЕЖПРОЕКТ»,
00114092, тел. 732-52-61

2200

Замовником оцінки по вищеперерахованих об’єктах оренди виступає РВ Фонду по Харківській області.
По кожному об’єкту оцінки окремо претенденти на участь
у конкурсах подають до РВ Фонду по Харківській області
конкурсну документацію в запечатаному конверті, яка складається з:
підтвердних документів (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом
Фонду від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, зі змінами, внесеними наказом Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення);
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, щодо ціни
надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент
згідно із законом, а також строку виконання робіт (у календарних
днях); документів щодо практичного досвіду виконання робіт з
оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта
оціночної діяльності або оцінювачів, які будуть залучені: копії договору (копії договорів) про надання послуг з оцінки разом з копією
акта приймання-передавання робіт з оцінки, копією висновку про
вартість об’єкта оцінки, оригіналом або копією рецензії, складеної
рецензентом, що працює в органі приватизації, або оригіналом чи
копією рецензії, складеної експертною радою саморегулівної організації оцінювачів.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за
напрямом «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією
в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості)» 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).
Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як практичний досвід, буде використовуватись додаток
2 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності
(пункт 2 розділу II Положення).
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній
одиниці виміру – календарних днях. Строк виконання робіт повинен
становити не більше 5 днів для об’єктів оренди нерухомого майна
(після отримання в повному обсязі необхідної документації та інформації про об’єкт оцінки).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по
кожному об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів, що
містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності» та дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у РВ Фонду по Харківській області
за адресою: м. Харків, майдан Театральний, 1, 5-й поверх об
11.00 через 14 днів після опублікування цієї інформації. Телефон для довідок (057) 700-77-19.
Документи на участь у конкурсі подаються до РВ Фонду по Харківській області за адресою: м. Харків, Театральний майдан, 1, 1-й
поверх до 16.00 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
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ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, АРК
та м. СЕВАСТОПОЛЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду в Херсонській області, АРК
та м. Севастополі про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення
оцінки державного майна
 1. Частина нежитлового приміщення площею 5,0 м2 на першому поверсі триповерхової адміністративної будівлі, що перебуває на балансі Управління Державної казначейської служби України
у Олешківському районі Херсонської області, за адресою: Херсонська
обл., м. Олешки, вул. Пролетарська, 20. Замовник: РВ Фонду в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: Акціонерне товариство Комерційний банк «ПРИВАТБАНК». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати при продовженні договору оренди. Запланована дата оцінки:
31.12.2018. Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є
подібними до об’єктів оцінки, відповідно до інформації, наведеної у
додатку 2 до Положення: приміщення (частини приміщень) для розміщення банкоматів, інших автоматів.
 2. Нежитлове вбудоване приміщення спортивної зали
площею 1044,0 м2 та роздягальні площею 43,0 м2 на першому
поверсі будівлі корпусу механізації гідромеліоративного факультету (спортивний комплекс), що перебуває на балансі ДВНЗ
«Херсонський державний аграрний університет», за адресою: м. Херсон, вул. Стрітенська, 23. Замовник: РВ Фонду в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: Спеціалізована дитячо-юнацька
школа олімпійського резерву з футболу «Кристал» Департаменту
освіти і науки, молоді та спорту Херсонської обласної державної адміністрації. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору
оренди. Запланована дата оцінки: 31.12.2018. Об’єкти, що будуть
розглядатися комісією як такі, що є подібними до об’єктів оцінки,
відповідно до інформації, наведеної у додатку 2 до Положення: приміщення спортивно-оздоровчого призначення.
З метою уникнення зловживань та маніпулювання під час проведення конкурсів максимальна ціна надання послуг з оцінки, яка може
бути запропонована учасником конкурсу у конкурсній пропозиції для
об’єктів нерухомого майна – нежитлових приміщень, частин приміщень тощо, становить не більше ніж 2,4 тис. грн.
Для участі в конкурсі претенденти подають конкурсну документацію відповідно до наказу Фонду від 31.12.2015 № 2075
«Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
15.01.2015 за № 60/28190 (в редакції наказу Фонду від 16.01.2018
№ 47), в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмову згоду керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл
на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і
залучається претендентом (у разі необхідності); інформацію про
претендента (додаток 5 до Положення); пропозиції щодо вартості
надання послуг з оцінки, з урахуванням усіх податків, які сплачує
претендент, та строку виконання робіт (не більше 5 календарних
днів), запечатаних в окремому конверті; документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки, складені за порядком
згідно із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та
оцінювачів (додаток 3 до Положення), які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна
(загальний стаж професійної діяльності з оцінки майна не менше
ніж 3 роки, наявність кваліфікаційного свідоцтва за напрямом оцінки
«Оцінка об’єктів в матеріальній формі», спеціалізація 1.1. «Оцінка
нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі
земельних ділянок, та майнових прав на них»). Документи щодо
практичного досвіду, які не будуть складені за порядком, розглядатися не будуть.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з
описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта, на який подано
заяву про участь у конкурсі, та назву суб’єкта господарювання,
який подає заяву.
Конкурсна документація приймається за чотири робочих дні до
оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн. 222.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться в РВ Фонду в Херсонській області, АРК
та м. Севастополі за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47,
кімн. 225 о 14.00 через 18 днів після опублікування цієї інформації, телефон для довідок (0552) 22-44-44.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Черкаській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди державного майна. Замовник робіт з оцінки: РВ Фонду по
Черкаській області.
 Назва об’єкта оцінки: будинок охорони (літ. А-1) – 11,1 м2;
будинок № 1 (літ. Б-1) – 16,1 м2; будинок № 5 (літ. В-1) – 16,1 м2;
будинок № 8 (літ. Г-1) – 76,7 м2; будинок № 6, 7 (літ. г) – 19,0 м2;
будинок № 4 (літ. Д-1) – 16,2 м2; будинок № 3 (літ. Е-1) – 16,1 м2;
будинок № 2 (літ. З-1) – 16,3 м2; навіс (літ. К) – 33,3 м2; альтанка (літ. Л) – 4,9 м2; навіс (літ. М) – 71,1 м2; гараж (літ. Ж) –
22,1 м2; огорожа № 1-2 – 166,97 м; зливна яма № 3 – 1,5 м2;
свердловина № 4 – на глибину (від 4-16 м). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Златодар».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Набережна, 88, с. Коробівка, Золотоніський р-н, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ТОВ
«ЕЛІТ ПАРТНЕР ЛІДЕР». Дата оцінки: 30.11.2018. Максимальна ціна
надання послуг з оцінки об’єкта, що буде розглядатись конкурсною
комісією під час обрання переможця, не повинна перевищувати – до
5000 тис. грн. Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є нерухоме
майно – комплекс будівель та споруд.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015
№ 2075 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650
(далі – Положення).
Для участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної
діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими
передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна у
межах напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також відповідають вимогам до учасників конкурсу, передбаченим пунктом 12 розділу ІІ Положення.

Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію
оцінювача стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами)
оцінювача згідно з Законом України «Про оцінку майна, майнових
прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати до регіонального відділення
конкурсну документацію в запечатаному конверті (на конверті
слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності»,
а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування
юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію) по кожному об’єкту
оцінки окремо відповідно до Положення, яка складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо його
не було визначено в інформації про оголошення конкурсу. Пропозиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням усіх
податків, які сплачує претендент згідно із законом; документів щодо
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою
інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про
оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 3
до Положення); підтвердних документів, а саме: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою
(додаток 4 до Положення); письмової згоди керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл на провадження діяльності,
пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (за
потреби); інформації про претендента (додаток 5 до Положення).
Враховуючи вимоги листа Фонду від 17.04.2018 № 10-59-7687
«Щодо формування показників очікуваної найбільшої ціни надання послуг з оцінки об’єктів оцінки у І кварталі 2018 року» та згідно
з пунктами 5, 7 розділу ІІI Положення про конкурсний відбір СОД
комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції, що перевищують ціни надання послуг з оцінки об’єкта оцінки за групами
об’єктів.
Для визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки, будуть використовуватись ознаки подібності, наведені в додатку 2 до Положення.
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній
одиниці виміру – календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір конверта не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до
РВ Фонду по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205,
м. Черкаси, 18000. Email: cherkasy@spfu.gov.ua.
Останній день подання заяв – 24 січня 2019 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 30 січня 2019 року об 11.00 в РВ Фонду по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205,
м. Черкаси, 18000, тел. 37-29-71.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Черкаській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки
І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна. Замовник робіт з оцінки: РВ Фонду
по Черкаській області.
 1. Назва об’єкта оцінки: частина димової труби котельні площею 4,0 м2; частина (замощення) площею 26,8 м2. Площа об’єкта
оцінки: 30,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Державне підприємство «Златодар». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Шевченка, 47, м. Золотоноша, Черкаська обл. Платник робіт
з оцінки: ПАТ «ВФ Україна». Дата оцінки: 31.12.2018.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина будівлі гаража літ. З-1, З-1’
площею 151,4 м2 та будівля магазину № 19 літ. И-1’ площею
42,6 м2, загальною площею 194,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаська філія Концерну «Військторгсервіс».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Шевченка, 137, м. Золотоноша, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ФОП Сидоренко В. П.
Дата оцінки: 31.12.2018.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина приміщень на четвертому
поверсі прибудови до учбового корпусу загальною площею
211,63 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДВНЗ
«Університет банківської справи». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
вул. Чорновола, 164, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ПП «МІКАВТО». Дата оцінки: 31.12.2018.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина приміщень на першому
поверсі гуртожитку № 1 загальною площею 20,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДВНЗ «Університет банківської справи». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Чіковані,
17, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Муха Є. В. Дата оцінки:
31.12.2018.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна. Замовник робіт з оцінки: РВ Фонду
по Черкаській області.
 1. Назва об’єкта оцінки: приміщення кафе у павільйоні
біля приплаву «Тарасова Гора» загальною площею 116,6 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Шевченківський
національний заповідник. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул.
Шевченка, буд. 89, м. Канів, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки:
ФОП Довга Т. О. Дата оцінки: 31.12.2018.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015
№ 2075 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650
(далі – Положення).
Для участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної
діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими
передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна у
межах напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також відповідають вимогам до учасників конкурсу, передбаченим пунктом 12 розділу ІІ Положення.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію
оцінювача стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами)
оцінювача згідно з Законом України «Про оцінку майна, майнових
прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію в запечатаному конверті (на
конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого
буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності,
та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію)
по кожному об’єкту оцінки окремо, відповідно до Положення,
яка складається з:
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конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій
зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо
його не було визначено в інформації про оголошення конкурсу. Пропозиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням
усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом; документів
щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності
та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання
звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 3 до Положення); підтвердних документів, а саме: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за
встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмової згоди
керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл
на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (за потреби); інформації про претендента
(додаток 5 до Положення).
Враховуючи вимоги листа Фонду від 17.04.2018 № 10-59-7687
«Щодо формування показників очікуваної найбільшої ціни надання
послуг з оцінки об’єктів оцінки у І кварталі 2018 року» та згідно з пунктами 5, 7 розділу ІІI Положення про конкурсний відбір СОД комісією
не будуть розглядатися конкурсні пропозиції, що перевищують ціни
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки за групами об’єктів: об’єкт
нерухомого майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна,
що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики,
технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв), – 3000,00 грн.
Для визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки, будуть використовуватись ознаки подібності, наведені в додатку 2 до Положення.
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній
одиниці виміру – календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір конверта не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до
РВ Фонду по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205,
м. Черкаси, 18000. Email: cherkasy@spfu.gov.ua.
Останній день подання заяв – 23 січня 2019 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 29 січня 2019 року об 11.00 в РВ Фонду по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205,
м. Черкаси, 18000, тел. 37-29-71.

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по м. Києву про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежних
оцінок об’єктів оренди
 1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
№ Назва об’єкта Плоз/п
оцінки
ща, м2

Адреса об’єкта
оцінки

Орієнтовна дата
оцінки
Платник робіт з оцінки Очікувана найбільша ціна
об’єкта
надання послуг
з оцінки/грн

Балансоутримувач

1 Нежитлове
приміщення

12,9 м. Київ, вул. Бра- ДУ «Інститут
тиславська, 5а,
серця МОЗ
корпус № 1
України»

ФОП Шевченко В. О.

31.12.18

2 Нежитлове
приміщення

12,9 м. Київ, вул. Бра- ДУ «Інститут
тиславська, 5а,
серця МОЗ
корпус № 1
України»

ФОП Дудко
О. М.

31.12.18

3 Нежитлове
приміщення

12,6 м. Київ, вул. Бра- ДУ «Інститут
тиславська, 5а,
серця МОЗ
корпус № 1
України»

ФОП Ковтун
Г. І.

31.12.18

4 Нежитлове
приміщення

15,8 м. Київ, вул. Бра- ДУ «Інститут
тиславська, 5а,
серця МОЗ
корпус № 1
України»

ФОП Хохлов
А. В.

31.12.18

3500

3500

3500

3500

Продовження таблиці

№ Назва об’єкта Плоз/п
оцінки
ща, м2

Адреса об’єкта
оцінки

Балансоутримувач

Орієнтовна дата
оцінки
Платник робіт з оцінки Очікувана найбільша ціна
об’єкта
надання послуг
з оцінки/грн

5 Нежитлове
приміщення

15,2 м. Київ, вул. Бра- ДУ «Інститут
тиславська, 5-А, серця МОЗ
корпус № 1
України»

ФОП Машковська С.І.

31.12.18

6 Нежитлове
приміщення

9,54 м. Київ, вул. Бра- ДУ «Інститут
тиславська, 5а,
серця МОЗ
корпус № 1
України»

ФОП Бабіна
Г. В.

31.12.18

7 Нежитлове
приміщення

13,0 м. Київ, вул. Гене- ЦДАГО України
рала Алмазова, 8

ФОП Чала
О. В.

31.12.18

8 Нежитлове
приміщення

13,7 м. Київ, вул. Гене- ЦДАГО України
рала Алмазова, 8

ТОВ «ВІН
КАВА»

31.12.18

9 Частина нежитлового
приміщення

10,0 м. Київ, вул. Пол- ДНЗ «Центр
ПП «Виковника Шутопрофесійної
давництво
ва, 13
освіти інформа- “Фенікс»
ційних технологій, поліграфії
та дизайну м.
Києва»

31.12.18

10 Частина нежитлового
приміщення

1,0 м. Київ,
ДП «Спортивний ФОП Очеревул. Мельникова, комплекс «Аван- тян Т. Л.
48 (літ. «Б»)
гард»

31.12.18

11 Частина нежитлового
приміщення

1,5 м. Київ, вул. Пу- Банкнотнохівська, 7, корпус монетний двір
БФ24
Національного
банку України

ПАТ «Державний
ощадний
банк України»

31.12.18

12 Частина нежитлового
приміщення

1,5 м. Київ, вул. Пу- Банкнотнохівська, 7, корпус монетний двір
БФ23
Національного
банку України

ПАТ «Державний
ощадний
банк України»

31.12.18

13 Частина нежитлового
приміщення

1,5 м. Київ, вул. Пухівська, 7а (літ.
«А»)

Національний
банк України

ПАТ «Державний
ощадний
банк України»

31.12.18

14 Частина нежитлового
приміщення

1,5 м. Київ, вул. Інститутська, 11б
(літ. «А»)

Національний
банк України

ПАТ «Державний
ощадний
банк України»

31.12.18

15 Нежитлове
приміщення

236,0 м. Київ, вул. Є.
Мірошниченко, 10

Технологічний
центр обробки
та інтерпретації геофізичних
матеріалів ДГП
«Укргеофізика»

ФОП Степаненко Н. В.

3500

3500
3500
3500

3500

3500

3500

3500

3500

31.12.2018
6000

1 Нежитлові
приміщення

2 Частина даху
та технічного
поверху

Адреса
об’єкта
оцінки

Балансоутримувач

39,8 м. Київ,
НМАПО ім. П.
вул. Дорого- Л. Шупика
жицька, 9
31,61 м. Київ,
(у т. ч. вул. Дегтя21,0 та рівська, 51
10,61)

ДП НДІ «ОРІОН»

Платник робіт з оцінки
об’єкта
ДП «Центр
міжнародних
програм МОЗ
України»
ПрАТ «ВФ
Україна»

Орієнтовна дата
оцінки
Очікувана найбільша ціна надання
послуг з оцінки/грн
31.12.18
4000
30.11.18
4500

Адреса
об’єкта
оцінки

№ Назва об’єкта Плоз/п
оцінки
ща, м2
3 Частина стіни
нежитлового
приміщення

1,0

4 Нежитлове
приміщення

200,0

5 Нежитлові
приміщення

413,50

6 Нежитлове
приміщення

109,5

7 Нежитлове
приміщення

113,3

8 Нежитлове
приміщення

14,5

3500

 2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
№ Назва об’єкта Плоз/п
оцінки
ща, м2

Продовження таблиці

м. Київ,
вул. А. Пет
рицького,
12
м. Київ,
вул. Симиренка, 1
м. Київ, пл.
Спортивна, 1
м. Київ,
вул. Багговутівська, 27
м. Київ,
вул. Багговутівська, 27
м. Київ,
вул. Тургенєвська,
71-75

Балансоутримувач
Національний
університет
харчових технологій
Національний
авіаційний університет
ДП «Спортивний комплекс
«АТЛЕТ»
НМАПО ім.
П. Л. Шупика

Орієнтовна дата
оцінки
Очікувана найбільша ціна надання
послуг з оцінки/грн
ТОВ «Дабл-Ю
31.12.18
Нет Україна»
4500
Платник робіт з оцінки
об’єкта

ФОП Богданов
П. О.

30.11.18
6000

ГС «Федерація
баскетболу
України»
ТОВ ВФ «Восторг»

30.11.18
6500
31.12.18
5000

ТОВ ВФ «Восторг»

31.12.18
5000

Головне управ- ВГО «Федераління статисти- ція спортивки у м. Києві
ного туризму
України»

30.11.18
3500

НМАПО ім. П.
Л. Шупика

Конкурси відбудуться 30 січня 2019 року о 15.00 в РВ Фонду
по м. Києву за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г.
Документи приймаються до 12.30 24 січня 2019 року за адресою:
м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108.
Строк виконання робіт – до 5 календарних днів.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсна документація претендента подається в запечатаному
конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті,
на кожний об’єкт оцінки окремо. Претенденти, які подали документи
на конкурсний відбір СОД в одному конверті на всі об’єкти, до участі
в конкурсному відборі допущені не будуть.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, який відбудеться 30 січня 2019 року»,
а також зазначити назву об’єкта оцінки та найменування суб’єкта
оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015
№ 2075 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650
(далі – Положення).
До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на
підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими
передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною спеціалізацією в
межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсу) передбачені пунктом 12 розділу ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання
містяться у Положенні, зокрема у пунктах 5, 6 розділу ІІ та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Замовник робіт з оцінки – РВ Фонду по м. Києву.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлові приміщення,
частини приміщень є: нерухоме майно, ознаки подібності якого наведені у пункті 4 додатка 2 до Положення.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – частина даху та технічного поверху, частина стіни є: нерухоме майно для встановлення
антенно-фідерних пристроїв мобільних операторів.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, телефон для довідок 281-00-32.

підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФОНДУ по ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди, що відбулися 05.11.2018
Переможцями конкурсів визнано (мета проведення оцінки – визначення відновної вартості для цілей оренди):
ПП «КБ-Експерт» по об’єкту – нежитлове приміщення площею
22,95 м2 на третьому поверсі триповерхової адміністративної будівлі,
що перебуває на балансі Головного управління Національної поліції
в Чернігівській області, за адресою: Чернігівська обл., м. Городня,
вул. Шевченка, 24а (вартість робіт з оцінки – 2 130 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг
з оцінки майна);
ПП «Центр нерухомості – Чернігів» по об’єкту – нежитлові приміщення площею 17,1 м2 першого поверху чотириповерхової будівлі
гуртожитку, що перебуває на балансі Прилуцький агротехнічний коледж, за адресою: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Київська, 180
(вартість робіт з оцінки – 2 050 грн, строк – 5 календарних днів від
дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
ФОП Волченкова О. С. по об’єкту – частина нежитлових приміщень площею 512,5 м2 будівлі їдальні, в тому числі приміщень площею 108,75 м2 на першому поверсі та приміщень площею 403,75 м2
на другому поверсі, за адресою: м. Чернігів, пров. О. Бакуринського,
18а (вартість робіт з оцінки – 1 900 грн, строк – 5 календарних днів від
дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна).
У зв’язку з відсутністю заяв про участь не відбувся конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності по об’єкту: об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво цегельного заводу за адресою:
Чернігівська обл., смт Варва, вул. Зарічна, 80.
Переможцями конкурсу визнано (мета проведення оцінки – приватизація об’єктів шляхом продажу на аукціоні):
ТОВ «Центр нерухомості» по об’єкту: об’єкт малої приватизації –
незавершене будівництво прибудови до 108-квартирного житлового
будинку для роботи з дітьми за адресою: Чернігівська обл., Прилуцький р-н, смт Ладан, вул. Заводська, 30. Вартість виконання робіт з
оцінки – 4 100 грн, строк – 9 календарних днів від дати підписання
договору про надання послуг з оцінки майна;
ПП «Центр нерухомості – Чернігів» по об’єкту: об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво лазні-пральні (на 20 місць)
за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р-н, смт Парафіївка,
вул. Новозаводська, 10. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 600
грн, строк – 8 календарних днів від дати підписання договору про
надання послуг з оцінки майна.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФОНДУ по ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
оренди, що відбувся 12.11.2018
Переможцями конкурсів визнано (мета проведення оцінки – визначення відновної вартості для цілей оренди):

№ 3 (1231)

ПП «Десна-Експерт-М» по об’єкту: нежитлове приміщення площею 17,7 м2 на другому поверсі адмінбудівлі, що перебуває на балансі
Головного управління статистики у Чернігівській області, за адресою:
Чернігівська обл., смт Козелець, вул. Соборності, 14 (вартість робіт
з оцінки – 1 935 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання
договору про надання послуг з оцінки майна);
ПП «КБ-Експерт» по об’єкту – нежитлові приміщення площею
236,94 м2 другого поверху будівлі гуртожитку, що перебувають на
балансі ДНЗ «Ніжинський професійний аграрний ліцей Чернігівської
області», за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Шевченка,
113 (вартість робіт з оцінки – 2 130 грн, строк – 5 календарних
днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки
майна);
ПП «ЕФ Експерт-плюс» по об’єкту – частина тамбура площею
4,8 м2 будівлі корпусу теоретичних завдань, що обліковується на балансі Прилуцький професійний ліцей Чернігівської області, за адресою: Чернігівська обл. м. Прилуки, вул. Київська, 337 (вартість робіт
з оцінки – 1 900 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання
договору про надання послуг з оцінки майна).
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФОНДУ по м. КИЄВУ
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
незавершеного будівництва державної власності
Конкурс відбувся 07.11.2018 об 11.00
Переможець конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності на
право проведення незалежної оцінки з метою визначення збитків,
завданих об’єкту приватизації за час володіння ним покупцем, –
об’єкт незавершеного будівництва – лікарня на 400 ліжок за адресою: м. Київ, смт Бортничі, вул. Світла. Переможець конкурсу – ТОВ
«ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ НЕРУХОМОСТІ». Вартість робіт – 9 100,00 грн,
строк виконання робіт – 12 календарних днів.
Конкурс відбувся 07.11.2018 об 11.15
Переможець конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності на
право проведення незалежної оцінки з метою визначення ринкової
вартості для здійснення приватизації об’єкта державної власності
шляхом продажу на аукціоні – об’єкта незавершеного будівництва
(без земельної ділянки) – кафе на 50 місць за адресою: м. Київ,
вул. Сергія Лазо, 5б. Переможець конкурсу – ТОВ «НІКА-ЕКСПЕРТ».
Вартість робіт – 8 700,00 грн, строк виконання робіт – 3 календарних дні.
Конкурс відбувся 07.11.2018 об 11.30
Переможець конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності на
право проведення незалежної оцінки з метою визначення стартової ціни для здійснення приватизації об’єкта державної власності
шляхом продажу на аукціоні з умовами – об’єкта незавершеного
будівництва – спецгаража на 50 автомобілів за адресою: м. Київ,
вул. Охтирська, 5 – 17. Переможець конкурсу – ТОВ «Інститут розвитку нерухомості». Вартість робіт – 6 500,00 грн, строк виконання
робіт – 12 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФОНДУ по м. КИЄВУ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
оренди, що відбувся 12.11.2018
№ Назва об’єкта
з/п
оцінки
1 Нежитлове приміщення
2 Нежитлове
приміщення –
об’єкт культурної спадщини
3 Нежитлове приміщення
4
5

6
7
8
9

Термін вико- Вартість
СОД – перенання, кален- виконання
можець
дарних днів робіт, грн
20,5 м. Київ, вул. Сім’ї ТОВ «ФінанКульженків, 3
сова будівель2
2 850
на компанія
«Фіско»
45,0 м. Київ, просп.
ПП «ЕНЕРГОПеремоги, 54/1, МАКС»
2
4 050
корпус № 1

Площа, м2

Адреса об’єкта
оцінки

22,0 м. Київ, просп.
Космонавта Комарова, 1, корпус
№1
Нежитлове при- 15,7 м. Київ, вул. Гарміщення
матна, 2
Нежитлові
143,16 м. Київ, вул. О.
приміщення –
Гончара, 55а (літ.
об’єкт культур«А»)
ної спадщини
Асфальтований 30,0 м. Київ, Харківське
майданчик
шосе, 17
Нежитлове при- 49,6 м. Київ, просп.
міщення
Валерія Лобановського, 51
Нежитлове при- 64,8 м. Київ, вул. Він
міщення
ницька, 14/39
Нежитлове при- 27,3 м. Київ, вул. Чигоміщення
ріна, 20

10 Нежитлове приміщення
11 Частина нежитлового приміщення

33,4

12 Майданчик

40,0

2,0

13 Бетонна пло150,0
щадка
14 Нежитлове при- 71,2
міщення

ПП «ТОМАС &
СІМОНОВА»
ТОВ «РЕНОМЕ
ГРУП»
ТОВ «Українські інноваційні консультанти»
ФОП Рябченко О. М.
ТОВ «Сарос»

ПП «ТОМАС &
СІМОНОВА»
ТОВ «Фінансова будівельна компанія
«Фіско»
м. Київ, пл. Л.
ПП «ЕНЕРГОУкраїнки, 1
МАКС»
м. Київ, вул. Інсти- ТОВ «Фінантутська, 11б
сова будівельна компанія
«Фіско»
м. Київ, просп.
ПП «ЕНЕРГОПовітрофлотМАКС»
ський, 31
м. Київ, вул. Воло- ПП «ЕНЕРГОдимирська, 70
МАКС»
м. Київ, вул. Мар- ФОП Острик
тиросяна, 12
Т. В.

2

3 150

2

3 360

2

4 900

2

3 400

2

3 440

2

3 555

2

2 800

2

3 150

2

2 800

2

3 600

2

4 400

2

4 100
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18

відомості
приватизації

Продовження таблиці

№ Назва об’єкта
з/п
оцінки
15 Частина нежитлового приміщення
16 Частина нежитлового приміщення
17 Нежитлове приміщення
18 Нежитлові приміщення
19 Нежитлове приміщення
20 Нежитлове приміщення
21 Нерухоме
майно, а саме:
нежитлова
будівля (літ.
«Б») – об’єкт
культурної спадщини та нежитлова будівля
(літ. «В»)

Термін вико- Вартість
СОД – перенання, кален- виконання
можець
дарних днів робіт, грн
49,0 м. Київ, Харківське ТОВ «Україншосе, 15
ські іннова2
3 000
ційні консультанти»
5,0 м. Київ, пров. Ко- ТОВ «Сарос»
вальський, 5, гур2
2 370
тожиток № 14
55,9 м. Київ, вул. Т.
ТОВ «ФінанДрайзера, 7
сова будівель2
3 450
на компанія

Площа, м2

Адреса об’єкта
оцінки

172,0 м. Київ, вул. Оленівська, 25
3,0 м. Київ, вул. Стадіонна, 2/10
40,9 м. Київ, вул. Освіти, 4
5
м. Київ, вул. Б.
129,1 Хмельницько(в т. ч. го, 26
3165,8
та
1963,3)

«Фіско»
ПП «ЕНЕРГОМАКС»
ФОП Острик
Т. В.
ПП «ТОМАС &
СІМОНОВА»
ТОВ «НікаЕксперт»

2

4000

2

2400

2

3400

3

19000

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФОНДУ по ВІнницЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
державної та комунальної власності, що відбувся 20.11.2018
За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Петричко Людмилу Віталіївну
щодо визначення вартості об’єкта державної власності малої приватизації – соціально-культурного призначення – їдальні з обладнанням площею 355,12 м2 розташованої за адресою: 24004, Вінницька
обл., м. Могилів-Подільський, вул. Дністровська, 60, яка не увійшла
до статутного капіталу ВАТ «Могилів-Подільський консервний завод»,
код за ЄДРПОУ 00373965, що перебуває на балансі ПрАТ «МогилівПодільський консервний завод», код за ЄДРПОУ 00373965, з метою
приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами. Строк надання послуг з оцінки – 10 календарних днів. Вартість надання послуг
з оцінки – 3 500 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ фірму «Медінтеграція»
ЛТД щодо визначення вартості об’єкта державної власності малої
приватизації, окремого майна – будинку для сезонних працівників
літ. «А» загальною площею 655,8 м2 з вхідним майданчиком літ. «а»,
розташованого за адресою: 24714, Вінницька обл., Піщанський
р-н, с. Дмитрашківка, вул. Садова, 4а, що перебуває на балансі ПрАТ «Сад України», код за ЄДРПОУ 00414316, з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами. Строк надання
послуг з оцінки – 15 календарних днів. Вартість надання послуг
з оцінки – 2 900 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Остренюк Людмилу Василівну щодо визначення вартості об’єкта спільної власності територіальних громад сіл, селищ Вінницького району – частини будівлі
гаражів (літ. А) з оглядовими ямами (літ. о/А3, о1/А3) загальною
площею 107,4 м2 (приміщення № 8 – № 10) за адресою: м. Вінниця,
вул. Хмельницьке шосе, 17А, що перебуває на балансі КП «Саланг»
Вінницької районної ради, код за ЄДРПОУ 36995685, з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами. Строк надання
послуг з оцінки – 18 календарних днів. Вартість надання послуг
з оцінки – 2 400 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ ЦЕБ «Капітал-Інвест» щодо
визначення вартості об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна – будівлі лазні площею 137,0 м2, що не увійшла
до статутного капіталу САТ «Вищеольчедаївське», код за ЄДРПОУ
00385520, за адресою: 23441, Вінницька обл., Мурованокуриловецький р-н, с. Обухів, пров. Робітничий, 8а, що перебуває на балансі ПАТ «Вищеольчедаївське», код за ЄДРПОУ 00385520, з метою
приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами. Строк надання послуг з оцінки – 15 календарних днів. Вартість надання послуг
з оцінки – 3 450 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Остренюк Людмилу Василівну
щодо визначення вартості об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна – протипожежної господарської мережі
за адресою: 24615, Вінницька обл., Крижопільський р-н, с. Городківка, вул. Благовіщенська, 103, яка не увійшла до статутного капіталу
ВАТ «Крижопільський цукровий завод», код за ЄДРПОУ 03374764,
що перебуває на балансі ПрАТ «Крижопільський цукровий завод»,
код за ЄДРПОУ 03374764, з метою приватизації шляхом продажу на
аукціоні з умовами. Строк надання послуг з оцінки – 18 календарних
днів. Вартість надання послуг з оцінки – 4800 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Прокопенко Світлану Михайлівну щодо визначення вартості об’єкта державної власності малої
приватизації, окремого майна – нежитлових вбудованих приміщень:
на другому поверсі площею 179,4 м2, на третьому поверсі – 22,0 м2,
на четвертому поверсі – 186,7 м2, загальною площею 388,1 м2 у
шестиповерховому виробничо-складському корпусі з прибудовами,
за адресою: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 25, що перебувають на позабалансовому рахунку ТОВ «Вінницький оптико-механічний завод»,
код за ЄДРПОУ 23062707, з метою приватизації шляхом викупу з
урахуванням компенсації орендарю вартості невід’ємних поліпшень,
здійснених за рахунок власних коштів за час оренди. Строк надання послуг з оцінки – 20 календарних днів. Вартість надання послуг
з оцінки – 3 000 грн.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФОНДУ по ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, що відбувся 15.11.2018
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для здійснення незалежної оцінки майна визнано:
Житомирська товарна агропромислова біржа по об’єкту: частина
виробничого приміщення пилорами площею 70,0 м2, що перебуває
на балансі Центру професійно-технічної освіти м. Житомира, за адресою: м. Житомир, вул. М. Рибалка, 34 (вартість виконання – 1500,00
грн, строк виконання – 3 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати з метою продовження дії договору оренди;
Фізична особа – підприємець Лапкіна Тетяна Василівна по об’єкту:
нежитлові приміщення площею 43,7 м2 1-го поверху приміщення
№ 12 будівлі (літ. А), що перебуває на балансі Апеляційного суду
Житомирської області, за адресою: м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 24
(вартість виконання – 1 500,00 грн, строк виконання – 3 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди;
Фізична особа – підприємець Шанін Василь Михайлович по
об’єкту: нежитлові приміщення площею 205,4 м2 будівлі (літ. А-2),
що перебуває на балансі Державної установи «Житомирський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України», за адресою: Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Європейська,
45а (вартість виконання – 1750,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди;
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Фізична особа – підприємець Музичук Петро Олександрович по
об’єкту: нежитлові приміщення площею 23,8 м2 в адміністративній
будівлі, що перебуває на балансі Головного управління статистики у
Житомирській області, за адресою: Житомирська обл., м. Бердичів,
вул. Європейська, 19/10 (вартість виконання – 1 600,00 грн, строк
виконання – 3 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з
метою продовження дії договору оренди;
Фізична особа – підприємець Селюк Михайло Олексійович по
об’єкту: частина коридору площею 3,0 м2 нежитлової будівлі (літ. А-2),
що перебуває на балансі Головного управління Національної поліції
в Житомирській області, за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Грушевського, 5 (вартість виконання – 1750,00 грн, строк
виконання – 4 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди;
Фізична особа – підприємець Козачок Федір Дмитрович по
об’єкту: нежитлове приміщення площею 26,26 м2 у будівлі навчального корпусу № 2, що перебуває на балансі Малинського лісотехнічного коледжу, за адресою: Житомирська обл., Малинський р-н,
с. Гамарня, вул. Миклухи-Маклая, 5 (вартість виконання – 1 750,00
грн, строк виконання – 4 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати з метою продовження дії договору оренди.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФОНДУ по ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності для проведення незалежної оцінки майна,
що відбувся 20.11.2018
Для проведення незалежної оцінки:
вбудованих підвальних приміщень загальною площею 58,27 м2
в адміністративно-господарській будівлі, місцезнаходження об’єкта:
Закарпатська обл., м. Тячів, вул. Нересенська (вул. Жовтнева), 1 з метою продовження договору оренди переможцем визнано суб’єкта
оціночної діяльності – ФОП Кіян Т. П. на таких умовах: вартість послуг
з оцінки – 2 372 грн, термін виконання – 5 днів;
вбудованих нежитлових приміщень (поз. 1’-1 – 4,4 м2 , 1’-2 –
58,64 м2) загальною площею 63,04 м2 першого поверху адміністративної будівлі (літ. Б), місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська
обл., Тячівський р-н, м. Тячів, вул. Голлоші Ш., 25 з метою укладення
договору оренди переможцем визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шастун С. Г. на таких умовах: вартість послуг з оцінки – 1
900 грн, термін виконання – 4 дні.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФОНДУ по ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єкта
оренди, що відбувся 20.11.2018
Нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 26,4 м2 на
другому поверсі двоповерхової будівлі (інв. № 01010001), що перебуває на балансі Міловської районної державної адміністрації
Луганської області, за адресою: Луганська обл., Міловський р-н,
смт Мілове, вул. Миру, 39. Переможець конкурсу – ФОП Сорокін С. В.
на таких умовах: вартість послуги – 2 000 грн, термін виконання роботи – 3 дні.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФОНДУ по ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
оголошених на 10.10.2018, 17.10.2018, 19.10.2018
1. ТОВ «Експертне агентство «Укрконсалт», керівник – Саганович А. І. Назва об’єкта оцінки: 49/100 частин нежитлової будівлі загальною площею 350 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: ТОВ «ДРАЙВ-ІН». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеса, Французький бульвар, 85/5. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки з метою приватизації
шляхом викупу з компенсацією орендарю невід’ємних поліпшень,
визначення вартості невід’ємних поліпшень. 6200,00 грн, 15 календарних днів.
2. ТОВ «Южтрансінвест», керівник – Литвиненко Г. Г. Назва об’єкта
оцінки: нежитлові приміщення 1-го поверху 5-поверхового гуртожитку загальною площею 189,6 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Одеський національний політехнічний університет.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Ген. Петрова, 20.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди.
6820,00 грн, 5 календарних днів.
3. ФОП Лосєва Олена Мойсеївна. Назва об’єкта оцінки: нежитлове
приміщення (інв. № 072500) загальною площею 4,5 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Одеський морський торговельний порт». 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. 5500,00 грн, 7 календарних днів.
4. ПП «Брокбізнесконсалт», керівник – Богданова Г. В. 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. 6800,00
грн, 7 календарних днів.
5. ТОВ «Національна експертно-правова група», керівник – Чердинцева М. О. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового побутового
приміщення на 1-му поверсі 5-поверхового навчального корпусу загальною площею 19,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Національний університет «Одеська морська академія». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Успенська, 28. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. 6820,00
грн, 4 календарних дні.
6. ПП «Брокбізнесконсалт», керівник – Богданова Г. В. 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. 6800,00
грн, 7 календарних днів.
7. ТОВ «СІНЕРГІЯ ІНВЕСТ», керівник – Юрійчук В. Ф. Назва об’єкта
оцінки: нежитлове приміщення в будівлі побутових приміщень загальною площею 10,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: ДП «Морський торговельний порт «Южний». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Южне, вул. Берегова, 13. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди. 6920,00 грн,
10 календарних днів.
8. ПП «Брокбізнесконсалт», керівник – Богданова Г. В. 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. 6800,00 грн, 7 календарних днів.
9. ПП «Лідес Консалт», керівник – Демченко Л. Г. Назва об’єкта
оцінки: нежитлові приміщення (літ. «Н», «О») площею 33,3 м2 та криті майданчики (навіси) (літ. «С», «П») площею 32,3 м2, загальною
площею 65,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Одеське казенне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. В. Терешкової, 11. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості

об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору
оренди. 3351,59 грн, 8 календарних днів.
10. ТОВ «Всеукраїнська експертна група», керівник – Широконос
М. Ю. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення адміністративного
корпусу загальною площею 81,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний політехнічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, просп. Шевченка,
1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
6820,00 грн, 5 календарних днів.
11. ФОП Перевай Володимир Сергійович. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення другого поверху в двоповерховій будівлі 5-го термінала порту (реестровий номер
01125672.2.РАЯИЮК0866) загальною площею 47,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Іллічівський морський
торговельний порт. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська
обл., м. Іллічівськ, с. Бурлача Балка, вул. Північна, 4. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою пролонгації договору оренди. 6820,00 грн,
5 календарних днів.
12. ПП «Лідес Консалт», керівник – Демченко Л. Г. Назва об’єкта
оцінки: бар літній площадки з металопластику, альтанки – 5 шт., загальною площею 0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Леніна,
15. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
3351,59 грн, 8 календарних днів.
13. ТОВ «Одеська регіональна експертна компанія», керівник –
Лемза В. В. Назва об’єкта оцінки: основний будинок (літ. А), тимчасова будівля (літ. Б), тимчасова будівля (літ. В), тимчасова будівля
(літ. Г), тимчасова будівля (літ. Д), тимчасова будівля (літ. Ж), вбиральня (літ. З), резервуар (літ. И), огорожа (№ 1, 2), загальною площею 599,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Регіональне відділення Фонду в Одеській області. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Одеська обл., Татарбунарський р-Н, с. Лиман, вул. Золокарська, 19. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. 12000,00 грн, 20 календарних днів.
14. ТОВ Оціночна фірма «Інюг-Експертиза», керівник – Мрихіна
І. В. Назва об’єкта оцінки: частина відкритого складського майданчика для контейнерів загальною площею 200 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Морський торговельний порт
«Чорноморськ». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл.,
м. Чорноморськ, с. Бурлача Балка, вул. Північна, 4. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди. 6230,00 грн,
5 календарних днів.
15. ТОВ «Вердикт експертиза», керівник – Лесик В. В. Назва
об’єкта оцінки: нежитлове приміщення першого поверху будівлі загальною площею 37,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: ДРПВІ «УКРПІВДЕНДІПРОВОДГОСП». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Гайдара, 13. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди. 4300,00 грн, 5 календарних днів.
16. ТОВ «ЮЖТРАНСІНВЕСТ», керівник – Литвиненко Г. Г. Назва
об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 43, 24, 25, 26 лісопильного
цеху, № 2,3,4 автобоксів, № 8 автомайстерні, № 13, 12, 11, 16, 17, 18,
9, 15 майстерні, промислового цеху Ф, загальною площею 840,1 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП Міністерства
оборони України «Одеський завод будівельних матеріалів». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Хімічна, 35. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди. 6820,00 грн,
5 календарних днів.
17. ТОВ «Вердикт експертиза», керівник – Лесик В. В. Назва
об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 42,5 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДГП «Укргеофізика». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Естонська,
2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
4800,00 грн, 3 календарних дні.
18. ТОВ «Всеукраїнська експертна група», керівник – Широконос
М. Ю. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 3-20, 22, 23,
33, 32, 34, 35 лісопильного цеху загальною площею 1029,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП Міністерства
оборони України «Одеський завод будівельних матеріалів». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Хімічна, 35. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди. 6820,00 грн,
5 календарних днів.
19. ФОП Камінський Костянтин Сергійович. Назва об’єкта оцінки: частина відкритого складського майданчика для контейнерів загальною площею 150 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Чорноморськ, с. Бурлача
Балка, вул. Північна,4. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди. 5500,00 грн, 5 календарних днів.
20. ТОВ «Сінергія Інвест», керівник – Юрійчук В. Ф. Назва об’єкта
оцінки: нежитлова будівля складу № 3, 4 літ. З та нежитлова будівля
гаража літ. Ж загальною площею 838,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 5 Державний пожежно-рятувальний
загін ДСНС України в Одеській області. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Одеська обл., смт Захарівка, вул. Одеська, 16. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди. 10000,00 грн,
7 календарних днів.
21. КП «Інвентаризатор», керівник – Тінкован Р. Д. Назва об’єкта
оцінки: нежитлове приміщення адміністративної будівлі загальною
площею 31,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Головне управління статистики в Одеській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Балта, вул. Богданюка, 13. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. 5904,00
грн, 7 календарних днів.
22. ТОВ «Консалтінгова компанія «Бюро оцінки Стефанович», керівник – Стефанович І. О. Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля
загальною площею 3515,7 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Філія Одеське управління військової торгівлі Концерн
«Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
просп. Шевченка, 8/5. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди. 5000,00 грн, 3 календарних дні.
23. ФОП Лосєва Олена Мойсеївна. Назва об’єкта оцінки: відокремлена частина першого поверху будівлі службово-побутових приміщень загальною площею 2 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: ДП «Морський торговельний порт «Южний». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Южне, вул. Берегова,13.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
6920,00 грн, 7 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФОНДУ по ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені для проведення незалежної оцінки майна
об’єктів оренди, що відбулися 15.11.2018
Переможцями конкурсів визнано:
юридичну особу – Приватне підприємство «Нерухомість» на проведення оцінки державного майна: нежитлового приміщення площею
3,0 м2 за адресою: вул. Пушкіна, 103, м. Полтава, що обліковується

№ 3 (1231)

19

відомості
приватизації

на балансі Головного управління статистики у Полтавській області.
Мета оцінки – укладення договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1350,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних
днів;
фізичну особу – підприємця Старікова О.В. на проведення оцінки державного майна: нежитлового приміщення загальною площею
109,9 м2 за адресою: вул. Київська, 2б, Полтавський р-н, Полтавська обл., що обліковується на балансі Харківського регіонального
структурного підрозділу Державного підприємства обслуговування
повітряного руху України. Мета оцінки – укладення договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1460,00 грн, строк виконання робіт по
об’єкту – 5 календарних днів;
юридичну особу – Товарну біржу «Полтавська регіональна біржа
нерухомості» на проведення оцінки державного майна: нежитлового приміщення на другому поверсі адмінбудівлі площею 8,8 м2
за адресою: вул. Редутна, 8, м. Кременчук, Полтавська обл., що
обліковуються на балансі Управління поліції охорони в Полтавській
області. Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість
виконаних робіт – 1670,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту –
5 календарних днів;
юридичну особу – Приватне підприємство «Науковоконсультаційний Експоцентр» на проведення оцінки державного
майна: частини нежитлового приміщення розташованого у будівлі під
приміщенням № 121 поліклінічного відділення лікарні площею 4,0 м2
за адресою: вул. Симона Петлюри, 64, м. Полтава, що обліковується
на балансі ДУ «Територіальне медичне об’єднання МВС України по
Полтавській області». Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1350,00 грн, строк виконання робіт по
об’єкту – 5 календарних днів;
юридичну особу – Товариство з обмеженою відповідальністю
«Консалтінгова компанія «Форекс» на проведення оцінки державного майна: нежитлового приміщення площею 20,8 м2 за адресою:
вул. Симона Петлюри, 64, м. Полтава, що обліковується на балансі
ДУ «Територіальне медичне об’єднання МВС України по Полтавській
області». Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість
виконаних робіт – 1300,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту –
5 календарних днів;
юридичну особу – Приватне підприємство «Центр незалежної
оцінки та експертизи» на проведення оцінки державного майна: частини нежитлового приміщення площею 2,0 м2 за адресою: вул. Шевченка, 71, смт Велика Багачка, Полтавська обл., що обліковується на
балансі УДКСУ у Великобагачанському районі. Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1750,00 грн,
строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФОНДУ по ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, що відбувся 15.11.2018
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки об’єкта: технічний майданчик
площею 15,0 м2 для розміщення контейнера та одного антено-місця
(частина зовнішньої поверхні металевої димохідної труби котельні для розміщення антенно-фідерних пристроїв на висоті 29,0 м
від поверхні землі площею 10,0 м2 та частина поверхні димової
труби, до якої прикріплені сходинки площею 4,65 м2 для спільного користування) за адресою: вул. Б. Лепкого, 21а, м. Хоростків,
Гусятинський р-н, Тернопільська обл., що перебуває на балансі
Державного навчального закладу «Хоростківський професійний
сільськогосподарський ліцей», визнано ТзОВ фірма «Гудвіл». Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Вартість виконання робіт з оцінки – 2000 гривень, строк виконання
робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки об’єкта: частина нежитлового
приміщення загальною площею 6,0 м2 другого поверху головного
навчального корпусу за адресою: вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, що перебуває на балансі Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, визнано ТОВ «Експертноконсультаційна фірма «Орієнтир-Оцінка». Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати
з метою продовження договору оренди. Вартість виконання робіт з
оцінки – 1990 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФОНДУ по ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
на об’єкти приватизації, що відбулися 20.11.2018
1. Найменування об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації окреме майно – група інвентарних об’єктів – нежитлова будівля літ. «А-2»
площею 1018,9 м2, нежитлова будівля мийки літ. «Е-1», площею 4,1 м2,
нежитлова будівля боксу літ. «В-1», площею 738,2 м2, нежитлова будівля складу літ. «Д-1», площею 48,5 м2, нежитлова будівля складу
літ. «Г-1», площею 96,2 м2, загальною площею 1905,9 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється:
Харківська обл., Харківський р-н, смт Безлюдівка, пров. Піщаний, 8.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
орендованого майна, що приватизується шляхом викупу орендарем
та ринкової вартості невід’ємних поліпшень орендованого майна.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): нежитлова будівля літ.
«А-2», площею 1018,9 м2, нежитлова будівля мийки літ. «Е-1», площею
4,1 м2, нежитлова будівля боксу літ. «В-1», площею 738,2 м2, нежитлова будівля складу літ. «Д-1», площею 48,5 м2, нежитлова будівля
складу літ. «Г-1», площею 96,2 м2, загальною площею 1905,9 м2. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні. Запланована дата оцінки: орієнтовно на 30.11.2018. Переможець конкурсу:
ФОП Мокров О. П. Вартість виконання робіт: 10 950 грн. Строк виконання робіт: 7 календарних днів.
2. Найменування об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації окреме
майно – вбудовані нежитлові приміщення громадського призначення
в літ. «А-5» загальною площею 271,3 м2. Місцезнаходження об’єкта
оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: м. Харків, вул. Роллана Ромена, 9. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості орендованого майна, що приватизується шляхом викупу орендарем та ринкової вартості невід’ємних поліпшень
орендованого майна. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з
аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): вбудовані нежитлові приміщення громадського призначення в літ. «А-5»
загальною площею 271,3 м2 на першому та підвальному поверхах
житлового будинку. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні. Запланована дата оцінки: орієнтовно на 30.11.2018.
Переможець конкурсу: ФОП Сорокін С. В. Вартість виконання робіт:
5 850 грн. Строк виконання робіт: 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФОНДУ в ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ,
АРК та м. СЕВАСТОПОЛІ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення оцінки
державного майна, що відбувся 19.11.2018
Нежитлове приміщення (аудиторія № 208) загальною площею
46,2 м2 навчального корпусу № 1, що перебуває на балансі Херсонської державної морської академії, за адресою: м. Херсон, просп.
Ущакова, 20, переможець конкурсу – ПП «Радикал». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати при укладенні договору оренди. Вартість робіт – 2 160
грн. Строк виконання робіт – 3 дні.
Нежитлове приміщення (аудиторія № 223) загальною площею
45,0 м2 навчального корпусу № 1, що перебуває на балансі Херсонської державної морської академії, за адресою: м. Херсон, просп.
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Ушакова, 20, переможець конкурсу – ФОП Тєстоєдова І. Б. Мета
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Вартість
робіт – 2 200 грн. Строк виконання робіт – 3 дні.
Нежитлове приміщення (аудиторія № 207) загальною площею
47,9 м2 навчального корпусу № 1, що перебуває на балансі Херсонської державної морської академії, за адресою: м. Херсон, просп.
Ушакова, 20, переможець конкурсу – ФОП Бронін А. О. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Вартість
робіт – 2 000 грн. Строк виконання робіт – 3 дні.
Нежитлове приміщення (аудиторія № 218) загальною площею
42,8 м2 навчального корпусу № 1, що перебуває на балансі Херсонської державної морської академії, за адресою: м. Херсон, просп.
Ушакова, 20, переможець конкурсу – ПП «Радикал». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Вартість робіт –
2 160 грн. Строк виконання робіт – 3 дні.
Нежитлове приміщення (аудиторія № 205) загальною площею
49,3 м2 навчального корпусу № 1, що перебуває на балансі Херсонської державної морської академії, за адресою: м. Херсон, просп.
Ушакова, 20, переможець конкурсу – ПФ «Експрес – Оцінка». Мета
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Вартість
робіт – 2 150 грн. Строк виконання робіт – 3 дні.
Нежитлове приміщення (аудиторія № 202) загальною площею
47,0 м2 навчального корпусу № 1, що перебуває на балансі Херсонської державної морської академії, за адресою: м. Херсон, просп.
Ушакова, 20, переможець конкурсу – ПП «Експерт – Центр». Мета
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Вартість
робіт – 2 000 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.
Нежитлове приміщення (аудиторія № 201) загальною площею
30,5 м2 навчального корпусу № 1, що перебуває на балансі Херсонської державної морської академії, за адресою: м. Херсон, просп.
Ушакова, 20, переможець конкурсу – ПФ «Експрес – Оцінка». Мета
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Вартість
робіт – 2 150 грн. Строк виконання робіт – 3 дні.
Нежитлове приміщення (аудиторія № 200) загальною площею
16,3 м2 навчального корпусу № 1, що перебуває на балансі Херсонської державної морської академії, за адресою: м. Херсон, просп.
Ушакова, 20, переможець конкурсу – ФОП Тєстоєдова І. Б. Мета
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Вартість
робіт – 2 100 грн. Строк виконання робіт – 3 дні.
Нежитлове приміщення (аудиторія № 227) загальною площею
43,0 м2 навчального корпусу № 1, що перебуває на балансі Херсонської державної морської академії, за адресою: м. Херсон, просп.
Ушакова, 20, переможець конкурсу – ПП «Радикал». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Вартість робіт –
2 160 грн. Строк виконання робіт – 3 дні.
Нежитлове приміщення (аудиторія № 206) загальною площею
73,6 м2 навчального корпусу № 1, що перебуває на балансі Херсонської державної морської академії, за адресою: м. Херсон, просп.
Ушакова, 20, переможець конкурсу – ПП «Радикал». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Вартість робіт –
2 160 грн. Строк виконання робіт – 3 дні.
Нежитлове приміщення (аудиторія № 221) загальною площею
29,2 м2 навчального корпусу № 1, що перебуває на балансі Херсонської державної морської академії, за адресою: м. Херсон, просп.
Ушакова, 20, переможець конкурсу – ПП «Радикал». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Вартість робіт –
2 160 грн. Строк виконання робіт – 3 дні.
Нежитлове приміщення (аудиторія № 116) загальною площею
54,6 м2 навчального корпусу № 1, що перебуває на балансі Херсонської державної морської академії, за адресою: м. Херсон, просп.
Ушакова, 20, переможець конкурсу – ПФ «Експрес – Оцінка». Мета
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Вартість
робіт – 2 150 грн. Строк виконання робіт – 3 дні.
Нежитлові приміщення загальною площею 186,6 м2 навчального
корпусу № 1, що перебуває на балансі Херсонської державної морської академії, за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 20, переможець конкурсу – ПП «Експертно-юридична фірма «Епрайс – Консул».
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Вартість робіт – 1 200 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.
Нежитлове приміщення (аудиторія № 012-А) загальною площею
42,0 м2 навчального корпусу № 2, що перебуває на балансі Херсонської державної морської академії, за адресою: м. Херсон, просп.
Ушакова, 14/1, переможець конкурсу – ПП «Експертно-юридична
фірма «Епрайс – Консул». Мета проведення незалежної оцінки –
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при
укладенні договору оренди. Вартість робіт – 1 200 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФОНДУ по ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
оренди, що відбулися та мали відбутися 19.11.2018
У зв’язку з надходженням лише однієї заяви на участь не відбувся
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності по об’єкту – нежитлові приміщення загальною площею 404,85 м2 будівлі гуртожитку
№ 1, в тому числі: приміщення площею 303,15 м2 першого поверху,
приміщення площею 40,7 м2 другого поверху та приміщення площею
61,0 м2 третього поверху, що перебуває на балансі Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, за адресою: Чернігівська
обл., м. Ніжин, вул. Богуна, 1. Прийнято рішення про повторне оголошення конкурсного відбору.
Переможцями конкурсів визнано (мета проведення оцінки – визначення відновної вартості для цілей оренди):
ТОВ «Центр нерухомості» по об’єкту: нежитлові приміщення площею 325,9 м2 їдальні першого поверху навчального корпусу № 24 та
частина холу загальною площею 7,62 м2 навчального корпусу № 22,
що перебуває на балансі Чернігівського національного технологічного
університету, за адресою: м. Чернігів, вул. Бєлова, 4 (вартість робіт
з оцінки – 2200 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання
договору про надання послуг з оцінки майна);
ТОВ ЕКФ «Десна-Експерт» по об’єкту: нежитлові приміщення
загальною площею 382,73 м2 на першому поверсі одноповерхової
будівлі навчального корпусу № 2, що перебувають на балансі Прилуцького агротехнічного коледжу, за адресою: Чернігівська обл.,
м. Прилуки, вул. Садова, 52 (вартість робіт з оцінки – 1935 грн, строк –
5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг
з оцінки майна);
ПП «Десна-Експер-М» по об’єкту: частина нежитлового приміщення площею 3,63 м2 першого поверху триповерхової будівлі учбового
корпусу № 1, що перебувають на балансі Прилуцького агротехнічного
коледжу, за адресою: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Київська, 178
(вартість робіт з оцінки – 1930 грн, строк – 5 календарних днів від дати
підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
ПП «КБ-Експерт» по об’єкту – нежитлове приміщення загальною
площею 31,0 м2 на першому поверсі Інституту історії, етнології та
правознавства імені О. М. Лазаревського навчального корпусу № 5,
що перебуває на балансі Національного університету «Чернігівський
колегіум» імені Т. Г. Шевченка, за адресою: м. Чернігів, просп. Миру,
13 (вартість робіт з оцінки – 1930 грн, строк – 5 календарних днів від
дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна).

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФОНДУ по ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
оренди, що відбулися 21.11.2018
ФОП Волченкова О. С. по об’єкту – частина нежитлового приміщення площею 3,0 м2 будівлі адміністративно-учбового корпусу, що
обліковується на балансі відокремленого підрозділу Національного
університету біоресурсів і природокористування України «Ніжинський
агротехнічний інститут», за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин,
вул. Шевченка, 10 (вартість робіт з оцінки – 1900 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг
з оцінки майна);
ПП «КБ-Експерт» по об’єкту – нежитлові приміщення площею
107,81 м2 на першому поверсі триповерхової будівлі, що перебуває
на балансі ДПТНЗ «Чернігівський професійний ліцей залізничного
транспорту», за адресою: м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 4а (вартість
робіт з оцінки – 1930 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна).
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФОНДУ по ВІнницЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
державної власності, що відбувся 23.11.2018
За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Подільський центр судових
експертиз» щодо визначення вартості об’єкта оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення № ІІ площею 4,0 м2 на 1-му поверсі у холі гуртожитку № 1, що перебуває на балансі Вінницького
національного технічного університету, за адресою: 21021, м. Він
ниця, вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 3, з метою укладення договору
оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість
надання послуг з оцінки – 1990 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця – Петричко Людмилу Віталіївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення № 155 площею
4,0 м2 на 1-му поверсі у вестибулі гуртожитку № 2, що перебуває на
балансі Вінницького національного технічного університету, за адресою: 21021, м. Вінниця, вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 5, з метою
укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1980 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «ЦЕБ «Капітал-Інвест» щодо
визначення вартості об’єкта оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення № 139 площею 4,0 м2 на 1-му поверсі у вестибулі
гуртожитку № 3, що перебуває на балансі Вінницького національного
технічного університету, за адресою: 21021, м. Вінниця, вул. Воїнів
Інтернаціоналістів/Келецька, 11/102, з метою укладення договору
оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість
надання послуг з оцінки – 1900 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця – Попову
Аліну Аркадіївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – частини
нежитлового вбудованого приміщення № ІІІ площею 4,0 м2 на 1-му
поверсі у вестибулі гуртожитку № 4, що перебуває на балансі Він
ницького національного технічного університету, за адресою: 21021,
м. Вінниця, вул. Келецька, 100, з метою укладення договору оренди.
Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання
послуг з оцінки – 1900 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця – Шуткевича Володимира Євгеновича, щодо визначення вартості об’єкта
оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення № ІІІ площею 4,0 м2 на 1-му поверсі у вестибулі гуртожитку № 5, що перебуває на балансі Вінницького національного технічного університету,
за адресою: 21021, м. Вінниця, вул. Келецька, 98, з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних
днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1950 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця – Нікіфоренко Галину Арсентіївну щодо визначення вартості об’єкта оренди –
частини нежитлового вбудованого приміщення № ІІІ площею 4,0 м2
на 1-му поверсі у вестибулі гуртожитку № 6, що перебуває на балансі Вінницького національного технічного університету, за адресою:
21021, м. Вінниця, вул. Келецька, 102а, з метою укладення договору
оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість
надання послуг з оцінки – 1985 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця –
Остренюк Людмилу Василівну щодо визначення вартості об’єкта
оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення № 17
площею 4 м2 у підвалі 5-поверхового навчального корпусу № 5 (літ.
А), що перебуває на балансі Вінницького національного аграрного університету, за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 3,
з метою продовження строку дії договору оренди. Строк надання
послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1600 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця –
Новікову Ларису Григоріївну щодо визначення вартості об’єкта
оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення вестибуля № 22 площею 8,0 м2 цокольного поверху (літ. А3) навчального
корпусу з бібліотекою та актовим залом на 700 місць, що перебуває на балансі Вінницького національного медичного університету
ім. М.І.Пирогова, за адресою: 21000, м. Вінниця, вул. Пирогова,
56, з метою продовження строку дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг
з оцінки – 2000 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця Шумську
Оксану Іванівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення вестибуля № 22 площею
3,0 м2 на 1-му поверсі 4-поверхового навчального корпусу № 1 (літ.
Б), що перебуває на балансі Вінницького національного технічного університету, за адресою: 21021, м. Вінниця, вул. Хмельницьке
шосе, 95, з метою продовження строку дії договору оренди. Строк
надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1985 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця – Реверу
Олену Анатоліївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення вестибуля № 28 площею
4,0 м2 на 1-му поверсі 4-поверхового навчального корпусу № 3 (літ.
А), що перебуває на балансі Вінницького національного технічного
університету, за адресою: 21000, м. Вінниця, вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 7, з метою продовження строку дії договору оренди. Строк
надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1950 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця Шевчук
Ольгу Анатоліївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення вестибуля № 4 площею
4,0 м2 на 1-му поверсі 4-поверхового навчального корпусу № 2 (літ.
А), що перебуває на балансі Вінницького національного технічного університету, за адресою: 21021, м. Вінниця, вул. Хмельницьке
шосе, 95, з метою продовження строку дії договору оренди. Строк
надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1990 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця Рабець
Олену Миколаївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень № 15 (1,6 м2), № 16 (11,4 м2), № 17
(8,4 м2) загальною площею 21,4 м2 на 7-му поверсі адміністративнопобутового корпусу (літ. А), що перебувають на балансі Державного
науково-виробничого підприємства «Пошук», за адресою: 21027,
м. Вінниця, вул. Костянтина Василенка, 20 з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні.
Вартість надання послуг з оцінки – 1950 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця Прокопенко Світлану Михайлівну щодо визначення вартості об’єкта
оренди – нежитлового вбудованого приміщення площею 18,7 м2
на 2-му поверсі окремо розташованої 2-поверхової будівлі (будинку побуту), що не увійшло під час приватизації до статутного
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ІНФОРМАЦІЯ РВ ФОНДУ по ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, що відбувся 20.11.2018
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки об’єкта: нежитлові приміщення
(поз. 1-12, 1-13) адміністративно-господарської будівлі загальною
площею 15,4 м2 за адресою: вул. Д. Галицького, 102, смт Підволочиськ, Тернопільська обл., що перебувають на балансі Державного
навчального закладу «Підволочиський професійний ліцей визнано
ТзОВ фірма «Гудвіл». Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження
договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 2000 гривень,
строк виконання робіт – 5 календарних днів.

Найменування об’єкта оцінки, площа,
місцезнаходження, балансоутримувач

1 Нежитлове приміщення – частина кімн. № 32
(згідно з техпаспортом) у підвалі триповерхової
будівлі учбового корпусу, інв. № 10310001, літ. А-3
загальною площею 31,4 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Якіра, 5, що перебуває на балансі Державного
професійно-технічного навчального закладу «Харківське вище професійне училище сфери послуг»,
ідентифікаційний номер 03063113, тел. 732-65-25
2 Нежитлові приміщення – кімн. № № 58, 59,
60, 61 на 1-му поверсі 3-поверхової будівлі навчального корпусу, що є пам’яткою архітектури,
інв. № 103289631, літ. «А-3», загальною площею
128,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 44,
що перебуває на балансі Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, 00493741, тел. (057)
700-38-88
3 Частина нежитлового приміщення вестибуля на
3-му поверсі 5-поверхової будівлі учбового корпусу «В» (інв. № 82815) загальною площею 3,0 м2
за адресою: м. Харків, вул. Валентинівська, 2,
що перебуває на балансі Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди,
02125585, тел. 700-35-04, 700-35-14
4 Майданчик покрівлі на даху 9-поверхової будівлі гуртожитку № 6 загальною площею 15,0 м2
за адресою: м. Харків, пров. Отакара Яроша, 6б,
що перебувають на балансі Харківського національного університету міського господарства ім. О. М.
Бекетова, 2071151, тел. 706-15-37
5 Нежитлові приміщення – кімн. № 1-37 площею
45,2 м2 на першому поверсі та кімн. № 2-17 площею 46,0 м2 на другому поверсі 3-поверхової будівлі Палацу студентів, інв. № 10131000057, літ. «З-3»
загальною площею 91,2 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Пушкінська,79, що перебувають на балансі Національного технічного університету «Харківський
політехнічний інститут», 2071180, тел. 707-66-00
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Мета проведення оцінки
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Визначення вартості
об’єкта оренди з метою
передачі в
оренду

2680/3

Визначення вартості
об’єкта з
метою продовження договору оренди

2100/5

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

2200/5

ФОП Сорокін С. В.

№
з/п

Переможець
конкурсу

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФОНДУ по ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної
діяльності на об’єкти оренди, що відбулися 22.11.2018

ФОП Сорокін С. В.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФОНДУ по ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, що відбувся 16.11.2018
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
переможцями визнано:
1. Товариство з обмеженою відповідальністю юридичний центр
«Бізнес – право» на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди, а саме: нежитлових приміщень будівлі (реєстровий № 00239066.2.АААДКЖ410)
збірно-розбірного складу (літ. З´), інвентарний номер 56, а саме:
приміщення з № 1 до № 26 включно загальною площею 1089,9 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Чубанова, 1.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження
терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Державне
підприємство «Запорізький конструкторсько технологічний інститут
сільськогосподарського машинобудування». Вартість виконання робіт з оцінки – 3 160 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні від дати підписання договору.
2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Южтрансінвест»
на виконання робіт з оцінки об’єктів оренди, а саме:
нежитлових приміщень № 137, 138, 140 та частини приміщення
135 площею 8,95 м2 першого поверху учбового корпусу № 2 – гуртожитку (літ. Е-6, реєстровий номер 05402565.3.ТМЯВЖЮ029) загальною площею 42,05 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Немировича-Данченка/Гастелло, 71/46. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізький металургійний
коледж (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00193588) Запорізької
державної інженерної академії. Вартість виконання робіт з оцінки –

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФОНДУ по ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, що відбувся 21.11.2018
Нежитлові приміщення загальною площею 462,5 м2 у підвалі будівлі. м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 71. Мета оцінки – укладення
договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Інвестиційна група «Захід». Термін виконання робіт – 2 к/д.
Вартість робіт – 1400 грн.
Нежитлові приміщення загальною площею 52,0 м2 на першому
поверсі будівлі гуртожитку. м. Львів, вул. Зелена, 96. Мета оцінки –
укладення договору оренди. Переможець конкурсу суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Савицький Д. К. Термін виконання робіт – 2 к/д.
Вартість робіт – 860 грн.

2120/3

ФОП Жарихін Ю. В.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФОНДУ по ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, що відбувся 20.11.2018
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для здійснення незалежної оцінки визнано:
Фізична особа – підприємець Селюк Михайло Олексійович по
об’єктах:
об’єкт малої приватизації – об’єкт соціально-культурного призначення – лазня, що перебуває на балансі ПСП «Красноставське»,
за адресою: Житомирська обл., Лугинський р-н, с. Красновстав,
вул. Центральна, 31а (вартість виконання – 3500,00 грн, строк виконання – 9 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості для приватизації шляхом продажу на
аукціоні з умовами;
об’єкт малої приватизації – об’єкт соціально-культурного призначення – їдальня, що перебуває на балансі ПСП «Красноставське»,
за адресою: Житомирська обл., Лугинський р-н, с. Красновстав,
вул. Центральна, 47а (вартість виконання – 3500,00 грн, строк виконання – 9 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості для приватизації шляхом продажу на
аукціоні з умовами.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФОНДУ по ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, що відбувся 22.11.2018
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
переможцями визнано:
1. Приватне підприємство «Консалтингова фірма «Експоком» на
виконання робіт з оцінки об’єкта оренди: окремо розташованого
громадського будинку (літера А, приміщення з № 1 до № 18 включно) загальною площею 189,1 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Ля-Сейнська, 59а. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну
дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізький національний технічний університет. Вартість виконання робіт з оцінки –
3 250 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від
дати підписання договору.
2. Фізична особа – підприємець Жуган Віра Станіславівна на
виконання робіт з оцінки об’єктів оренди, а саме: частини приміщення коридору № 39 учбового корпусу № 3, реєстровий номер
02070849.2.АААККД968, площею 2,0 м2; частини приміщення вестибуля
№ 44 учбового корпусу № 4, реєстровий номер 02070849.2.АААККД969,
площею 2,0 м2; частини приміщення коридору № 60 учбового корпусу
№ 5, реєстровий номер 02070849.2.АААККД973, площею 2,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, буд.
64. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження
терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізький
національний технічний університет. Вартість виконання робіт з оцінки – 3020 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні від
дати підписання договору;
нежитлового приміщення № 130 загальною площею 9,9 м2 першого поверху будівлі (літ. В, В’в). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Тепла/Пушкіна, 3/2. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Бердянський державний
педагогічний університет. Вартість виконання робіт з оцінки – 3020
грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні від дати підписання договору.
3. Товариство з обмеженою відповідальністю «Національна
експертно-правова група» на виконання робіт з оцінки об’єктів
оренди: частини приміщення № 31 (№ 1а) площею 49,4 м2 першого поверху будівлі (літ. А-5); приміщень з № 1-7 до № 1-24 включно
площею 376,8 м2 та естакади № 1-24а площею 21,0 м2 першого
поверху будівлі (літ. А’-2), загальною площею 447,2 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Добролюбова,10.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізька державна
інженерна академія. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 300 грн,
строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні від дати підписання договору;
будівлі гаража (літ. В), реєстровий номер 02360576.31.АААДЕЕ946, загальною площею 23,2 м2. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Запорізька обл. м. Вільнянськ, пров. Торговий, 2. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну
дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Головне управляння
статистики у Запорізькій області. Вартість виконання робіт з оцінки –

3 100 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні від дати
підписання договору.
4. Товариство з обмеженою відповідальністю «Всеукраїнська експертна група на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди: частини
вестибуля № 1 загальною площею 11,4 м2 першого поверху будівлі
(літ. А-3). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп.
Соборний, 226. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з
метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізька державна інженерна академія. Вартість виконання робіт
з оцінки – 2 300 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних
дні від дати підписання договору
5. Приватне підприємство «Дніпротех і Ко» на виконання робіт
з оцінки об’єкта оренди: нежитлового приміщення № 4 загальною
площею 12,5 м2 першого поверху будівлі ветеринарної лікарні (літ.
А). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Оріхів,
вул. Овчаренка, 164. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з
метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: Оріхівська районна державна лікарня ветеринарної медицини. Вартість
виконання робіт з оцінки – 2 400 грн, строк виконання робіт з оцінки –
5 календарних днів від дати підписання договору.
6. Товариство з обмеженою відповідальністю «Еліт-Експерт» на
виконання робіт з оцінки об’єкта оренди: приміщення № 327 загальною площею 41,9 м2 третього поверху корпусу А (літ. А -6), реєстровий номер 00190414.1.АААДКИ168. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Запоріжжя, вул. Патріотична, буд. 74а. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: «Український державний науководослідний інститут спеціальних сталей, сплавів та феросплавів».
Вартість виконання робіт з оцінки – 2 350 грн, строк виконання робіт
з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору.
7. Фізична особа – підприємець Паламарчук Лідія Павлівна на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди, а саме: нежитлових приміщень
№ 3-11, № 3-12 третього поверху дорослої поліклініки на 850 відвідувачів (літ. І-7, І1-3) загальною площею 13,2 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Енергодар, просп. Будівельників,
33. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна:
Державний заклад «Спеціалізована медико-санітарна частина № 1»
Міністерства охорони здоров’я України. Вартість виконання робіт з
оцінки – 3 100 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних
днів від дати підписання договору.
8. Приватне підприємство «Данко» на виконання робіт з оцінки
об’єкта оренди, а саме: нежитлового приміщення № 79 загальною
площею 48,4 м2 третього поверху будівлі центру науково-технічної
інформації (літ. А-10). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Соборний, 77. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладання договору оренди. Балансоутримувач
майна: ДП «Ценр науково-технічної інформації та сприяння інноваційному розвитку України». Вартість виконання робіт з оцінки – 2 350
грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати
підписання договору.

ФОП Жарихін
Ю. В.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФОНДУ по Волинській ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
державного майна, що відбувся 22.11.2018
Переможцем конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки:
частина адміністративного приміщення площею 11,1 м2 за адресою: 45700, Волинська обл., м. Горохів, вул. Шевченка, 25, що обліковується на балансі Головного територіального управління юстиції
у Волинській області, визнано ТОВ «Волинь-експерт», мета оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження дії договору оренди, ціна виконання
робіт з оцінки – 2288,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;
частина адміністративної будівлі (літер А-9) площею 7,0 м 2
за адресою: 43025, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Шопена, 12, що
обліковується на балансі Головного управління статистики у Волинській області, визнано ТзОВ «Атлант» ЛТД, мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної
плати для продовження дії договору оренди, ціна виконання робіт
з оцінки – 2080,00 грн, строк виконання робіт з оцінки –5 календарних днів;
частина учбового корпусу № 2 площею 57,6 м2 за адресою:
45765, Волинська обл., Горохівський р-н, м. Берестечко, вул. Незалежності, 140, що обліковується на балансі Професійно-технічного
училища № 27 м. Берестечко, визнано ТОВ «Волинь-експерт», мета
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження дії договору оренди, ціна виконання робіт з оцінки – 2002,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;
частина будівлі кафе «Журавка» (А-1) – приміщення № згідно з
технічним паспортом 3-7 площею 106,5 м2 за адресою: 45233, Волинська обл., смт Цумань, вул. Незалежності, 124 та обліковується
на балансі ДП «Цуманське лісове господарство», визнано ФОП Малащицьку О. Г., мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди,
ціна виконання робіт з оцінки 1680,00 грн, строк виконання робіт з
оцінки – 5 календарних днів;
частина будівлі кафе «Журавка» (А-1) – приміщення № згідно з
технічним паспортом 8-19 площею 77,5 м2 за адресою: 45233, Волинська обл., смт Цумань, вул. Незалежності, 124 та обліковується
на балансі ДП «Цуманське лісове господарство», визнано ФОП Малащицьку О. Г., мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди,
ціна виконання робіт з оцінки 1680,00 грн, строк виконання робіт з
оцінки – 5 календарних днів;
частина адміністративної будівлі (літера А-9) площею 34,0 м2 та
частина даху площею 18,0 м2 за адресою: 43025, Волинська обл.,
м. Луцьк, вул. Шопена, 12, що обліковується на балансі Головного
управління статистики у Волинській області, визнано ТОВ «Волиньексперт», мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку розміру орендної плати для продовження дії договору
оренди, ціна виконання робіт з оцінки – 2288,0 грн, строк виконання
робіт з оцінки – 5 календарних днів;
частина адміністративної будівлі (літера А-9) площею 27,1 м2 та
частина даху площею 14,9 м2 за адресою: 43025, Волинська обл.,
м. Луцьк, вул. Шопена, 12, що обліковується на балансі Головного
управління статистики у Волинській області визнано ТОВ «Волиньексперт», мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку розміру орендної плати для продовження дії договору
оренди, ціна виконання робіт з оцінки – 2288,00 грн, строк виконання
робіт з оцінки – 5 календарних днів.

2 350 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні від дати
підписання договору;
вбудованого в одноповерхову будівлю, реєстровий номер
02360576.31.АААДЕЕ941, нежитлового приміщення (літ. А-1, приміщення № 26) загальною площею 12,9 м2 та одноповерхова будівля
сараю (літ. Г), реєстровий номер 02360576.31.АААДЕ925, загальною
площею 6,1 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл.,
м. Вільнянськ, пров. Торговий, 2. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Головне управління статистики у Запорізькій області. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 500 грн, строк виконання
робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору.
3. Приватне підприємство «Консалтингова фірма «Експоком» на
виконання робіт з оцінки об’єктів оренди:
частини нежитлового приміщення № 185 загальною площею
2,0 м2 першого поверху будівлі гуртожитку (літ. А-9), реєстровий
номер 02125237.1.ЦСЮЯУУ068. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Івана Алексєєва, буд. 9.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна:
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 180 грн,
строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;
вбудованих в перший поверх двоповерхової будівлі відділу статистики (реєстровий номер 02360576.31.АААДЕЕ931) нежитлових
приміщень (літ. А-2, приміщення № 4, № 12 та частин приміщень
спільного користування площею 9,5 м2) загальною площею 49,5 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь,
вул. Бейбулатова, буд. 11. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Головне управління статистики у
Запорізькій області. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 180 грн,
строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору.
4. Фізична особа підприємець Перевай Володимир Сергійович на
виконання робіт з оцінки об’єкта оренди, а саме: навісу (літ. Я) загальною площею 10,1 м2, що входить до складу історико-культурного
комплексу «Запорозька Січ» та перебуває на балансі Національного
заповідника «Хортиця». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Старого редуту, 10. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди. Вартість виконання робіт
з оцінки – 2 700 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних
дні від дати підписання договору.
5. Товариство з обмеженою відповідальністю центр «Бізнесінформ» на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди, а саме: нежитлових приміщень цокольного поверху одинадцятиповерхової будівлі
(літ. А-11, кабінет № 27 (49,2 м2), комори № 28 (3,3 м2), допоміжного
приміщення № 29 (10,7 м2) та частини кабінету № 26 (12 м2) загальною площею 75,2 м2), реєстровий номер 02360576.31.АААДЕЕ919.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Соборний,
буд. 75. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач
майна:Головне управління статистики у Запорізькій області. Вартість
виконання робіт з оцінки – 2 770 грн, строк виконання робіт з оцінки –
4 календарних дні від дати підписання договору.
6. Приватне підприємство «Аспект» на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди, а саме: частини нежитлового приміщення холу
№ 101 першого поверху будівлі (літ. АА1 А²ВВ1вв1аа1) загальною
площею 8,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл.,
м. Бердянськ, вул. Ля – Сейнська, буд. 59. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору
оренди. Балансоутримувач майна: Запорізький національний технічний університет. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 100 грн,
строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні від дати підписання договору.

ФОП Сорокін С. В.

(складеного) капіталу ВАТ «Кам’яногірський цукровий завод», перебуває на позабалансовому рахунку Китайгородської сільської
ради Іллінецького району Вінницької області, за адресою: 22752,
Вінницька обл., Іллінецький р-н, с. Кам’яногірка, вул. Центральна,
85, з метою продовження строку дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг
з оцінки – 2250 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця Козюру
Ларису Валентинівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлового вбудованого приміщення № 18 площею 33,2 м2 на 1-му поверсі навчального корпусу № 1 (літ. А), що перебуває на балансі Він
ницького національного аграрного університету, за адресою: 24321,
Вінницька обл., м. Ладижин, вул. П. Кравчика, 5, з метою укладення
договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних
днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2675 грн.
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4500/5
ФОП Піщанська О. В.

6 Нежитлові приміщення – кімн. № 2, 3, 4, 5 на 2-му
2-поверхової майстерні учбового корпусу № 2, інв.
№ 110310005, літ. З-2 загальною площею 157,4 м2
за адресою: м. Харків, вул. Владислава Зубенка,
37, що перебувають на балансі НДПТНЗ «ЦПТО № 3
м. Харків», 02547910, тел. (057) 264-77-75
7 Нежитлові приміщення – частина холу на першому поверсі 6-поверхового учбового корпусу № 1,
інв. № 1030031, реєстровий № 21, загальною
площею 4,0 м2 за адресою: учбове містечко ХНАУ
ім. В. В. Докучаєва, с-ще Докучаєвське, Харківсь
кий р-н, Харківська обл., що перебуває на балансі
Харківського національного аграрного університету
ім. В. В. Докучаєва, 00493764, тел. 709-03-00
8 Нежитлові приміщення – кімн. № 9 на першому поверсі 2-поверхової будівлі учбового корпусу
№ 1, інв. № 101310001, літ. за техпаспортом А-3,
пам’ятка культурної спадщини національного значення, загальною площею 14,4 м2 за адресою:
м. Харків, просп. Московський, 24, що перебуває
на балансі Харківського державного професійнопедагогічного коледжу імені В. І. Вернадського,
02501137, тел. 732-63-95
9 Нежитлові приміщення – кімн. № 2 на першому поверсі одноповерхової будівлі котельні, інв.
№ 100621, реєстровий № КЕРГКЖ023, літ. «Р-1»,
загальною площею 15,7 м2 за адресою:м. Харків, вул. Катерининська, 40/42, що перебувають
на балансі Державного підприємства Науководослідний технологічний інститут приладобудування, 14310589, тел. 733-11-80
10 Нежитлові приміщення одноповерхової будівлі
гаража, інв. № 4, реєстровий № 34532280.18.
БЕШСНП9749, літ. Б-1, загальною площею 144,4 м2
за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, 76,
що перебуває на балансі ДП «Агроспецсервіс»,
34532280, тел. (098) 007-15-55
11 Нежитлові приміщення одноповерхового флігеля, інв. № 3, реєстровий № 34532280.18.
БЕШСНП9748, літ. В-1 площею 56,4 м2 та гараж
металевий площею 45,0 м2, загальною площею
101,4 м2 за адресою: м. Харків, вул. Гаршина, 9,
що перебувають на балансі ДП «Агроспецсервіс»,
34532280, тел. (098) 007-15-55
12 Нежитлові приміщення – частина кімн. № 1 площею 2,5 м2, частина кімн. № 49 площею 2,5 м2
на третьому поверсі 12-поверхової будівлі навчального корпусу № 3, інв. № 10130016 «А-8/12»,
що є пам’яткою архітектури, загальною площею
5,0 м2 за адресою: м. Харків, майдан Свободи, 6,
що перебувають на балансі Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, 02071205,
тел. (057) 705-12-36
13 Нежитлове приміщення – кімн. № 12 на першому поверсі 16- поверхового будинку гуртожитку
№ 1 в корпусі № 1 господарчого блоку, літ. за
техпаспортом «А-16», інв. № 10320001, загальною
площею 11,6 м2 за адресою: м. Харків, Салтівське
шосе, 268, що перебуває на балансі Харківської
медичної академії післядипломної освіти,
01896872, тел. (057) 711-80-35

ПФ «Бонс»

Найменування об’єкта оцінки, площа,
місцезнаходження, балансоутримувач

1900/3

ФОП Сорокін С. В.

№
з/п

Вартість
робіт, грн/
Мета провестрок викодення оцінки
нання, календарних днів
Визначен2630/3
ня вартості
об’єкта оренди з метою
передачі в
оренду
Визначен2200/3
ня вартості
об’єкта оренди з метою
передачі в
оренду

Переможець
конкурсу

Продовження таблиці

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФОНДУ по ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
державної власності, проведених 22.11.2018
1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою укладення договору оренди – частина приміщення площею 2,0 м2 на першому
поверсі адміністративної будівлі, що обліковується на балансі Регіонального сервісного центру МВСУ в Хмельницькій області, за адресою: вул. Шишукова, 13, м. Шепетівка, Хмельницька обл. визнано
ФОП Лісову Тетяну Вікторівну. Вартість надання послуг з оцінки –
2 500,00 грн (без урахування ПДВ), строк надання послуг з оцінки –
5 календарних днів.
2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою укладення договору оренди – частина приміщення коридору площею 2,0 м2 на
першому поверсі будівлі, що обліковується на балансі Регіонального сервісного центру МВСУ в Хмельницькій області, за адресою: вул. Західно-Окружна, 11/1, м. Хмельницький визнано ПП
«Консалтінг Cервіс». Вартість надання послуг з оцінки – 2000,00
грн (без урахування ПДВ), строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФОНДУ по ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені для проведення незалежної оцінки об’єктів,
що відбулися 19.11.2018
І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна. Замовник робіт з оцінки: РВ Фонду
по Черкаській області.
1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення частини будівлі
складу літ. Б-1, Г-1 площею 77,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаська філія Концерну «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Байди Вишневецького,
64, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Здір А. В. Дата оцінки:
31.10.2018. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП Гребченко М. П. Термін виконання роботи –
2 календарних дні, вартість послуг – 1490,00 грн.
2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення будівлі
солдатської чайної площею 27,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаська філія Концерну «Військторгсервіс».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Шевченка, 98, в/ч 1402, м. Золотоноша, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ФОП Здір А. В.
Дата оцінки: 31.10.2018. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності визнано ФОП Савченко О. В. Термін виконання
роботи – 2 календарних днів, вартість послуг – 920,00 грн.
3. Назва об’єкта оцінки: приміщення четвертого поверху чотириповерхової адмінбудівлі площею 49,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Черкаський державний науково-дослідний інститут техніко-економічної інформації
в хімічній промисловості». Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв.
Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Піктеліс О. А.
Дата оцінки: 31.10.2018. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності визнано ФОП Драник Г. В. Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 1250,00 грн.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна. Замовник робіт з оцінки: РВ Фонду
по Черкаській області.
1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщень одноповерхової будівлі (літ. В) площею 75,55 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Черкаська філія державного підприємства «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІ-
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ПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул.
Гоголя, 301, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ТОВ «АМЕТИСТ».
Дата оцінки: 31.10.2018. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності визначено КТ «АЕО «Фатум-М». Термін виконання
роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 1900,00 грн.
2. Назва об’єкта оцінки: приміщення першого поверху
п’ятиповерхової будівлі площею 7,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Черкаський державний науково-дослідний інститут техніко-економічної інформації
в хімічній промисловості». Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв.
Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Топоров О. В.
Дата оцінки: 31.10.2018. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності визнано ПП «Дисконт». Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 850,00 грн.
ІІІ. Мета проведення незалежної оцінки – продаж на аукціоні
з умовами.
1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації державної
власності – гараж № 9 (літ. А-1) загальною площею 24,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Північний офіс Держаудитслужби. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 20100, Черкаська
обл., смт Маньківка, вул. Соборна, 2а. Платник робіт з оцінки: РВ
Фонду по Черкаській області. Дата оцінки: 31.10.2018. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП
«Ажіо». Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 1850,00 грн.
2. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації державної
власності – гараж (літ. Б) загальною площею 22,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Північний офіс Держаудитслужби. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 19000, Черкаська обл.,
м. Канів, вул. Енергетиків, 30/2. Платник робіт з оцінки: РВ Фонду по
Черкаській області. Дата оцінки: 31.10.2018. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ТОВ «КонтактСервіс». Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 1500,00 грн.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФОНДУ по ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для надання послуг з оцінки майна, що відбулися 22.11.2018
Конкурсною комісією РВ Фонду по Чернівецькій області переможцями конкурсів визнано:
ФОП Міцевич Любов Дмитрівна на вбудовані приміщення першого
поверху будівлі (літ. А) загальною площею 60,3 м2 (в тому числі приміщення (2-3) – 23,4 м2, (2-4) – 17,1 м2, (2-5) – 19,8 м2) за адресою:
м. Чернівці, вул. Головна, 249а, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Чернівецькій області. Мета проведення
оцінки: передача в оренду. Вартість та строк виконання робіт: 2000
(дві тисячі) гривень та 5 (п’ять) календарних днів;
ФОП Федоренко Алла Анатоліївна на приміщення (11-26) другого поверху площею 11,0 м2 будівлі (літ. А) за адресою: м. Чернівці,
вул. Кармелюка, 9, що перебуває на балансі Управління поліції охорони в Чернівецькій області. Мета проведення оцінки: передача в
оренду. Вартість та строк виконання робіт: 2000 (дві тисячі) гривень
та 5 (п’ять) календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФОНДУ по ВІнницЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єкта
державної власності, що відбувся 28.11.2018
За результатами конкурсу переможцем визнано суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця – Шевчук Ольгу Анатоліївну щодо визначення вартості об’єкта державної власності –
комплексу будівель та споруд: адміністративного корпусу з підвалом (літ. А, п/А) загальною площею 972,6 м2; гаража з прибудовою
(літ. В, В’) на 4 бокси; складу (літ. Д); огорожі № 1, № 2 (з ворітьми
і хвірткою), що перебувають на балансі РВ Фонду по Вінницькій
області, за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, буд. 10, з метою відображення результатів оцінки у бухгалтерському обліку. Строк
надання послуг з оцінки – 10 календарних днів. Вартість надання
послуг з оцінки – 4500 грн.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФОНДУ по ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів,
що відбувся 27.11.2018
1. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею
465,5 м2 (у т. ч. 42,3 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач: ДП «ВО ПМЗ ім. О. М. Макарова». Адреса: м. Дніпро,
вул. Криворізька, 1. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ Фонду по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Виробнича компанія фасадні технології». Переможець – ТОВ «Експерт-Сервіс».
Вартість послуг – 2700,00 грн, строк надання послуг (у календарних
днях) – 4.
2. Назва об’єкта: бетонований майданчик загальною площею
7,3 м2 та частина металевої вежі площею 16,8 м2. Балансоутримувач:
Синельниківський міський відділ (з обслуговування м. Синельниково
та Синельниковського району) ГУМС України в Дніпропетровській
області. Адреса: Дніпропетровська обл., м. Синельникове, вул. Виконкомівська, 36. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ Фонду по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «лайфселл». Переможець –
ФОП Данильченко В. В. Вартість послуг – 2 800,00 грн, строк надання
послуг (у календарних днях) – 4.
3. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею
22,7 м2 (у т. ч. 3,0 м2 – площа загального користування). Балан
соутримувач: ДЗ «Спеціалізована медико-санітарна частина № 8
Міністерства охорони здоров’я України». Адреса: Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, просп. Аношкіна, 67. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ Фонду по Дніпропетровській області.
Платник – ТОВ «Дніпрофармація». Переможець – Філічкіна І. М.
Вартість послуг – 2100,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
4. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею
27,3 м2 (у т. ч. 3,0 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач: ДЗ «Спеціалізована медико-санітарна частина № 8
Міністерства охорони здоров’я України». Адреса: Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, просп. Аношкіна, 67. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Замовник – РВ Фонду по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Дніпрофармація». Переможець – ФОП Філічкіна І. М.
Вартість послуг – 2000,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
5. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною
площею 203,8 м2 (у т. ч. 18,5 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач: ДП «Дніпродіпрошахт». Адреса: м. Дніпро,
вул. Європейська, 15. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ Фонду
по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Шаповал Р. Л. Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О. Вартість послуг – 1800,00 грн, строк
надання послуг (у календарних днях) – 3.
6. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею
155,3 м2 (у т. ч. 14,1 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач: ДП «Дніпродіпрошахт». Адреса: м. Дніпро, вул. Європейська, 15. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ Фонду по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Видавництво СІЛЛ». Переможець –
ТОВ «Авто Маркет». Вартість послуг – 2100,00 грн, строк надання
послуг (у календарних днях) – 4.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФОНДУ по ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбулись 20.11.2018
Назва об’єкта оцінки: об’єкт соціально-культурного призначення –
база відпочинку «Вертикаль» за адресою: Донецька обл., м. Лиман,
с. Щурове, вул. Соборна, 102. Мета проведення оцінки: визначення
вартості об’єкта для продажу на аукціоні з умовами. Переможець
конкурсу – ПП «РАДИКАЛ», вартість послуг з оцінки – 11000 грн, строк
виконання – 12 календарних днів.
Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею
35,1 м2 першого поверху будівлі поліклініки за адресою: Донецька
обл., Бахмутський р-н, смт Миронівський, вул. Хмельницького, б. 1,
що перебуває на балансі ВП «Миронівська ТЕС» АТ «ДТЕК Донецькі
електромережі» (код ЄДРПОУ 05470978). Мета проведення оцінки:
визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Переможець конкурсу – ТОВ «Майнекс», вартість послуг з оцінки – 2300
грн, строк виконання – 2 календарних дні.
Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею
14,1 м2 цокольного поверху житлового будинку за адресою: Донецька обл., Слов’янський р-н, м. Миколаївка, вул. Січових Стрільців,
6, що перебуває на балансі СО ПАТ «Донбасенерго» «Підприємство
робочого постачання «Енерготорг» (код за ЄДРПОУ 00132724). Мета
проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення
договору оренди. Переможець конкурсу – ТОВ «САБО-МАКРО»,
вартість послуг з оцінки – 2300 грн, строк виконання – 5 календарних днів.
Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 5,0 м2 на третьому поверсі триповерхової будівлі будинку зв’язку станції Маріуполь за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, пл. Мічмана Павлова, 10, що перебуває на балансі Виробничого
підрозділу «Маріупольське територіальне управління» Філії «Центр
будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» ПАТ
«УКРЗАЛІЗНИЦЯ», код за ЄДРПОУ 411449437/886. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою продовження оренди.
Переможець конкурсу – ТОВ «Майнекс», вартість послуг з оцінки –
2300 грн, строк виконання – 2 календарних дні.
Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 6,0 м2 на третьому поверсі триповерхової будівлі
будинку зв’язку станції Красноармійськ за адресою: Донецька обл.,
м. Покровськ, вул. Центральна, 140, що перебуває на балансі Красноармійської дистанції сигналізації та зв’язку Регіональної філії «Донецька залізниця» Публічного акціонерного товариства «Українська
залізниця», код за ЄДРПОУ 411449437/886. Мета проведення оцінки:
визначення вартості майна з метою продовження договору оренди.
Переможець конкурсу – ФОП Сорокін С. В., вартість послуг з оцінки – 2500 грн, строк виконання – 5 календарних днів.
Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 5,0 м2 на третьому поверсі триповерхової будівлі
будинку зв’язку станції Волноваха за адресою: Донецька обл., м. Волноваха, пров. Путійський, 10, що перебуває на балансі Виробничого
підрозділу «Маріупольське територіальне управління» Філії «Центр
будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» ПАТ
«УКРЗАЛІЗНИЦЯ», код за ЄДРПОУ 411449437/886. Мета проведення
оцінки: визначення вартості майна з метою продовження договору
оренди. Переможець конкурсу – ТОВ «Майнекс», вартість послуг
з оцінки – 2300 грн, строк виконання – 2 календарних дні.
Назва об’єкта оцінки: державне майно загальною площею
407,4 м 2, а саме: нежитлові вбудовані приміщення загальною
площею 131,0 м2 першого поверху блоку навчально-виробничої
майстерні та нежитлові вбудовані приміщення загальною площею
276,4 м2 другого поверху загально-побутового блоку за адресою:
Донецька обл., м. Покровськ, вул. Захисників України, б. 1, що перебуває на балансі Покровського професійного ліцею (код за ЄДРПОУ
02542165). Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з
метою укладення договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП
Сорокін С. В., вартість послуг з оцінки – 3130 грн, строк виконання – 5 календарних днів.
Назва об’єкта оцінки: частина приміщення прибудови площею
3,0 м2 технічного поверху на даху будівлі готелю, частина несучої
стіни приміщення прибудови площею 0,4 м2, частина зовнішньої
стіни приміщення прибудови площею 10,84 м2, частина поверхні
даху площею 19,96 м2, частина зовнішньої несучої стіни площею
8,32 м2 будівлі готелю, що перебувають на балансі Вуглегірської ТЕС
ПАТ «Центренерго» (код за ЄДРПОУ 22927045). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Донецька обл., Бахмутський р-н, м. Світлодарськ,
просп. Миру, б. 6а. Мета проведення оцінки: визначення вартості
майна з метою укладення договору оренди. Переможець конкурсу –
ТОВ «Майнекс», вартість послуг з оцінки – 3000 грн, строк виконання – 2 календарних дні.
Назва об’єкта оцінки: частина стіни площею 24,415 м2 та частина
даху площею 5,0 м2 будівлі багатоканатного підйому головного ствола блоку № 4, що перебуває на балансі ВП «Шахта «Капітальна» ДП
«Мирноградвугілля» (код за ЕДРПОУ 33504964). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Донецька обл., Покровський р-н, с-ще Новоекономічне, просп. Миру, б. 2. Мета проведення оцінки: визначення вартості
майна з метою укладення договору оренди. Переможець конкурсу –
ФОП Гапотченко А. М., вартість послуг з оцінки – 2500 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 18,0 м2 та частина поверхні шахтного копра скіпового
ствола «Пугачовка» площею 5,0 м2, що перебувають на балансі ВП
«Шахта «Центральна» ДП «Торецьквугілля», код за ЄДРПОУ 33839013.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Торецьк, вул. Історична, 5. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з
метою продовження договору оренди. Переможець конкурсу – ТОВ
«Майнекс», вартість послуг з оцінки – 2780 грн, строк виконання –
2 календарних дні.
Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною
площею 197,6 м2 першого поверху адміністративної будівлі за адресою: Донецька обл., м. Торецьк, вул. Історична, 5, що перебувають
на балансі ВП «Шахта «Центральна» ДП «Торецьквугілля», код за
ЄДРПОУ 33839013. Мета проведення оцінки: визначення вартості
майна з метою продовження договору оренди. Переможець конкурсу – ТОВ «Майнекс», вартість послуг з оцінки – 2780 грн, строк
виконання – 2 календарних дні.
Назва об’єкта оцінки: розмір збитків, що призвели до завдання
майнової шкоди державі за встановленим фактом списання без належних на то законних підстав орендованих малоцінних необоротних
матеріальних активів цілісного майнового комплексу «Фенольний
державний завод», переданого в оренду ТОВ НВФ «ІНКОР І К°» за
договором оренди від 25.09.2001 № 837/2001. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 85292, Донецька обл., м. Торецьк, смт Новгородське, вул. Зарічна, 1. Мета проведення оцінки: визначення розміру
збитків відповідно до вимог пунктів 103-110 Методики оцінки майна,
затвердженої постановою КМУ від 10.12.2003 № 1891. Переможець
конкурсу – ТОВ «Бізнес-Група Співдружність», вартість послуг з оцінки – 7440 грн, строк виконання – 10 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФОНДУ по ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності для проведення незалежної оцінки майна,
що відбувся 27.11.2018
Для проведення незалежної оцінки:
частини майданчика з асфальтобетонним покриттям загальною
площею 9,0 м2 , місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська
обл., м. Ужгород, вул. Загорська,10а, з метою продовження договору оренди, переможцем визнано суб’єкта оціночної діяльності – ПП
«Експерт-Центр» на таких умовах: вартість послуг з оцінки – 2200 грн,
термін виконання – 5 днів;
приміщення гаражного боксу поз. ІХ площею 32,2 м2 адмінбудинку, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Хуст,
вул. І. Франка, 6, з метою продовження договору оренди, пере-
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ДП «Європейський центр
Консалтінгу та
оцінки»

2800

5

7 Частина приміщення № 3.2.60 на третьому поверсі термінала
«D» загальною площею 244,6 м2 за адресою: Київська обл.,
м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебувають на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»

ТОВ «Європейський центр
консалтингу та
оцінки»

8 Частина приміщення № 3.2.60, частина приміщення № 3.2.48,
приміщення № 3.2.47, 3.2.59 на третьому поверсі термінала
«D» загальною площею 782,1 м2 за адресою: Київська обл.,
м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебувають на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»

ТОВ «Європейський центр
консалтингу та
оцінки»

9 Частина приміщення № 3.2.60, частина приміщення № 3.2.48,
приміщення № 3.2.49, 3.2.58 на третьому поверсі термінала
«D» загальною площею 797,8 м2 за адресою: Київська обл.,
м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебувають на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»

ТОВ «Європейський центр
консалтингу та
оцінки»

3300

5

10 Нежитлове приміщення № 196 площею 618,8 м2 на другому
поверсі будівлі аеровокзалу термінала «Б», що розташоване
за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебувають на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»

ТОВ «Європейський центр
консалтингу та
оцінки»
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3200

2740

5

15 Нежитлове приміщення № 65 на другому поверсі будівлі аеровокзалу термінала «Б» загальною площею 105,6 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт
«Бориспіль», що перебувають на балансі ДП «Міжнародний
аеропорт «Бориспіль»

ДП «Європейський центр
Консалтінгу та
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Строк виконання робіт (день)

ТОВ «Європейський центр
консалтингу та
оцінки»

2800

5
5

2800

5

14 Частина приміщення № 3.2.60 на третьому поверсі термінала
«D» загальною площею 270,4 м2 за адресою: Київська обл.,
м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебувають на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»

2750

ТОВ «Європейський центр
консалтингу та
оцінки»
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Визначення вартості об’єкта з метою укладання договору оренди
1 Нерухоме майно – під’їзна залізнична колія, про- ТОВ «ГАРАНТ–
тяжністю 1571,2 м, а саме: колії № б/н – 1293,4
ЕКСПЕРТИЗА»
м, колії № 1 – 201,0 м, колії № 4 – 76,8 м та два
стрілочних переводи № 1 та № 3 за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, що перебувають на балансі ВАТ
«Ірпінський Комбінат «Перемога» (код за ЄДРПОУ
00291013)
2 Гідротехнічні споруди ставу «Парковий», інв.
ТОВ «ГАРАНТ – ЕКС№ 202, реєстровий номер 25592421.9.ААЕЖАГ464, ПЕРТИЗА»
за адресою: Київська обл., Ставищенський р-н в
межах земель Ставищенської селищної ради, за
межами смт Ставище, що перебувають на балансі
Державного підприємства «Укрриба»
3 Нежитлове приміщення в тимчасовому збірноТОВ «ТРИБЬЮТ–
розбірному металевому складі загальною площею КОНСАЛТИНГ»
2
50,0 м за адресою: Київськаобл., смт Коцюбинське, вул. Понамарьова, 2, що перебуває на ДГО
Консорціум «Військово-будівельна індустрія»
4 Частина нежитлового приміщення загальною
ДП «Київський аукціплощею 8,5 м2 за адресою: Київська обл., м. Біла онний центр» ПАТ ДАК
Церква, вул. Я. Мудрого, 21/2, що перебуває на ба- «Національна мережа
лансі Технолого-економічного коледжу Білоцерків- аукціонних центрів»
ського Національного аграрного університету
5 Частина нежитлового приміщення загальною
ТОВ «Аналітичноплощею 6,4 м2 за адресою: Київська обл., м. Біла консалтинговий центр
Церква, бульв. Олександрійський, 12, що перебу- «Епрайзер»
ває на балансі Державної фіскальної служби України
та в оперативному управлінні БЦ ОДПІ
6 Частина приміщення № 240 на 1-му поверсі паса- ТОВ «Аналітичножирського термінала «D» загальною площею 4,5 м2 консалтинговий центр
(інв. № 47578) за адресою: Київська обл., Борис- «Епрайзер»
пільський р-н, с. Гора, вул. Бориспіль-7, що перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль»
7 Частина холу площею 10,0 м2 на першому поверсі ДП «Київський аукціадміністративної будівлі за адресою: Київська обл., онний центр» ПАТ ДАК
Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Лесі «Національна мережа
Українки, 88, що перебуває на балансі Управління аукціонних центрів»
Державної казначейської служби України у КиєвоСвятошинському районі Київської області
8 Частина підвального приміщення загальною пло- ТОВ «ТРИБЬЮТ –
щею 82,5 м2 за адресою: Київська обл., смт Рокит- КОНСАЛТИНГ»
не, вул. Першотравнева, 4, що обліковується на
балансі Управління Державної казначейської служби
України у Рокитнянському районі Київської області
9 Приміщення № 12 площею 15,0 м2 на першому
ТОВ «ТРИБЬЮТ
поверсі бізнес-центру вантажного термінала (інв. –КОНСАЛТИНГ»
№ 47565) та частина твердого покриття «Майданчик для засобів перонної механізації (інв. № 47573)
площею 80,0 м2 за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Гора, вул. Бориспіль-7, що перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль»
10 Частина твердого покриття (зона 10 під віадуком
ТОВ «Бюро інвеститермінала «D»(інв. № 47834), біля пасажирського
ційного менеджменту
2
термінала «D» площею 6,0 м за адресою: Київська «Капітал»
обл., Бориспільський р-н, с. Гора, вул. Бориспіль-7,
що перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль»
Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
12 Нежитлове приміщення № 251 площею 16,9 м2,
ТОВ «Аналітичнореєстровий номер за ЄРОДВ 20572069.1435.
консалтинговий центр
НЛТНПД1884, на другому поверсі пасажирського «Епрайзер»
термінала «D» за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебувають на балансі ДП МА «Бориспіль»
13 Нежитлове приміщення загальною площею 4,0 м2 ТОВ «ТРИБЬЮТ
за адресою: Київська обл., смт Ставище, вул. Ра- –КОНСАЛТИНГ»
дянська, 42, що перебуває на балансі Київської
міської дирекції ПАТ «Укрпошта»
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Переможець – суб’єкт
оціночної діяльності

3000

№ Назва об’єктів
з/п

Строк виконання робіт (день)

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФОНДУ по КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди від 22.11.2018
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової або
спеціальної вартості з метою укладення договору оренди або з метою продовження договору оренди.

3

5

2700

6 Приміщення № 3.4.19 на третьому поверсі термінала «D» загальною площею 82,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебувають на
балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»

5

ДП «Європейський центр
Консалтінгу та
оцінки»

2700

5 Частина приміщення № 3.3.10, частина приміщення № 3.2.60
на третьому поверсі термінала «D» загальною площею 68,7 м2
за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебувають на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»

3200

4 Частина приміщення № 4.2.10 та № 4.2.31 на четвертому по- ТОВ «ІВ Груп»
версі термінала «D» загальною площею 55,0 м2 за адресою:
Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебувають на балансі ДП «Міжнародний аеропорт
«Бориспіль»

5

ДП «Європейський центр
Консалтінгу та
оцінки»

5

3 Частина приміщення № 3.2.60 на третьому поверсі термінала
«D» загальною площею 43,5 м2 за адресою: Київська обл.,
м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебувають на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»

2750

ДП «Європейський центр
Консалтінгу та
оцінки»

2760

2 Частина приміщення № 4.2.11 на четвертому поверсі термінала «D» загальною площею 37,0 м2 за адресою: Київська обл.,
м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебувають на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»

2750

Визначення спеціальної вартості об’єкта з метою проведення
розрахунку орендної плати по договорах оренди

13 Частина приміщення № 3.2.60 на третьому поверсі термінала
«D» загальною площею 174,8 м2 за адресою: Київська обл.,
м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебувають на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»

3

3

ТОВ «Бюро
інвестиційного
менеджменту
«Капітал»

3800

Визначення вартості об’єкта з метою укладення договору оренди
1 Вимощення на території насосної станції «Конча-Заспа»
Трипільської експлуатаційної дільниці загальною площею
1632,66 м2 за адресою: Київська обл., смт Козин, вул. Монашинська, 3, що перебуває на балансі Міжрегіонального офісу
захисних масивів Дніпровських водосховищ

ТОВ «Європейський центр
консалтингу та
оцінки»

3

Переможець –
суб’єкт оціночної діяльності

12 Частина приміщення № 3.2.60 на третьому поверсі термінала
«D» загальною площею 174,8 м2 за адресою: Київська обл.,
м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебувають на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»

2880

Назва об’єктів

ДП «Європейський центр
Консалтінгу та
оцінки»

2740

№
з/п

Вартість
Строк виконання робіт (день)

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФОНДУ по КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, від 22.11.2018
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової або
спеціальної вартості для укладення договору оренди або з метою
проведення розрахунку орендної плати по договорах оренди.

11 Частина приміщення № 3.2.60 на третьому поверсі термінала
«D» загальною площею 105,2 м2 за адресою: Київська обл.,
м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебувають на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»

2740

5

ФОП Тарнопольський
Анатолій Пилипович

Переможець –
суб’єкт оціночної діяльності

Назва об’єктів

3080

4

3 Окреме майно у складі: контора, А загальною площею
653,7 м2; ремонтна майстерня, Б загальною площею
1422,7 м2; автогараж, В загальною площею 155,6 м2; основний склад, Г загальною площею 211,7 м2; основний склад,
Д загальною площею 352,0 м2; прохідна, Ж загальною
площею 180 м2; вбиральня, З загальною площею 10,4 м2;
оглядова яма, 1 загальною площею 15,8 м2; огорожа, 2
загальною площею 992,7 м2; огорожа, 3 загальною площею
133,7 м2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ціни продажу об’єкта оцінки з метою його продажу
на аукціоні

№
з/п

2950

2 Нежитлові приміщення площею 11,3 м2 (згідно з техпасТОВ «ЕКАпортом кімната № 41) на першому поверсі адміністративної Захід»
будівлі, що обліковується на балансі Івано-Франківської
філії державної установи «Інститут охорони ґрунтів України»,
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Гаркуші, 2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оренди для укладення договору оренди

1800

ФОП Тарнопольський
Анатолій Пилипович

10500

1 Гідротехнічні споруди ставу № 3 площею водного плеса
1,1063 га, (балансоутримувач ліквідований) за адресою:
Івано-Франківська обл., Богородчанський р-н, с. Похівка.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди

4

Назва об’єкта оцінки, мета проведення оцінки

4200

№
з/п

Найменування/
ПІБ суб’єкта
оціночної
діяльності –
переможця
конкурсу

Вартість виконання робіт грн
Строк виконання
робіт (дні)

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФОНДУ по ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності для проведення незалежної оцінки майна,
що відбувся 21.11.2018

Продовження таблиці

2740

можцем визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шастун С. Г.
на таких умовах: вартість послуг з оцінки – 1900 грн, термін виконання – 5 днів;
вбудованого приміщення (поз. 9) площею 12,6 м2 першого поверху адмінбудинку літ. А, місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., Великоберезнянський р-н, смт Великий Березний,
вул. Шевченка, 26, з метою продовження договору оренди, переможцем визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Мицьо І. В.
на таких умовах: вартість послуг з оцінки – 2200 грн, термін виконання – 5 днів;
частини вбудованого приміщення (поз. № 3) площею 10,4 м2 адміністративного будинку (літ. А), місцезнаходження об’єкта оцінки:
Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Кошового О., 4, з метою продовження договору оренди, переможцем визнано суб’єкта оціночної
діяльності – ПП «Експерт-Центр» на таких умовах: вартість послуг
з оцінки – 2100 грн, термін виконання – 5 днів;
частини вбудованого приміщення (поз. № 1-6 за планом) площею
5,0 м2 адміністративної будівлі ВГІРФО з добудовою паспортного
відділення, місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл.,
м. Тячів, вул. Армійська, 6, з метою продовження договору оренди,
переможцем визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП «Шастун С. Г. на таких умовах: вартість послуг з оцінки – 1900 грн, термін
виконання – 5 днів;
двоповерхова будівля літ. А навчального корпусу Закарпатського лісотехнічного коледжу Державного вищого навчального закладу
«Національний лісотехнічний університет України» загальною площею 1397,2 м2, місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська
обл., м. Хуст, вул. Шевченка, 31, з метою продовження договору
оренди, переможцем визнано суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ
«Ріалті-О» на таких умовах: вартість послуг з оцінки – 2400 грн, термін виконання – 5 днів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФОНДУ по ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
від 26.11.2018
Частина димохідної труби котельні площею 8,0 м2 та площадка під
обладнання біля димової труби котельні площею 12,0 м2 (загальною
площею 20,0 м2). Львівська обл., Городоцький р-н, смт Великий Любінь, вул. Львівська, 176. Мета оцінки – укладення договору оренди.
Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Войтенко Н. Б. Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1499 грн.
Вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 120,0 м2
на першому поверсі адміністративного будинку. Львівська обл.,
м. Борислав, вул. Грушевського, 7. Мета оцінки – укладення догово
ру оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності –
ПП «ЕкспертМаш». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт –
1400 грн.
Частини даху будівлі гуртожитку загальною площею 50,0 м2
м. Львів, вул. Кривоноса, 18а. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Горбачов В. А. Термін виконання робіт – 4 к/д. Вартість
робіт – 1790 грн.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФОНДУ по ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності від 28.11.2018
Частина нежитлового приміщення – комплексу адміністративних
будівель (літ. А-2, А-3) першого поверху площею 2,0 м2 та частина
нежитлового приміщення – комплексу адміністративних будівель
(літ. А-2, А-3) третього поверху площею 2,0 м2. м. Львів, вул. Данила Апостола, 11. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «Леда». Термін
виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1200 грн.
Вбудоване нежитлове приміщення вестибуля навчального корпусу
загальною площею 4,76 м2. м. Львів, вул. Клепарівська, 35. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт
оціночної діяльності – ТзОВ «Інвестиційна група «Захід». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1200 грн.
Нежитлові приміщення загальною площею 13,0 м2 на першому
поверсі чотириповерхової будівлі. Львівська обл., м. Перемишляни, вул. Галицька, 5а. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП
Крилошанський Ю. Є. Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість
робіт – 980 грн.
Вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 34,6 м2 на
першому поверсі адміністративного корпусу (літ. А-2). Львівська
обл., м. Стрий, вул. Зелена, 23. Мета оцінки – продовження договору
оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ
«Західна українська консалтингова компанія». Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 1150 грн.
Нежитлові приміщення № 17, № 18, № 21 –24 та частина (площею
14,0 м2) приміщення № 25 загальною площею 120,0 м2 на першому
поверсі навчального корпусу. м. Львів, вул. Нижанківського, 5. Мета
оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт
оціночної діяльності – ФОП Савицький Д. К. Термін виконання робіт –
2 к/д. Вартість робіт – 860 грн.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФОНДУ по ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
оголошеного на 20.11.2018
Конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності вважається таким,
що не відбувся, по такому об’єкту:
Найменування об’єкта оцінки – нежитлова будівля загальною
площею 287,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
ПрАТ «Дністровський». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська
обл., Овідіопольський р-н, с. Новоградківка, вул. Центральна, 57.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки з метою продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу (048) 728-72-62. Факс замовника конкурсу (048) 731-40-43.
Електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (основні засоби) згідно з аналітичним обліком: 1. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього –
399 м2. Місце розташування земельної ділянки: Одеська обл., Овідіопольський р-н, с. Новоградківка, вул. Центральна, 57. Цільове
призначення земельної ділянки: –. Правовий режим земельної
ділянки: –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки: –.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2018. Інформація
про особу – платника робіт з оцінки: РВ Фонду по Одеській області
(65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15). Голова комісії прий
няв рішення про повторне проведення конкурсу. Дата проведення
конкурсу буде оголошена додатково.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФОНДУ по РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, що відбувся 04.12.2018
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для надання послуг з оцінки:
частина будівлі сховища: допоміжні приміщення № 24 – 27 загальною площею 126,8 м2 за адресою: м. Рівне, вул. Данила Галицького,
25 – визнано ПП «Експерт-Рівне-Консалт». Строк виконання робіт з
оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2
900 грн;
приміщення їдальні «Азалія» загальною площею 261,5 м2 за адресою: Рівненська обл., смт Рокитне, вул. Шевченка, 2б – визнано ФОП
Гаюка О. С. Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів.
Вартість виконання робіт з оцінки – 3 500 грн.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФОНДУ по СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, що відбувся 28.11.2018
1. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлові приміщення загальною площею
455,55 м2 за адресою: Сумська обл., м. Шостка, вул. Гагаріна, 1,
що обліковуються на балансі Шосткинського інституту Сумського державного університету, з метою передачі в оренду визнано
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Прима О. Ю. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1200,00 грн.
2. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки
об’єкта – ділянка даху площею 15,0 м2 за адресою: Сумська обл.,
м. Конотоп, вул. Соборна, 23, що обліковується на балансі Конотопської районної державної адміністрації, з метою передачі в оренду
визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Даниленко О. І. Строк
надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1050,00 грн.
3. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки
об’єкта – нежитлове приміщення гаражу площею 68,0 м2 за адресою: Сумська обл., м. Лебедин, вул. Петропавлівська, 2, що обліковується на балансі Територіального управління Державної судової
адміністрації в Сумській області, з метою продовження дії договору
оренду визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Прима О. Ю.
Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання
послуг з оцінки – 1200,00 грн.
4. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки
об’єкта – нежитлові приміщення загальною площею 140,6 м 2
за адресою: м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 27, що обліковуються на балансі Регіонального офісу водних ресурсів у Сумській області, з метою продовження дії договору оренду визнано
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «КОНСАЛТ-С». Строк надання
послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1030,00 грн.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФОНДУ в ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ,
АРК та м. СЕВАСТОПОЛІ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення
оцінки державного майна, що відбувся 26.11.2018
Частина коридору площею 12,0 м2 на цокольному поверсі будівлі
гуртожитку, що перебуває на балансі Херсонської державної морської
академії, за адресою: м. Херсон, просп. Ущакова, 42, переможець
конкурсу – ПФ «Експрес – Оцінка». Мета проведення незалежної
оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Вартість робіт – 2 150 грн. Строк
виконання робіт – 3 дні.
Частина даху загальною площею 19,0 м2 будівлі пожежного депо,
що обліковується на балансі 19 державної пожежно – рятувальної частини ГУ ДСНС України у Херсонській області, за адресою:
Херсонська обл., м. Олешки, вул. Куліша, 6, переможець конкурсу – ФОП Бронін А. О. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при
укладенні договору оренди. Вартість робіт – 2 200 грн. Строк виконання робіт – 3 дні.
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Вбудоване нежитлове приміщення холу загальною площею
11,14 м2 на першому поверсі навчального корпусу № 5, що перебуває на балансі Херсонського державного університету, за адресою:
м. Херсон, провул. Інженера Корсакова, 47, переможець конкурсу – ПП «Експерт – Центр». Мета проведення незалежної оцінки –
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при
продовженні договору оренди. Вартість робіт – 2 150 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФОНДУ по ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
державної власності, що відбулися 29.11.2018
1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою продовження договору оренди – приміщення загальною площею 252,2 м2 на другому
поверсі лабораторного корпусу, що обліковується на балансі Хмельницького політехнічного коледжу Національного університету «Львівська політехніка», за адресою: вул. Зарічанська, 10, м. Хмельницький,
визнано ТОВ «Хмельницькстандартсервіс». Вартість надання послуг
з оцінки – 2004,00 грн (без урахування ПДВ), строк надання послуг
з оцінки – 5 календарних днів.
2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою продовження
договору оренди – вбудоване приміщення площею 8,5 м2 в адміністративній будівлі, що обліковується на балансі Хмельницького
науково-дослідного центру продуктивності агропромислового
комплексу, за адресою: пров. 1-й Мирний, 21, м. Хмельницький,
визнано ТОВ «Експерт». Вартість надання послуг з оцінки – 2000,00
грн (без урахування ПДВ), строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні.
3. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою укладення договору оренди – приміщення загальною площею 113,2 м2 на другому
поверсі будівлі виробничих приміщень літ. «А-3» (профмайстерня на
8 місць), що обліковується на балансі Регіонального офісу водних ресурсів у Хмельницькій області, за адресою: вул. Ярослава Мудрого,
11, м. Хмельницький, визнано ФОП Аврамчука Ігоря Віталійовича.
Вартість надання послуг з оцінки – 2000,00 грн (без урахування ПДВ),
строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів.
4. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою продовження
договору оренди – частина приміщення площею 8,0 м2 на другому
поверсі навчального корпусу № 4, що обліковується на балансі Хмельницького національного університету, за адресою: вул. Інститутська,
11/1, м. Хмельницький, визнано ФОП Паніка Юрія Олександровича.
Вартість надання послуг з оцінки – 2100,00 грн (без урахування ПДВ),
строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів.
5. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою укладення договору оренди – приміщення загальною площею 498,2 м2 на першому та
другому поверхах корпусу столярних будівельних майстерень, що обліковується на балансі ДНЗ «Подільський центр професійно-технічної
освіти», за адресою: вул. Драгоманова, 9, м. Кам’янець-Подільський,
Хмельницька обл., визнано ПП «Консалтінг Cервіс». Вартість надання
послуг з оцінки – 3200,00 грн (без урахування ПДВ), строк надання
послуг з оцінки – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФОНДУ по ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені для проведення незалежної оцінки об’єктів,
що відбулися 26.11.2018
І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна. Замовник робіт з оцінки: РВ Фонду по
Черкаській області.
1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення будівлі
площею 15,65 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Управління Державної казначейської служби України у Монастирищенському районі Черкаської області. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: вул. Соборна, 103, м. Монастирище, Черкаська область. Платник робіт з оцінки: АТ КБ «ПРИВАТБАНК». Дата оцінки: 31.10.2018. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано
КТ «АЕО «Фатум-М». Термін виконання роботи – 2 календарних дні,
вартість послуг – 1500,00 грн.
2. Назва об’єкта оцінки: частина будівлі гаража літ.З-1, З-1’
площею 151,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаська філія Концерну «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Шевченка, 137, м. Золотоноша, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ФОП Коров’яковська Наталія
Володимирівна. Дата оцінки: 31.10.2018. Переможцем конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП Горопацька
М. В. Термін виконання роботи – 2 календарних днів, вартість послуг – 1 350,00 грн.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна. Замовник робіт з оцінки: РВ Фонду
по Черкаській області.
1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення будівлі
площею 4,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Управління Державної казначейської служби України у Монастирищенському районі Черкаської області. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: вул. Соборна, 103, м. Монастирище, Черкаська обл. Платник
робіт з оцінки: АТ КБ «ПРИВАТБАНК». Дата оцінки: 31.10.2018. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано
ПП «Ажіо». Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість
послуг – 140,00 грн.
2. Назва об’єкта оцінки: приміщення аптеки загальною площею
87,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Приладобудівний завод «Райдуга». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
вул. Рєпіна, 26в, м. Сміла, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки:
Дочірнє підприємство державної акціонерної компанії «Ліки України» аптека № 13. Дата оцінки: 31.10.2018. Переможцем конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП Драник Г. В.
Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг –
2250,00 грн.
3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення будівлі
ательє № 5 площею 14,6 м2 та частина взуттєвої майстерні площею
3,0 м2, загальною площею 17,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаська філія Концерну «Військторгсервіс».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Шевченка, 137, м. Золотоноша, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ФОП Бабенко Л. М.
Дата оцінки: 31.10.2018. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності визнано ФОП Гребченко М. П. Термін виконання
роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 1310,00 грн.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФОНДУ по м. КИЄВУ
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
оренди, що відбулися 26.11.2018
№
ПлоСОД – переНазва об’єкта оцінки
Адреса об’єкта оцінки
з/п
ща, м2
можець
1 Нежитлове приміщення
2 Нежитлові приміщення
3 Нежитлові приміщення

60,1 м. Київ, вул. Мельникова, 83б
136,9 м. Київ, просп. Перемоги, 14
38,82 м. Київ, вул. Б.
Хмельницького, 8/16

ПП «ДУАНТ»
ФОП Чебаков
О. І.
ПП «ДУАНТ»
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Термін Вартість
виконан- виконя, ка- нання
лендар- робіт,
них днів
грн
2
3150
2

4050

2

3090

Продовження таблиці

Термін Вартість
виконан- вико№
ПлоСОД – переня, ка- нання
Назва об’єкта оцінки
Адреса об’єкта оцінки
з/п
ща, м2
можець
лендар- робіт,
них днів
грн
4 Частина нежитлового
приміщення – об’єкт
культурної спадщини

2,0

м. Київ, просп. Пере- ФОП Чебаков
моги, 54/1, корпус
О. І.
№1

2

4000

5 частина нежитлового
приміщення – об’єкт
культурної спадщини

2,0

м. Київ, вул. Інститут- ФОП Рябченко
ська, 9, корпус № 1 О. М.
(літ. «А»)

2

4050

6 Частина нежитлового
приміщення

13,5 м. Київ, просп. Кос- ФОП Щаслива
монавта Комарова, 1, Н. З.
корпус № 8а

2

3400

7 Нежитлове приміщення

52,8 м. Київ, Стратегічне
шосе, 35

ПП «ДУАНТ»

2

3290

8 Нежитлове приміщення

86,5 м. Київ, вул. Волинська, 64

ПП «ДУАНТ»

2

3440

9 Нежитлове приміщення

17,6 м. Київ, просп. Пере- ФОП Чебаков
моги, 57
О.І.

2

3100

10 Частина нежитлового
приміщення

2,0

2

3150

м. Київ, вул. А. Цедіка ФОП Чебаков
(Е. Потьє), 16
О. І.

11 Нежитлове приміщення

107,7 м. Київ, вул. І. Федо- ПП «ДУАНТ»
рова, 12 (літ. «А»)

2

3710

12 Частина нежитлового
приміщення

10,0 м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10

ПП «ДУАНТ»

2

3000

13 Нежитлове приміщення

17,5 м. Київ, вул. Оленів- ПП «ДУАНТ»
ська, 25

2

2800

14 Нежитлове приміщення

82,5 м. Київ, просп. Ю.
Гагаріна, 27

ПП «ДУАНТ»

2

3295

15 Частина даху

12,16 м. Київ, вул. Попудренка, 54

ФОП Чебаков
О. І.

2

3800

16 Нежитлове приміщення

27,9 м. Київ, просп. Пере- ФОП Чебаков
моги, 14
О. І.

2

3150

3б. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта для продажу
на аукціоні. Переможець конкурсу – ФОП Дрозд Ю. О., вартість послуг
з оцінки – 6300 грн, строк виконання – 15 календарних днів.
Назва об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва –
медсанчастина-поліклініка за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь,
вул. Радіна М. В., 2. Мета проведення оцінки: визначення вартості
об’єкта для продажу на аукціоні. Переможець конкурсу – ФОП Дрозд
Ю. О., вартість послуг з оцінки – 7000 грн, строк виконання – 15 календарних днів.
Назва об’єкта оцінки: розмір збитків, що призвели до завдання
майнової шкоди державі за встановленим фактом нестачі основних
засобів цілісного майнового комплексу ДП «Добропіллявугілля»,
переданого в оренду ТОВ «ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ» за договором оренди від 22.12.2010 б/н. Місцезнаходження підприємства,
майно якого оцінюється: Донецька обл., м. Добропілля, м. Білицьке,
вул. Красноармійська, буд. 1а. Мета проведення оцінки: визначення
розміру збитків. У зв’язку з відсутністю заяв на участь, конкурс визнано таким, що не відбувся.
Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею
14,5 м2 першого поверху в будівлі залізничного вокзалу ст. Красний
Лиман (реєстровий номер 01074957.3.АААВАВ110), що перебуває на
балансі виробничого підрозділу «Лиманське територіальне управління» філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель
і споруд» ПАТ «Укрзалізниця», код за ЄДРПОУ 411449437/885. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Лиман, вул. Привокзальна, 14а. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкту
оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Переможець конкурсу – ТОВ «Інжиніринговий
центр «ЕКСКОН», вартість послуг з оцінки – 2200 грн, строк виконання – 2 календарних дні.
Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею
14,2 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі Волноваської
ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області, що перебуває на балансі Державної фіскальної служби (код за ЄДРПОУ 39292197). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Волноваха, вул. Менделєєва, б. 4.
Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Переможець конкурсу – ТОВ «Інжиніринговий центр «ЕКСКОН», вартість послуг з оцінки – 2200 грн, строк виконання – 2 календарних дні.

конкурси з відбору суб’єктів
оціночної діяльності

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФОНДУ по ВІнницЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
державної власності, що відбувся 05.12.2018
За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця – Попову Аліну Аркадіївну щодо визначення вартості об’єкта оренди –
нежитлових вбудованих приміщень: № 25 (14,8 м2), № 27 (5,7 м2)
загальною площею 20,5 м2 на 1-му поверсі адміністративного приміщення (літ. А), що перебувають на балансі Державної фіскальної
служби України, користувач Калинівська об’єднана державна податкова інспекція Головного управління ДФС у Вінницькій області,
за адресою: 22100, Вінницька обл., Козятинський р-н, м. Козятин,
вул. П. Орлика, 19 з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг
з оцінки – 2 285 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «ЦЕБ «Капітал-Інвест» щодо
визначення вартості об’єкта оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення № ХХІХ площею 2,5 м2 у підвалі 5-поверхової будівлі гуртожитку № 2 (літ. Е), що перебуває на балансі Вінницького
транспортного коледжу, за адресою: 21001, м. Вінниця, вул. Некрасова, 28 з метою продовження строку дії договору оренди. Строк
надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1900 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця – Новікову Ларису Григоріївну щодо визначення вартості об’єкта оренди –
нежитлових вбудованих приміщень част. № 2 – 6,3 м2, № 3 – 7,2 м2,
№ 4 – 7,1 м2, № 5 – 1,4 м2, загальною площею 22,0 м2 на 1-му поверсі
виробничого корпусу (літ. А), що перебувають на балансі Виробничої
філії «Вінницька картографічна фабрика» ДП «Центр державного земельного кадастру», за адресою: 21021, м. Вінниця, вул. 600-річчя,
19 з метою продовження строку дії договору оренди. Строк надання
послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 2000 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця –
Шевчук Ольгу Анатоліївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень: № 90 – № 92 (51,7 м2),
№ 98 – № 99 (30,2 м2), част. № 114 (24,7 м2), загальною площею
106,6 м2 на 3-му поверсі 3-поверхового адміністративного приміщення, що перебувають на балансі Державної фіскальної служби
України, користувач Калинівська об’єднана державна податкова
інспекція Головного управління ДФС у Вінницькій області, за адресою: 22100, Вінницька обл., Козятинський р-н, м. Козятин, вул. П.
Орлика, 19 з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг
з оцінки – 2280 грн.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФОНДУ по ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності,
якого буде залучено до проведення незалежної оцінки
державного майна, що відбувся 29.11.2018
Переможцем конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки:
частина адміністративного будинку площею 26,7 м2 за адресою:
43016, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Драгоманова, 23, що обліковується на балансі Адміністрації Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку, визнано ФОП Волинцева О. І., мета оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для
укладення договору оренди, ціна виконання робіт з оцінки – 1 680,00
грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;
частина адміністративного приміщення площею 100,1 м2 за адресою: 43001, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Шевченка, 41, що обліковується на балансі управління фінансів Луцької районної державної
адміністрації Волинської області, визнано ФОП Малащицьку О. Г., мета
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта у зв’язку із зміною складу
об’єкта оренди (зменшення розміру площі), ціна виконання робіт з оцінки – 1840,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФОНДУ по ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, що відбулися 29.11.2018
Назва об’єкта оцінки: єдиний майновий комплекс «Комплекс з
агентування суден» за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, просп.
Луніна, 42. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта для
продажу на аукціоні. Переможець конкурсу – ТОВ «Оціночна компанія
Аргумент», вартість послуг з оцінки – 8000 грн, строк виконання –
14 календарних днів.
Назва об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва –
кінотеатр на 500 місць за адресою: Донецька обл., м. Покровськ,
мкр-н Шахтарський, 28а. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта для продажу на аукціоні. Переможець конкурсу – ФОП
Дрозд Ю. О., вартість послуг з оцінки – 7000 грн, строк виконання –
15 календарних днів.
Назва об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – прибудований магазин до 75-квартирного житлового будинку № 2 за адресою: Донецька обл., Волноваський р-н, смт Донське, вул. Кошового,

ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Вінницькій області про повторне
оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єкта державної власності
 Назва об’єкта оцінки: газорозподільні системи, власником
яких є держава та які обліковуються на балансі ПАТ «Вінницягаз», розташовані у Вінницькій області.
Мета проведення оцінки: відображення результатів оцінки у бухгалтерському обліку.
Замовник-платник робіт з оцінки – РВ Фонду по Вінницькій області
(67-26-08, vinnytsia@spfu.gov.ua).
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів) станом на 31.12.2011:
газопроводи – 5803,047 км; споруди на газопроводах – 2260 шт.;
транспортні засоби спеціального призначення – 4 шт.; інше – 4 шт.;
станом на 31.12.2016: газопроводи – 5938,02 км (6949 шт.); споруди
на газопроводах – 2299 шт.; транспортні засоби спеціального призначення – 4 шт.; інше – 4 шт.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів станом на 31.12.2011: газопроводи – 5803,047 км: первісна
вартість – 161667725,88 грн, залишкова вартість – 115301996,87 грн;
споруди на газопроводах – 2260 шт.: первісна вартість – 17767574,86
грн, залишкова вартість – 11508323,07 грн; транспортні засоби спеціального призначення – 4 шт.: первісна вартість – 31858,72 грн,
залишкова вартість – 320,85 грн; інше – 4 шт.: первісна вартість –
290030,48 грн, залишкова вартість – 290030,48 грн; на 31.12.2016:
газопроводи 5938,02 км (6949 шт.): первісна вартість – 181650038,68
грн, залишкова вартість – 120647112,38 грн; споруди на газопроводах
– 2299 шт.: первісна вартість – 41358155,91 грн, залишкова вартість
– 29158699,63 грн; транспортні засоби спеціального призначення –
4 шт.: первісна вартість – 31858,72 грн, залишкова вартість – 99,77
грн; інше – 4 шт.: первісна вартість – 290030,48 грн, залишкова вартість – 290030,48 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: необоротні активи суб’єкта
господарювання: (будівлі, споруди, передавальні пристрої; машини,
обладнання, прилади; колісні транспортні засоби).
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки:
183,24 тис. грн.
Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2011
та 31.12.2016.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності
відповідно до Положення застосовується регіональним відділенням Фонду державного майна України, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч
гривень.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2018 р. за
№ 198/31650 (далі – Положення). Послідовність визначення переможця конкурсу по вищезазначеному об’єкту буде визначатися як
для об’єктів оцінки другого рівня складності.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно
до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації,
порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні,
зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій
зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням
усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом; документів
щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності
та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3); підтвердних
документів (заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності за встановленою формою (додаток 4); інформація про
претендента (додаток 5).
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 20 календарних днів від дати підписання договору на проведення незалежної
оцінки майна.
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Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 або безпосередньо до приймальні регіонального відділення
до 17.00 24.01.2019 (включно).
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкту оцінки
та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання претендент до участі у конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться 30.01.2019 о 10.00 у РВ Фонду по Він
ницькій області за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10.
Телефон для довідок 67-26-08.

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Чернігівській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею
66,2 м2 одноповерхової адмінбудівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Олімпійський
навчально-спортивний центр «Чернігів». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Чернігів, вул. Шевченка, 61. Платник робіт з оцінки: Комунальний заклад «Чернігівська обласна дитячо-юнацька спортивна
школа для інвалідів» Чернігівської обласної ради. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2150,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками:
приміщення адміністративного, торговельно-адміністративного,
торговельного призначення та приміщення закладів громадського
харчування. Дата оцінки: 31.12.2018.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
14,87 м2 на другому поверсі триповерхової будівлі учбового
корпусу. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Прилуцький агротехнічний коледж. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Київська, 178. Платник робіт з
оцінки: ФОП Коваленко Катерина Миколаївна. Очікувана найбільша
ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2150,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками:
приміщення адміністративного, торговельно-адміністративного,
торговельного призначення та приміщення закладів громадського
харчування. Дата оцінки: 31.12.2018.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення адмінбудівлі площею 10,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Управління Державної казначейської служби України у

Корюківському районі Чернігівської області. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 15300, Чернігівська обл., м. Корюківка, вул. Зарічна, 10/1. Платник робіт з оцінки: ПАТ «Державний Ощадний банк
України» АТ «Ощадбанк». Очікувана найбільша ціна надання послуг
з оцінки об’єкта оцінки – 2150,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки
вважатимуться об’єкти за такими ознаками: приміщення адміністративного, торговельно-адміністративного, торговельного призначення та приміщення закладів громадського харчування. Дата
оцінки: 31.12.2018.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею
29,2 м2 першого поверху двоповерхової адмінбудівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління Державної
казначейської служби України у Ріпкинському районі Чернігівської
області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 15000, Чернігівська обл.,
смт Ріпки, вул. Святомиколаївська, 104. Платник робіт з оцінки: Комунальне підприємство «Чернігівське міжміське бюро технічної інвентаризації» чернігівської міської ради. Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2150,00 грн. Подібними до
об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: приміщення адміністративного, торговельно-адміністративного, торговельного призначення та приміщення закладів громадського харчування.
Дата оцінки: 31.12.2018.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення автогаража площею 63,9 м2 навчально-виробничої дільниці «Деснянка».
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернігівський національний технологічний університет. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с. Деснянка. Платник
робіт з оцінки: ФОП Семко Василь Михайлович. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2150,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками:
виробнича, виробничо-складська та складська нерухомість. Дата
оцінки: 31.12.2018.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею
64,3 м2 одноповерхової адмінбудівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Олімпійський навчально-спортивний центр «Чернігів». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Шевченка, 61. Платник робіт з оцінки: Чернігівський регіональний центр з фізичної культури і спорту
інвалідів «Інваспорт». Очікувана найбільша ціна надання послуг з
оцінки об’єкта оцінки – 2150,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки
вважатимуться об’єкти за такими ознаками: приміщення адміністративного, торговельно-адміністративного, торговельного призначення та приміщення закладів громадського харчування. Дата
оцінки: 31.12.2018.
 7. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення
площею 6,61 м2 першого поверху триповерхової будівлі учбового корпусу. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:

Прилуцький агротехнічний коледж. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Київська, 178. Платник робіт з
оцінки: ФОП Коваленко Катерина Миколаївна. Очікувана найбільша
ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2150,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками:
приміщення адміністративного, торговельно-адміністративного,
торговельного призначення та приміщення закладів громадського
харчування. Дата оцінки: 31.12.2018.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Чернігівській області (14000, м. Чернігів, просп.
Миру, 43). Телефон замовника конкурсу: (0462) 672-818. Електронна
адреса замовника конкурсу: ocenka_74@spfu.gov.ua.
Мета проведення оцінки: визначення відновної вартості для цілей
оренди.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного
майна України 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, в редакції наказу
Фонду державного майна України від 16.01.2018 № 47 (далі – Положення).
До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів,
що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників конкурсу, передбачених пунктом 12 розділу ІІ Положення.
Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у ІІ розділі Положення та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про
претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Строк виконання робіт не може перевищувати 5 календарних днів
від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна.
Конкурс відбудеться у РВ Фонду по Чернігівській області о
15.00 через 14 днів після опублікування цієї інформації за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43.
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ Фонду по Чернігівській області за чотири робочих дні до оголошеної дати
проведення конкурсу (включно) за адресою: 14000, м. Чернігів, просп.
Миру, 43, кімн. 320, тел. для довідок (0462) 672-818.

прийнято рішення про приватизацію
Житомирська область
Інформація
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Житомирській області від 09.01.2019 № 10 прийнято
рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації, окремого
майна – приміщення магазину за адресою: Житомирська обл.,
м. Баранівка, вул. Звягельська, 118 шляхом продажу на аукціоні
з умовами.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Житомирській області від 09.01.2019 № 11 прийнято
рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації, окремого майна – приміщення їдальні за адресою: Житомирська обл.,
м. Баранівка, вул. Звягельська, 118 шляхом продажу на аукціоні
з умовами.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Житомирській області від 09.01.2019 № 12 прийнято
рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації окремого
майна – нежитлових приміщень магазину та складу за адресою:
Житомирська обл., Попільнянський р-н, селище Корнинське, вул.
Слави, 1 шляхом продажу на аукціоні з умовами.
Інформація
про прийняття рішення про приватизацію
об’єкта малої приватизації
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Житомирській області від 10.01.2019 № 14 прийнято
рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації – єдиного майнового комплексу Брусилівського районного міжгосподарського комбінату сільського комунального господарства
«Райсількомунгосп» (Житомирська обл., Брусилівський р-н, смт
Брусилів, вул. Лермонтова, 70, код ЄДРПОУ 20421040) шляхом
продажу на аукціоні з умовами.

ЗАПОРІЗЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області від 11.01.2019 № 13 прийнято
рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого
майна у складі: будівля інституту літ. А-3, площею 2457,9 м2, розташованого за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул.
Вишневського, 4, балансоутримувач – ДП «НЕК «Укренерго», код
за ЄДРПОУ 00100227 шляхом продажу на аукціоні, у тому числі:
аукціоні з умовами; аукціоні із зниженням стартової ціни; аукціоні
за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області від 11.01.2019 № 14 прийнято
рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна у складі: приміщення V, літ. А-2, площею 159,7 м2,
розташованого за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя,
вул. Кияшка, 4, балансоутримувач – ДП «НЕК «Укренерго», код
за ЄДРПОУ 00100227 шляхом продажу на аукціоні, у тому числі:
аукціоні з умовами; аукціоні із зниженням стартової ціни; аукціоні
за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області від 11.01.2019 № 15 прийнято
рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації – нерухомого майна у складі: склад літ. А, площею 513,2 м2; склад літ. Б,
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площею 143,6 м2; склад літ. В, площею 391,8 м2; замощення І; навіс
літ. Е; вбиральня літ. Л, що розташований за адресою: Запорізька
обл., м. Запоріжжя, вул. Північне шосе, 45 шляхом продажу на аукціоні, у тому числі: аукціоні з умовами; аукціоні із зниженням стартової
ціни; аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Запорізькій області від 11.01.2019 № 16 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації – нерухомого майна у складі: склад цементу літ. Л площею 187,8 м2; навіс літ. Л1, що
розташований за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, 77а, балансоутримувач (орендар) – ТОВ «МК-ПРОФІ»,
код за ЄДРПОУ 32340982 шляхом продажу на аукціоні, у тому числі:
аукціоні з умовами; аукціоні із зниженням стартової ціни; аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Запорізькій області від 11.01.2019 № 17 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації – нерухомого
майна у складі: будівля виробнича літ. А, площею 827,5 м2; будівля мийки літ. Б, площею 39,0 м2; будівля майстерні літ. З, площею
74,9 м2; будівля складу літ. П, площею 12,0 м2; будівля складу літ.
Р, площею 15,4 м2; будівля складу літ. С, площею 18,7 м2; будівля
майстерні літ. М, площею 12,5 м2; будівля гаража літ. О, площею
52,8 м2; будівля гаража літ. У, площею 45,2 м2; навіс літ. Ш; ворота
№ 1, 3, 6, 7, 8, 9; замощення I; майданчик під обладнання, 2; оглядова яма, 4; вапнякова яма, 5; паркан, 11; будівля складу літ. Н, Т,
Ч, Ю, Я, що розташований за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Космодем’янської Зої, 4 шляхом продажу на аукціоні,
у тому числі: аукціоні з умовами; аукціоні із зниженням стартової
ціни; аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Запорізькій області від 11.01.2019 № 18 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна
у складі: будівля клубу літ. А, інв. № 10002, площею 246,3 м2, що
розташований за адресою: Запорізька обл., Вільнянський р-н, с.
Дніпровка, вул. Паторжинського, 76, балансоутримувач – ТОВ «Агрофірма «Жовтневий», код за ЄДРПОУ 00849103 шляхом продажу
на аукціоні, у тому числі: аукціоні з умовами; аукціоні із зниженням
стартової ціни; аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Запорізькій області від 11.01.2019 № 19 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна у
складі: будівля клубу, інв. № 10001 літ. А, площею 164,4 м2, що розташований за адресою: Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. ПетроСвистунове, вул. Зачиняєва, 25, балансоутримувач – ТОВ «Агрофірма
«Жовтневий», код за ЄДРПОУ 00849103 шляхом продажу на аукціоні, у тому числі: аукціоні з умовами; аукціоні із зниженням стартової
ціни; аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Запорізькій області від 11.01.2019 № 20 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна у
складі: гараж літ. «Б» на два бокси площею 95,0 м2 з оглядовими ямами, що розташований за адресою: Запорізька обл., Пологівський р-н,
м. Пологи, вул. Єдності, 24, балансоутримувач – Пологівська районна
державна адміністрація Запорізької області, код за ЄДРПОУ 02126354
шляхом продажу на аукціоні, у тому числі: аукціоні з умовами; аукціоні із
зниженням стартової ціни; аукціоні за методом покрокового зниження
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій.

Над номером працювали:
В. П. Борківська
Т. М. Карпюк
Л. П. Пюра
О. В. царуліца

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області від 11.01.2019 № 21 прийнято
рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого
майна у складі: 1 бокс гаража площею 15,5 м2 з оглядовою ямою,
що розташований за адресою: Запорізька обл., Пологівський
р-н, м. Пологи, вул. Єдності, 24, балансоутримувач – Головне
управління статистики у Запорізькій області, код за ЄДРПОУ
02360576 шляхом продажу на аукціоні, у тому числі: аукціоні з
умовами; аукціоні із зниженням стартової ціни; аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Запорізькій області від 11.01.2019 № 22 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації
– окремого майна у складі: гараж літ. Б, площею 38,1 м2, що
розташований за адресою: Запорізька обл., Оріхівський р-н,
м. Оріхів, вул. Шевченка, 15а, балансоутримувач – Головне
управління статистики у Запорізькій області, код за ЄДРПОУ
02360576 шляхом продажу на аукціоні, у тому числі: аукціоні з
умовами; аукціоні із зниженням стартової ціни; аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області від 11.01.2019 № 23 прийнято
рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого
майна у складі: гараж літ. Б-1, площею 16,1 м2, що розташований
за адресою: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Бейбулатова, 11,
балансоутримувач – Головне управління статистики у Запорізькій
області, код за ЄДРПОУ 02360576 шляхом продажу на аукціоні,
у тому числі: аукціоні з умовами; аукціоні із зниженням стартової
ціни; аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій.

Хмельницька область
Інформація
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Хмельницькій області від 14.01.2019 № 14 прийнято
рішення про приватизацію об’єкта державної власності малої
приватизації – окремого майна – погріб літера «В-1» загальною
площею 39,1 м2, що знаходиться за адресою: Хмельницька обл.,
Летичівський р-н, смт Летичів, вул. Автопарківська, 8.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Хмельницькій області від 14.01.2019 № 15 прийнято
рішення про приватизацію об’єкта державної власності малої приватизації – окремого майна – погріб загальною площею 35,4 м2,
що знаходиться за адресою: Хмельницька обл., Старосинявський
р-н, смт Стара Синява, вул. Ватутіна, 95.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Хмельницькій області від 14.01.2019 № 16 прийнято
рішення про приватизацію об’єкта державної власності малої
приватизації – окремого майна – погріб літера «Б-1» загальною
площею 39,7 м2, що знаходиться за адресою: Хмельницька обл.,
Летичівський р-н, смт Летичів, вул. Автопарківська, 8.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Хмельницькій області від 14.01.2019 № 17 прийнято
рішення про приватизацію об’єкта державної власності малої приватизації – окремого майна – погріб загальною площею 113,8 м2,
що знаходиться за адресою: Хмельницька обл., Летичівський р-н,
смт Летичів, вул. І. Франка, 33 та обліковується на балансі ВАТ
«Летичівський агрегатний завод», код ЄДРПОУ 901683.
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