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Гаряча лінія Фонду державного майна України (044) 254-29-76  Безкоштовна гаряча лінія з питань приватизації (0-800) 50-56-46



Фонд державного  
майна України – 

національний оператор 
інвестиційних процесів

www.spfu.gov.ua
www.privatization.gov.ua

у номері
мала приватизація

1 результати продажу

фонд державного 
майна україни 
повідомляє

1 перелік єдиних  
майнових комплексів 
державних підприємств і 
їх структурних підрозділів, 
у тому числі тих, що 
передані в оренду

2 перелік інших об’єктів

3 конкурси з відбору 
суб’єктів оціночної 
діяльності

оренда
7 оголошення про намір  

передати державне  
майно в оренду
оголошення 
про проведення конкурсів 
на право оренди майна

8 Інформація регіональних 
відділень Фонду

Управління продажу об'єктів малої 
приватизації, т. 200-31-64мала приватизація

КіровоградсьКа область
ІнФормацІя про результати продажу об’єктів малої приватизації

об’єкт малої приватизації – окреме майно – кран баштовий кб-309, інв. № 031623, 
реєстровий номер 5814256.20.ааваге098 (28000, кіровоградська обл., м. олексан-
дрія, вул. заводська, 1), що перебуває на балансі приватного акціонерного товариства 
«науково-виробниче об’єднання «етал» (код ЄдрпоУ 05814256), приватизовано шляхом 
викупу юридичною особою – приватним підприємством «УкрСталЬпром», яке єдине 
подало заяву на участь в аукціоні за методом зниження ціни, за 99 600,00 грн, у тому 
числі пдв – 16 600,00 грн.

об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівлю їдальні загальною площею  
62,0 м2, розташовану за адресою: кіровоградська обл., голованівський район, с. дави-

відомості
приватизації

Передплатний 
індекс

22437
Свідоцтво про державну реєстрацію  

серія кв № 23566-13406пр від 27.09.2018
Додаток виходить щопонеділка та щосереди

підсумки конкурсів
на право оренди

ІнФормацІя рВ ФондУ  
по ВІнницькІй оБластІ про 
підсумки конкурсу на право оренди 
нерухомого державного майна

за результатами оголошеного кон-
курсу на право оренди об’єкта держав-
ної власності – гідротехнічної споруди 
– греблі ставу кривошия, до складу якої 
входять: «а» гребля ставу кривошия; 
«б» відкритий шлюз-резервуар № 1; 
«в» відкритий шлюз-резервуар № 2 за 
адресою: вінницька обл., Хмільницький 
р-н, с. кривошиї, вул. гагаріна, 45б, що 
перебуває на балансі державного під-
приємства «Укрриба», укладено договір 
оренди з тов «енерго-Сфера», єдиним 
претендентом, який взяв участь у кон-
курсі, та пропозиції якого відповідають 
оголошеним умовам його проведення.

результати продажу

дівка, вул. лісова, 5, що перебуває на балансі Селянського (фермерського) господарства 
«Славутич» (код ЄдрпоУ 32150431), приватизовано на електронному аукціоні за методом 
покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій юри-
дичною особою – Селянським (фермерським) господарством «Славутич» (код ЄдрпоУ 
32150431) за 4 856,80 грн, у тому числі пдв – 809,47 грн.

ХарКівсьКа область
ІнФормацІя про результати продажу об’єкта малої приватизації

об’єкт малої приватизації – окреме майно – нежитлова будівля магазину (літ. а-1) 
загальною площею 55,3 м2 за адресою: Харківська обл., коломацький р-н, с. новоіва-
нівське, вул. Степова, 13а приватизовано шляхом продажу на аукціоні фізичною особою 
– тороповською валентиною вікторівною за ціною 3902,40 грн (три тисячі дев’ятсот дві 
гривні 40 коп.), у тому числі пдв – 650,40 грн (шістсот п’ятдесят гривень 40 коп.).

фонд державного майна України повідомляє
переліки об’єктів малої приватизації зі змінами, внесеними наказом Фонду від 30.11.2018 № 1524  
(оприлюднюються на виконання пунту 10 статті 11 закону україни «про приватизацію державного і комунального майна»)

Увага! публікуються відповідні змінені переліки об'єктів малої приватизації згідно з наказом фонду від 30.11.2018 № 1524. Усі інші переліки залишилися 
актуальними відповідно до наказу фонду від 27.03.2018 № 447 (зі змінами). з ними можна ознайомитися  у спецвипусках «державного інформаційного 
 бюлетеня про приватизацію» та на сайті фонду www.spfu.gov.ua.

Додаток 2  
до наказу ФДМУ від 27.03.2018 № 447

ПЕрЕлІк 
єдиних майнових комплексів державних підприємств і їх структурних 

підрозділів, у тому числі тих, що передані в оренду

Код ЄДРПОУ Назва об’єкта Адреса об’єкта Орган управління
Наказ Фонду, яким об’єкт включено  
до переліку об’єктів, що підлягають 
приватизації (назва, дата, номер)

регіональне відділення по Вінницькій області
14349640 ЄМК державного підприємства 

«Літинський автобусний парк»
Вінницька обл., 
смт Літин, вул.
Сосонське шосе, 4

Міністерство 
інфраструктури 
України

Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 
«Про затвердження переліків об’єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2018 році»

00692239 Єдиний майновий комплекс 
державного підприємства 
«Тульчинське виробниче під-
приємство по племінній справі в 
тваринництві»

Вінницька обл., 
Тульчинський р-н, 
с. Нестерварка, 
вул. Леонтовича, 62

Міністерство 
аграрної політики 
та продовольства 
України

Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 
«Про внесення змін до наказу Фонду 
державного майна України від 
27.03.2018 № 447 «Про затвердження 
переліків об’єктів малої приватизації, 
що підлягають приватизації в 2018 році»

регіональне відділення по Волинській області
00176259 Відокремлений підрозділ «Шахта 

«Бужанська» державного підпри-
ємства «Волиньвугілля»

Волинська обл., 
м. Нововолинськ, 
вул. Луцька,1

Міністерство енер-
гетики та вугільної 
промисловості 
України

Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 
«Про затвердження переліків об’єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2018 році»

00692386 Єдиний майновий комплекс 
державного підприємства 
«Волинське обласне сільсько-
господарське виробниче під-
приємство по племінній справі у 
тваринництві»

Волинська обл., 
Луцький р-н, 
смт Рокині, 
вул. Столбова, 2

Міністерство 
аграрної політики 
та продовольства 
України

Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 
«Про внесення змін до наказу Фонду 
державного майна України від 
27.03.2018 № 447 «Про затвердження 
переліків об’єктів малої привати-
зації, що підлягають приватизації в 
2018 році»

05281529 Єдиний майновий комплекс 
державного підприємства 
«Волинська станція луківництва»

Волинська 
обл., м. Ковель, 
вул. Ватутіна, 69

Міністерство 
аграрної політики 
та продовольства 
України

Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 
«Про внесення змін до наказу Фонду 
державного майна України від 
27.03.2018 № 447 «Про затвердження 
переліків об’єктів малої привати-
зації, що підлягають приватизації в 
2018 році»

регіональне відділення по дніпропетровській області
14312884 Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства 
Дніпропетровське спеціальне 
конструкторсько-технологічне 
бюро «Елеватормлинмаш»

м. Дніпро, 
вул. Старокозацька, 
16/18

Регіональне 
відділення по 
Дніпропетровській 
області

Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 
«Про затвердження переліків об’єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2018 році»

00693322 Державне підприємство 
державний шовкорадгосп 
«Криворізький»

Дніпропетровська 
обл., Криворізький 
р-н, с. Лісопитомник, 
вул. Шевченка, 9

Регіональне 
відділення по 
Дніпропетровській 
області

Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 
«Про затвердження переліків об’єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2018 році»

32062157 Державне сільськогосподарське 
підприємство «Кільчень»

Дніпропетровська 
обл., Новомосковський 
р-н, с. Голубівка, 
вул. Центральна, 141а

Регіональне 
відділення по 
Дніпропетровській 
області

Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 
«Про затвердження переліків об’єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2018 році»

 Єдиний майновий комплекс – 
цех ректифікації колишньо-
го структурного підрозділу 
Дніпропетровського коксохіміч-
ного заводу ім. Калініна

м. Дніпро, 
вул. Коксохімічна, 1

Міністерство 
економічного роз-
витку і торгівлі 
України

Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 
«Про затвердження переліків об’єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2018 році»

00193772 Єдиний майновий комплекс 
державного підприємства 
«Державна інспекція по якості 
залізних руд»

Дніпропетровська 
обл., м. Кривий Ріг, 
вул. Староярмаркова, 
35

Регіональне 
відділення по 
Дніпропетровській 
області

Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 
«Про затвердження переліків об’єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2018 році»

00693279 Державна підприємство 
«Шовкорадгосп «Щорський»

Дніпропетровська 
обл., Криничанський 
р-н, смт Щорськ, 
вул. Матросова, 1

Дніпропетровська 
обласна державна 
адміністрація 

Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 
«Про затвердження переліків об’єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2018 році»

00693233 Єдиний майновий комплекс 
державного  
підприємства «Апостолівське під-
приємство по племінній справі у 
тваринництві»

Дніпропетровська 
обл., Апостолівський 
р-н, м. Апостолове, 
вул. Каманіна, 1

Міністерство 
аграрної політики 
та продовольства 
України

Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 
«Про внесення змін до наказу Фонду 
державного майна України від 
27.03.2018 № 447 «Про затвердження 
переліків об’єктів малої приватизації, 
що підлягають приватизації в 2018 році»

00693227 Єдиний майновий комплекс 
державного  
підприємства «Софіївське під-
приємство по племінній справі в 
тваринництві»

Дніпропетровська 
обл., Софіївський р-н, 
с. Вакулове, вул. 40 
років Перемоги, 2

Міністерство 
аграрної політики 
та продовольства 
України

Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 
«Про внесення змін до наказу Фонду 
державного майна України від 
27.03.2018 № 447 «Про затвердження 
переліків об’єктів малої привати-
зації, що підлягають приватизації в 
2018 році»

Код ЄДРПОУ Назва об’єкта Адреса об’єкта Орган управління
Наказ Фонду, яким об’єкт включено  
до переліку об’єктів, що підлягають 
приватизації (назва, дата, номер)

04605711 Державне підприєм-
ство «Проектний інсти-
тут «Дніпродзержинськ-
цивільпроект»

Дніпропетровська 
обл., м. Кам’янське, 
вул. Запорізька, 20а

Міністерство 
регіонального роз-
витку, будівництва 
та житлово-
комунального 
господарства

Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 
«Про внесення змін до наказу Фонду 
державного майна України від 
27.03.2018 № 447 «Про затвердження 
переліків об’єктів малої привати-
зації, що підлягають приватизації в 
2018 році»

20281076 Єдиний майновий комплекс 
колишнього державного підпри-
ємства «Трансмаш»

Дніпропетровська обл., 
м. Кривий Ріг, 
вул. Коломойцівська, 
25

Міністерство 
економічного роз-
витку і торгівлі 
України

Наказ Фонду від 30.10.2018 № 
1397 «Про внесення змін до наказу 
Фонду державного майна України  від 
27.03.2018 № 447 «Про затвердження 
переліків об'єктів малої привати-
зації, що підлягають приватизації в 
2018 році»

регіональне відділення по донецькій області
 Єдиний майновий комплекс 

«Комплекс з агентування суден»
Донецька обл., 
м. Маріуполь, пр. 
Луніна, 42

Міністерство 
інфраструктури 
України

Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 
«Про затвердження переліків об’єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2018 році»

20314278 Єдиний майновий комплекс дер-
жавного комерційного торгового 
підприємства «Комбінат шкільно-
го харчування»

Донецька обл., 
м. Мирноград, мікро-
район Молодіжний, 58

Регіональне 
відділення по 
Донецькій області

Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 
«Про внесення змін до наказу Фонду 
державного майна України від 
27.03.2018 № 447 «Про затвердження 
переліків об’єктів малої привати-
зації, що підлягають приватизації в 
2018 році»

регіональне відділення по Закарпатській області
 Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства 
«Берегівський кар’єр», який 
орендується ПрАТ «Берегівський 
кар’єр»

Закарпатська обл., 
Берегівський р-н, 
с. Мужієво, вул. Ракоці 
Ференца ІІ, 245

Регіональне 
відділення по 
Закарпатській 
області

Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 
«Про затвердження переліків об’єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2018 році»

14313174 Єдиний майновий комплекс дер-
жавного підприємства «Дослідне 
конструкторське бюро машино-
будування»

м. Ужгород, 
вул. Сергія Мартина, 4

Закарпатська об-
ласна державна 
адміністрація

Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 
«Про внесення змін до наказу Фонду 
державного майна України від 
27.03.2018 № 447 «Про затвердження 
переліків об’єктів малої привати-
зації, що підлягають приватизації в 
2018 році»

 регіональне відділення по Запорізькій області
00239066 Єдиний майновий комплекс 

державного підприємства 
«Запорізький інститут сільсько-
господарського машинобу-
дування»

м. Запоріжжя, 
вул. Чубанова, 1

Регіональне 
відділення по 
Запорізькій об-
ласті

Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 
«Про затвердження переліків об’єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2018 році»

 Єдиний майновий комплекс «Цех 
напільного обладнання»

Запорізька об-
ласть, смт Веселе, 
вул. Робоча, 6

Регіональне 
відділення по 
Дніпропетровській 
області

Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 
«Про затвердження переліків об’єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2018 році»

32343302 Єдиний майновий комплекс 
державного підприємства 
«Державний інститут по про-
ектуванню промислових під-
приємств»

м. Запоріжжя, 
вул. Патріотична, 74 а

Міністерство 
економічного роз-
витку і торгівлі 
України

Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 
«Про внесення змін до наказу Фонду 
державного майна України від 
27.03.2018 № 447 «Про затвердження 
переліків об’єктів малої привати-
зації, що підлягають приватизації в 
2018 році»
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Код ЄДРПОУ Назва об’єкта Адреса об’єкта Орган управління
Наказ Фонду, яким об’єкт включено  
до переліку об’єктів, що підлягають 
приватизації (назва, дата, номер)

регіональне відділення по Івано-Франківській області
 Єдиний майновий комплекс державного підпри-

ємства «Рибне господарство «Галицький»
Івано-Франківська 
обл., Галицький р-н, 
м. Бурштин,
вул. Л. Українки, 12

Регіональне відділення 
по Івано-Франківській 
області

Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про за-
твердження переліків об’єктів малої приватизації, 
що підлягають приватизації в 2018 році»

регіональне відділення по київській області
04696895 Єдиний майновий комплекс державного підпри-

ємства «Спеціальне конструкторське та техноло-
гічне бюро «Електронагрівач»

Київська обл., 
м. Фастів, 
вул. Бишівська, 6

Міністерство економіч-
ного розвитку і торгівлі 
України

Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про за-
твердження переліків об’єктів малої приватизації, 
що підлягають приватизації в 2018 році»

14277337 Єдиний майновий комплекс державного підпри-
ємства «Українська виробничо-наукова лаборато-
рія імуногенетики»

Київська обл., 
м. Бровари, 
вул. Кутузова, 77

Міністерство аграрної 
політики та продоволь-
ства України

Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення 
змін до наказу Фонду державного майна України 
від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків 
об’єктів малої приватизації, що підлягають при-
ватизації в 2018 році»

регіональне відділення по кіровоградській області
00700192 Державна підприємство «Олександрійський шов-

корадгосп»
Кіровоградська обл., 
Олександрійський р-н, 
с. Рожеве

Регіональне відділення 
по Кіровоградській 
області

Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про за-
твердження переліків об’єктів малої приватизації, 
що підлягають приватизації в 2018 році»

регіональне відділення по львівській області
 Єдиний майновий комплекс – структурний під-

розділ – цех по переробці деревини та виготов-
ленню тарної заготовки державного підприємства 
Української державної компанії по реструкту-
ризації підприємств вугільної промисловості 
«Укрвуглереструктуризація» 

Львівська обл., 
м. Червоноград, 
вул. Бічна 
Промислова, 35

Міністерство енергетики 
та вугільної промисло-
вості України

Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про за-
твердження переліків об’єктів малої приватизації, 
що підлягають приватизації в 2018 році»

14308380 Єдиний майновий комплекс державного підпри-
ємства «Дослідний завод «Хвиля»

м. Львів, вул. Наукова, 
7

Регіональне відділення 
по Львівській області

Наказ Фонду від 20.04.2018 № 533 «Про внесення 
змін до наказу Фонду державного майна України 
від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків 
об’єктів малої приватизації, що підлягають при-
ватизації в 2018 році»

31803446 Єдиний майновий комплекс державного підпри-
ємства «Ліктрави»

Львівська обл., 
Мостиський р-н, 
м. Мостиська, 
вул. Я. Мудрого, 121

Міністерство аграрної 
політики та продоволь-
ства України

Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення 
змін до наказу Фонду державного майна України 
від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків 
об’єктів малої приватизації, що підлягають при-
ватизації в 2018 році»

24306494 Єдиний майновий комплекс державного підпри-
ємства «Львівське»

Львівська обл., 
Яворівський р-н, 
с. Висіч

Міністерство аграрної 
політики та продоволь-
ства України

Наказ Фонду від 23.11.2018 № 1496 «Про вне-
сення змін до наказу Фонду державного майна 
України  від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження 
переліків об'єктів малої приватизації, що підляга-
ють приватизації в 2018 році» (із змінами)»

регіональне відділення по миколаївській області
00854995 Єдиний майновий комплекс державного підпри-

ємства «Племрепродуктор «Степове» 
Миколаївська обл., 
Миколаївський р-н, 
с. Степове

Міністерство аграрної 
політики та продоволь-
ства України

Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення 
змін до наказу Фонду державного майна України 
від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків 
об’єктів малої приватизації, що підлягають при-
ватизації в 2018 році»

регіональне відділення по одеській області
01387828 Єдиний майновий комплекс державного підпри-

ємства «Енергомонтажний поїзд № 754» 
м. Одеса, 
вул. Семінарська, 15а

Регіональне відділення 
по Одеській області

Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про за-
твердження переліків об’єктів малої приватизації, 
що підлягають приватизації в 2018 році» 

33171824 Державне підприємство «Регіональний дослідно-
експериментальний комплекс»

Одеська обл., 
Біляївський р-н, 
с.Паліївка

Регіональне відділення 
по Одеській області

Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про за-
твердження переліків об’єктів малої приватизації, 
що підлягають приватизації в 2018 році» 

33933233 Єдиний майновий комплекс державного підпри-
ємства «Чорноморський яхт-клуб»

м. Одеса, пляж 
«Отрада», травер-
си 7-9

Регіональне відділення 
по Одеській області

Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про за-
твердження переліків об’єктів малої приватизації, 
що підлягають приватизації в 2018 році» 

13884006 Єдиний майновий комплекс державного підприєм-
ства ремонтно-будівельної дільниці «Агрос»

м. Одеса, 
вул. Михайлівська, 13 

Міністерство аграрної 
політики та продоволь-
ства України

Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про за-
твердження переліків об’єктів малої приватизації, 
що підлягають приватизації в 2018 році» 

5632466 Єдиний майновий комплекс державного підпри-
ємства «Інженерний виробничо-науковий центр 
литва під тиском»

м. Одеса, вул. Хімічна, 
2

Міністерство економіч-
ного розвитку і торгівлі 
України

Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про за-
твердження переліків об’єктів малої приватизації, 
що підлягають приватизації в 2018 році» 

22492239 Єдиний майновий комплекс державного під-
приємства «Південний державний науково-
виробничий центр «Прогрес»

Одеська обл., 
м. Южне, 
вул. Індустріальна, 8

Міністерство економіч-
ного розвитку і торгівлі 
України

Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про за-
твердження переліків об’єктів малої приватизації, 
що підлягають приватизації в 2018 році» 

23860359 Єдиний майновий комплекс державного підприєм-
ства «Центр тестування мобільної техніки»

Одеська обл., 
Біляївський р-н, 
с. Нерубайське, 
вул. Зелена, 1 

Міністерство економіч-
ного розвитку і торгівлі 
України

Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про за-
твердження переліків об’єктів малої приватизації, 
що підлягають приватизації в 2018 році» 

21028008 Єдиний майновий комплекс колишнього держав-
ного підприємства «Нефон»

м. Одеса, 
вул. Терешкової, 21

Українська державна 
будівельна корпорація 
«Укрбуд»

Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про за-
твердження переліків об’єктів малої приватизації, 
що підлягають приватизації в 2018 році» 

24971375 Єдиний майновий комплекс державного підпри-
ємства «ТВК»

Одеська обл., Овідіо-
поль ський р-н, 
смт Авангард, 
вул. Базова, 21

Державна служба 
України з питань регуля-
торної політики та роз-
витку підприємництва

Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення 
змін до наказу Фонду державного майна України 
від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків 
об’єктів малої приватизації, що підлягають при-
ватизації в 2018 році»

регіональне відділення по Полтавській області
21049938 Єдиний майновий комплекс державного підпри-

ємства «Державний інститут по проектуванню 
підприємств м’ясної та молочної промисловості 
«Полтавадіпром’ясомолпром»

м. Полтава, 
вул. Сапіго, 1

Міністерство аграрної 
політики та продоволь-
ства України

Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення 
змін до наказу Фонду державного майна України 
від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків 
об’єктів малої приватизації, що підлягають при-
ватизації в 2018 році»

02497967 Державне підприємство «Державний проектний 
інститут містобудування «Міськбудпроект» 
(м. Полтава)

м. Полтава, 
вул. Гоголя, 25

Міністерство регіо-
нального розвитку, 
будівництва та житлово-
комунального госпо-
дарства

Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення 
змін до наказу Фонду державного майна України 
від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків 
об’єктів малої приватизації, що підлягають при-
ватизації в 2018 році»

регіональне відділення по сумській області
00729646 Єдиний майновий комплекс Державного насін-

ницького сільськогосподарського підприємства 
«Вирівське»

Сумська обл., 
Конотопський 
р-н, с. Вирівка, 
вул. Шевченка, 2

Міністерство аграрної 
політики та продоволь-
ства України

Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення 
змін до наказу Фонду державного майна України 
від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків 
об’єктів малої приватизації, що підлягають при-
ватизації в 2018 році»

регіональне відділення по тернопільській області
14311712 Державне підприємство «Український світлотех-

нічний інститут»
м. Тернопіль, 
вул. Бродівська, 44 а

Міністерство економіч-
ного розвитку і торгівлі 
України

Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення 
змін до наказу Фонду державного майна України 
від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків 
об’єктів малої приватизації, що підлягають при-
ватизації в 2018 році»

14044113 Єдиний майновий комплекс державного підпри-
ємства Тернопільське державне авіційне підпри-
ємство «Універсал-Авіа»

м. Тернопіль, 
Підволочиське шосе, 
аеропорт

Міністерство інфра-
структури України

Наказ Фонду від 23.11.2018 № 1496 «Про вне-
сення змін до наказу Фонду державного майна 
України  від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження 
переліків об'єктів малої приватизації, що підляга-
ють приватизації в 2018 році» (із змінами)»

регіональне відділення по Харківській області
00212630 Державне підприємство «Український державний 

інститут по проектуванню заводів важкого маши-
нобудування»

м. Харків, просп. 
Московський, 151

Регіональне відділення 
по Харківській області

Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про за-
твердження переліків об’єктів малої приватизації, 
що підлягають приватизації в 2018 році» 

00387298 Державне підприємство «Богодухівський сільсько-
господарський учбово-курсовий комбінат»

Харківська обл., 
Богодухівський р-н, 
с. Лозова

Регіональне відділення 
по Харківській області

Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про за-
твердження переліків об’єктів малої приватизації, 
що підлягають приватизації в 2018 році» 

08183514 Державне підприємство «Світанок» Харківська обл., 
Балаклійський 
р-н, м. Балаклія, 
вул. Загородня, 7

Міністерство аграрної 
політики та продоволь-
ства України

Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про за-
твердження переліків об’єктів малої приватизації, 
що підлягають приватизації в 2018 році» 

22994509 Державне підприємство «Благодатне» Харківська обл., 
Зміївський р-н, 
с. Благодатне, 
вул. Жовтнева, 16

Міністерство аграрної 
політики та продоволь-
ства України

Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про за-
твердження переліків об’єктів малої приватизації, 
що підлягають приватизації в 2018 році» 

 Єдиний майновий комплекс колишнього 
Державного підприємства «Науково-виробниче 
підприємство «Меридіан»

Харківська обл., 
Харківський 
р-н, с. Котляри, 
вул. Безлюдівська, 6

Міністерство економіч-
ного розвитку і торгівлі 
України

Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про за-
твердження переліків об’єктів малої приватизації, 
що підлягають приватизації в 2018 році» 

 Єдиний майновий комплекс Харківського хлібо-
заводу № 1 – колишній структурний підрозділ 
Харківського державного підприємства робітничо-
го постачання Південної залізниці

м. Харків, 
вул. Штерівська, 6

Міністерство інфра-
структури України

Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про за-
твердження переліків об’єктів малої приватизації, 
що підлягають приватизації в 2018 році» 

 Єдиний майновий комплекс колишнього 
Харківського державного сільськогосподарсько-
го іподрому

м. Харків, майдан 1 
Травня, 2

Міністерство аграрної 
політики та продоволь-
ства України

Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення 
змін до наказу Фонду державного майна України 
від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків 
об’єктів малої приватизації, що підлягають при-
ватизації в 2018 році»

23460862 Єдиний майновий комплекс державного під при-
ємства «Орган з сертифікації автоматизо ва них та 
автоматичних систем управління та умов процесу 
перевезень на залізничному тран спорті»

м. Харків, майдан 
Фейєрбаха, 7

Міністерство інфра-
структури України

Наказ Фонду від 30.10.2018 № 1397 «Про вне-
сення змін до наказу Фонду державного майна 
України  від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження 
переліків об'єктів малої приватизації, що підляга-
ють приватизації в 2018 році»

регіональне відділення в Херсонській області, автономній республіці крим та м. севастополі
14141394 Державне підприємство «Державне науково-

виробниче підприємство «Винконсервпроект»
м. Херсон, 
вул. Червонофлотська, 
124

Регіональне відділення 
в Херсонській області, 
Автономній республіці 
Крим та м. Севастополі

Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про за-
твердження переліків об’єктів малої приватизації, 
що підлягають приватизації в 2018 році» 

регіональне відділення по Хмельницькій області
 Єдиний майновий комплекс – структурний під-

розділ ДП «Хмельницький завод залізобетонних 
конструкцій та виробів»

Хмельницька обл., 
Хмельницький 
р-н, с. Богданівці, 
вул. Заводська, 1/2-б

Хмельницька районна 
державна адміністрація

Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про за-
твердження переліків об’єктів малої приватизації, 
що підлягають приватизації в 2018 році» 

регіональне відділення по Черкаській області
 Єдиний майновий комплекс колишнього державно-

го підприємства – фірми «Оризон-Транс»
Черкаська 
обл., м. Сміла, 
вул. Промислова, 13

Міністерство економіч-
ного розвитку і торгівлі 
України

Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про за-
твердження переліків об’єктів малої приватизації, 
що підлягають приватизації в 2018 році» 

30705346 Єдиний майновий комплекс державного підпри-
ємства «Інститут легкої промисловості»

м. Черкаси, 
вул. В’ячеслава 
Чорновола, 243/1

Міністерство економіч-
ного розвитку і торгівлі 
України

Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про за-
твердження переліків об’єктів малої приватизації, 
що підлягають приватизації в 2018 році» 

31782788 Єдиний майновий комплекс Черкаського держав-
ного комерційного житлово-побутового підпри-
ємства «Житлосервіс»

м. Черкаси, 
вул. В’ячеслава 
Чорновола, 261/1

Українська державна 
будівельна корпорація 
«Укрбуд»

Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про за-
твердження переліків об’єктів малої приватизації, 
що підлягають приватизації в 2018 році» 

Код ЄДРПОУ Назва об’єкта Адреса об’єкта Орган управління
Наказ Фонду, яким об’єкт включено  
до переліку об’єктів, що підлягають 
приватизації (назва, дата, номер)

34675640 Єдиний майновий комплекс державного під-
приємства «Ватутінське вантажно-транспортне 
управління» 

Черкаська обл., 
м. Ватутіне, 
вул. Лейтенанта 
Кривошеї, 113

Регіональне відділення 
по Черкаській області

Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення 
змін до наказу Фонду державного майна України 
від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків 
об’єктів малої приватизації, що підлягають при-
ватизації в 2018 році»

регіональне відділення по Чернівецькій області

 Єдиний майновий комплекс Новодністровської 
державної швейно-трикотажної фабрики

Чернівецька обл., 
Сокирянський район, 
м. Новодністровськ

Регіональне відділення 
по Чернівецькій області

Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про за-
твердження переліків об’єктів малої приватизації, 
що підлягають приватизації в 2018 році» 

22849629 Єдиний майновий комплекс державного підпри-
ємства «Торговий дім «Буковинська горілка»

м. Чернівці, 
вул. Василя Лесина, 
4-А

Регіональне відділення 
по Чернівецькій області

Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення 
змін до наказу Фонду державного майна України 
від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків 
об’єктів малої приватизації, що підлягають при-
ватизації в 2018 році»

регіональне відділення по м. києву

16460790 Єдиний майновий комплекс державно-
го підприємства «Проектний інститут 
«ПРОМЗЕРНОПРОЕКТ»

м. Київ, 
вул. Межигірська, 83

Регіональне відді-
лення по 
м. Києву

Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про за-
твердження переліків об’єктів малої приватизації, 
що підлягають приватизації в 2018 році» 

36716107 Єдиний майновий комплекс державного підпри-
ємства «КИЇВМАШСЕРВІС»

м. Київ, вул. Пухівська, 
4

Регіональне відді-
лення по 
м. Києву

Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про за-
твердження переліків об’єктів малої приватизації, 
що підлягають приватизації в 2018 році» 

37423350 Єдиний майновий комплекс державного підпри-
ємства «Український центр у сфері благоустрою»

м. Київ, вул. Героїв 
Дніпра, 14г

Регіональне відді-
лення по 
м. Києву

Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про за-
твердження переліків об’єктів малої приватизації, 
що підлягають приватизації в 2018 році» 

05422987 Державне підприємство дорожнього зв’язку, 
інформаційного забезпечення та автоматики 
«Укрдорзв’язок»

м. Київ, вул. Михайла 
Чалого, 3

Державне агентство 
автомобільних доріг 
України

Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про за-
твердження переліків об’єктів малої приватизації, 
що підлягають приватизації в 2018 році» 

30518866 Єдиний майновий комплекс державного підпри-
ємства «Державний резервний насіннєвий фонд 
України» 

м. Київ, 
вул. Саксаганського, 1

Міністерство аграрної 
політики та продоволь-
ства України

Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення 
змін до наказу Фонду державного майна України 
від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків 
об’єктів малої приватизації, що підлягають при-
ватизації в 2018 році»

21537419 Державне підприємство «Розрахунковий центр 
послуг»

м. Київ, просп. 
Возз’єднання, 15/17

Міністерство регіо-
нального розвитку, 
будівництва та житлово-
комунального госпо-
дарства

Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення 
змін до наказу Фонду державного майна України 
від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків 
об’єктів малої приватизації, що підлягають при-
ватизації в 2018 році»

13670251 Державне підприємство «Укрархбудінформ» м. Київ, бул. Лесі 
Українки, 26

Міністерство регіо-
нального розвитку, 
будівництва та житлово-
комунального госпо-
дарства

Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення 
змін до наказу Фонду державного майна України 
від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків 
об’єктів малої приватизації, що підлягають при-
ватизації в 2018 році»

25202325 Державне підприємство «Центр з сертифікації бу-
дівельних матеріалів, виробів та конструкцій»

м. Київ, 
вул. Тургенєвська, 38

Міністерство регіо-
нального розвитку, 
будівництва та житлово-
комунального госпо-
дарства

Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення 
змін до наказу Фонду державного майна України 
від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків 
об’єктів малої приватизації, що підлягають при-
ватизації в 2018 році»

30251613 Державне підприємство «Науково-технічний центр 
оцінки відповідності у будівництві «Будцентр»

м. Київ, вул. Віталія 
Шимановського, 2/1

Міністерство регіо-
нального розвитку, 
будівництва та житлово-
комунального госпо-
дарства

Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення 
змін до наказу Фонду державного майна України 
від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків 
об’єктів малої приватизації, що підлягають при-
ватизації в 2018 році»

36946596 Державне підприємство «Центр будівельного та 
енергоефективного інжинірингу» 

м. Київ, вул. Велика 
Житомирська, 9

Міністерство регіо-
нального розвитку, 
будівництва та житлово-
комунального госпо-
дарства

Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення 
змін до наказу Фонду державного майна України 
від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків 
об’єктів малої приватизації, що підлягають при-
ватизації в 2018 році»

апарат Фонду 

33323245 Державне підприємство «Вінницький завод 
Кристал»

м. Вінниця, вул. 600-
річчя, 21 

Апарат Фонду Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про за-
твердження переліків об’єктів малої приватизації, 
що підлягають приватизації в 2018 році» 

 Єдиний майновий комплекс колишнього дер-
жавного підприємства «Коломийська паперова 
фабрика»

Івано-Франківська 
обл., м. Коломия, 
вул. Фабрична, 10

Регіональне відді-
лення по 
Івано-Франківській 
області

Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про за-
твердження переліків об’єктів малої приватизації, 
що підлягають приватизації в 2018 році» 

01125614 Державна судноплавна компанія «Чорноморське 
морське пароплавство» 

м. Одеса, 
вул. Ланжеронівська, 1

Міністерство інфра-
структури України

Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про за-
твердження переліків об’єктів малої приватизації, 
що підлягають приватизації в 2018 році» 

31091889 Державне підприємство водних шляхів 
«Устьдунайводшлях»

Одеська обл., 
м. Ізмаїл, вул. Героїв 
Сталінграда, 36

Міністерство інфра-
структури України

Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про за-
твердження переліків об’єктів малої приватизації, 
що підлягають приватизації в 2018 році» 

00852909 Державне підприємство «Іскра» Харківська обл., 
Зміївський р-н, 
с. Велика Гомільша

Апарат Фонду Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про за-
твердження переліків об’єктів малої приватизації, 
що підлягають приватизації в 2018 році» 

24339861 Лиманське державне виробниче 
сільськогосподарсько-рибоводне підприємство 

Харківська обл., 
Зміївський р-н, 
смт Слобожанське, 
Балаклійське шосе, 48

Апарат Фонду Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про за-
твердження переліків об’єктів малої приватизації, 
що підлягають приватизації в 2018 році» 

32444638 Державне підприємство «Завод «Радіореле» м. Харків, просп. 
Гагаріна,181

Апарат Фонду Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про за-
твердження переліків об’єктів малої приватизації, 
що підлягають приватизації в 2018 році» 

00953042 Державне підприємство «Новопокровський комбі-
нат хлібопродуктів» 

Харківська обл., 
Чугуївський р-н, 
смт Новопокровка, 
вул. ім. В. Вєсіча,1

Міністерство аграрної 
політики та продоволь-
ства України

Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про за-
твердження переліків об’єктів малої приватизації, 
що підлягають приватизації в 2018 році» 

20077743 Державне підприємство «Укрекоресурси» м. Київ, 
вул. Лобачевського, 
23в

Кабінет Міністрів 
України

Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про за-
твердження переліків об’єктів малої приватизації, 
що підлягають приватизації в 2018 році» 

14312789 Державне підприємство «Електронмаш» м. Київ, вул. Кільцева 
дорога, 4

Міністерство економіч-
ного розвитку і торгівлі 
України

Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про за-
твердження переліків об’єктів малої приватизації, 
що підлягають приватизації в 2018 році» 

00205104 Державне підприємство «Черкаський державний 
завод хімічних реактивів»

м. Черкаси, 
вул. Чигиринська, 21

Апарат Фонду Наказ Фонду від 20.04.2018 № 533 «Про внесення 
змін до наказу Фонду державного майна України 
від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків 
об’єктів малої приватизації, що підлягають при-
ватизації в 2018 році»

05516406 Єдиний майновий комплекс державного підпри-
ємства «Львівський науково-дослідний і проектний 
інститут «ЛьвівбудмНДІпроект»

м. Львів, 
вул. Тернопільська, 10

Міністерство регіо-
нального розвитку, 
будівництва та житлово-
комунального госпо-
дарства

Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення 
змін до наказу Фонду державного майна України 
від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків 
об’єктів малої приватизації, що підлягають при-
ватизації в 2018 році»

35829997 Державне підприємство «Науково-дослідна 
виробничо-технічна агенція «Стратегія регіональ-
ного розвитку»

м. Київ, вул. Велика 
Житомирська, 9

Міністерство регіо-
нального розвитку, 
будівництва та житлово-
комунального госпо-
дарства

Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення 
змін до наказу Фонду державного майна України 
від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків 
об’єктів малої приватизації, що підлягають при-
ватизації в 2018 році»

14257599 Єдиний майновий комплекс Державного підпри-
ємства «Особливе конструкторське бюро «Рута»

м. Чернівці, 
вул. Руська, 248л

Регіональне відділення 
по Чернівецькій області

Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення 
змін до наказу Фонду державного майна України 
від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків 
об’єктів малої приватизації, що підлягають при-
ватизації в 2018 році»

 Єдиний майновий комплекс колишнього держав-
ного торговельного підприємства «ГУДОК»

м. Київ, 
вул. Аеродромна, 14

Апарат Фонду Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення 
змін до наказу Фонду державного майна України 
від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків 
об’єктів малої приватизації, що підлягають при-
ватизації в 2018 році»

00203625 Запорізьке державне підприємство 
«Кремнійполімер»

Запорізька обл., 
м. Запоріжжя, 
вул. Теплична, 7

Міністерство регіо-
нального розвитку, 
будівництва та житлово-
комунального господар-
ства України

Наказ Фонду від 11.07.2018 № 933 «Про внесення 
змін до наказу Фонду державного майна України 
від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків 
об’єктів малої приватизації, що підлягають при-
ватизації в 2018 році»

35411469 Державне підприємство «Український карантинний 
розсадник»

Київська обл., Києво-
Святошинський 
р-н, с. Мила, 
вул. Комарова, 2-В

Міністерство регіо-
нального розвитку, 
будівництва та житлово-
комунального господар-
ства України

Наказ Фонду від 11.07.2018 № 933 «Про внесення 
змін до наказу Фонду державного майна України 
від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків 
об’єктів малої приватизації, що підлягають при-
ватизації в 2018 році»

40673033 Державне підприємство «Головинський кар’єр» Житомирська обл., 
Черняхівський 
р-н, смт Головине, 
вул. Адміністративна, 8

Регіональне відділен-
ня по Житомирській 
області

Наказ Фонду від 18.09.2018 № 1196 «Про вне-
сення змін до наказу Фонду державного майна 
України від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження 
переліків об’єктів малої приватизації, що підляга-
ють приватизації в 2018 році»

Додаток 6  
до наказу ФДМУ від 27.03.2018 № 447

ПЕрЕлІк ІншиХ оБ’єктІВ

Код ЄДРПОУ Назва об’єкта Адреса об’єкта Орган управління
Наказ Фонду, яким об’єкт включено до пере-

ліку об’єктів, що підлягають приватизації (назва, 
дата, номер)

апарат Фонду
 Єдиний майновий комплекс Первомайської 

гідроелектростанції
Миколаївська обл., 
м. Первомайськ, вул. 
Олександра Пушкіна, 5

Міністерство енергетики 
та вугільної помисловості 
України

Наказ Фонду від 23.11.2018 № 1496 «Про вне-
сення змін до наказу Фонду державного майна 
України  від 27.03.2018 № 447 «Про затвер-
дження переліків об’єктів малої приватизації, що 
підлягають приватизації в 2018 році» (із змінами)»
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департамент оцінки майна, майнових прав 
та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36конкУрси з відборУ сУб’єктів оціноЧної діялЬності

волИНсьКа область
інформація 
рв фонду по волинській області про оголошення 
конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності

 1. найменування об’єкта оцінки: частина адміністративної 
будівлі площею 13,8 м2 за адресою: 45200, волинська обл., м. кі-
верці, вул. незалежності, 18, що обліковується на балансі головного 
управління статистики у волинській області. місцезнаходження об’єкта 
оцінки: 45200, волинська обл., м. ківерці, вул. незалежності, 18. мета 
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження дії дого-
вору оренди. телефон (0332) 24-80-24. телефакс (0332) 24-34-77. роз-
мір земельної ділянки, усього: 0,1086 га (пропорційний площі (частині 
площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної част-
ки прибудинкової території). місце розташування земельної ділянки: 
м. ківерці, вул. незалежності, 18. цільове призначення земельної ді-
лянки: для обслуговування адміністративної будівлі. правовий режим 
земельної ділянки: право постійного користування земельною ділян-
кою. нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок): станом 
на 17.01.2018: 173818,28 грн. наявність об’єктів, що містять держав-
ну таємницю: ні. дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
орієнтовно на 30.11.2018. очікувана найбільша ціна надання послуг з 
оцінки об’єкта оцінки – 2,46 тис. грн. подібні до об’єкта оцінки об’єкти: 
нерухоме майно – приміщення, частини будівель. особа-платник робіт 
з оцінки – фермерське господарство «ай-ев».

 2. найменування об’єкта оцінки: частина адміністративної 
будівлі (літер а-9) площею 26,3 м2 за адресою: 43025, волинська 
обл., м. луцьк, вул. Шопена, 12, що обліковується на балансі голов-
ного управління статистики у волинській області. місцезнаходження 
об’єкта оцінки: 43025, волинська обл., м. луцьк, вул. Шопена, 12. мета 
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 
для розрахунку розміру орендної плати для продовження дії договору 
оренди. телефон (0332) 24-80-24. телефакс (0332) 24-34-77. розмір 
земельної ділянки, усього: 0,2887 га (пропорційний площі (частині 
площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної част-
ки прибудинкової території). місце розташування земельної ділянки: 
м. луцьк, вул. Шопена, 12. цільове призначення земельної ділянки: 
для обслуговування адміністративного приміщення. правовий режим 
земельної ділянки: право постійного користування земельною ділян-
кою. нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок): станом 
на 14.02.2018: 1 433 583,09 грн. наявність об’єктів, що містять держав-
ну таємницю: ні. дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
орієнтовно на 30.11.2018. очікувана найбільша ціна надання послуг з 
оцінки об’єкта оцінки – 2,46 тис. грн. подібні до об’єкта оцінки об’єкти: 
нерухоме майно – приміщення, частини будівель. особа-платник робіт 
з оцінки – тзов «октава плюс».

  3. найменування об’єкта оцінки: частина одноповерхово-
го адміністративного приміщення (літер З-1) площею 48,8 м2  
за адресою: 45000, волинська обл., м. ковель, вул. незалежності, 156, 
що обліковується на балансі головного управління національної поліції у 
волинській області. місцезнаходження об’єкта оцінки: 45000, волинська 
обл., м. ковель, вул. незалежності, 156. мета проведення незалежної 
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру 
орендної плати для продовження дії договору оренди. телефон (0332) 
24-80-24. телефакс (0332) 24-34-77. наявність об’єктів, що містять дер-
жавну таємницю: ні. дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
орієнтовно на 30.11.2018. очікувана найбільша ціна надання послуг з 
оцінки об’єкта оцінки – 2,46 тис. грн. подібні до об’єкта оцінки об’єкти: 
нерухоме майно – приміщення, частини будівель. особа-платник робіт 
з оцінки – тзов «західтепло».

 4. найменування об’єкта оцінки: частина навчального кор-
пусу № 5 (спорткомплекс) площею 120,9 м2 за адресою: 43000, 
волинська обл., м. луцьк, просп. президента грушевського, 2б, що 
обліковується на балансі Східноєвропейського національного універ-
ситету імені лесі України. місцезнаходження об’єкта оцінки: 43000, 
волинська обл., м. луцьк, просп. президента грушевського, 2б. мета 
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 
для розрахунку розміру орендної плати для продовження дії договору 
оренди. телефон (0332) 24-80-24. телефакс (0332) 24-34-77. розмір 
земельної ділянки, усього: 0,5088 га (пропорційний площі (частині 
площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної част-
ки прибудинкової території). місце розташування земельної ділянки: 
м. луцьк, просп. президента грушевського, 2б. цільове призначення 
земельної ділянки: обслуговування спортивного комплексу. правовий 
режим земельної ділянки: право постійного користування земельною 
ділянкою. нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) 
станом на 25.01.2017: 3 327 998,31 грн. наявність об’єктів, що містять 
державну таємницю: ні. дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна): орієнтовно на 30.11.2018. очікувана найбільша ціна надання 
послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,46 тис. грн. подібні до об’єкта оцін-
ки об’єкти: нерухоме майно – приміщення, частини будівель. особа-
платник робіт з оцінки – фоп гасюк м. в.

конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснювати-
ся 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 відпо-
відно 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 оці-
ночну 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 під-
писання звіту про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію 
оцінювача стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними 
кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оціню-
вача, виданими згідно із законом України «про оцінку майна, майнових 
прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

Претендентам потрібно подати конкурсну документацію, в запе-
чатаному 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 законо-
давством, а також строк виконання робіт у календарних днях, який не 
повинен перевищувати 5 календарних днів; 2) документи щодо прак-
тичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інфор-
мацією 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) відсутнос-
ті хоча б одного з документів, що підтверджують цей досвід (зокрема, 
подані копії документів є нечитабельними), бали за відповідними кри-
теріями 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 (до-
даток 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 на-
йменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.

претендент не допускається до участі в конкурсі у разі: недосто-
вірності, невідповідності, неповноти конкурсної документації або її не-
своєчасного подання; перевищення очікуваної найбільшої ціни надання 
послуг з оцінки об’єкта оцінки.

замовник робіт з оцінки – рв фонду по волинській області (43027, 
м. луцьк, київський майдан, 9).

конкурсна комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча 
група з опрацювання документів претендента знаходяться за адресою: 
м. луцьк, київський майдан, 9, каб. 801, тел. (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 ро-
бочий день.

конкурсну документацію потрібно подати до сектору організаційно-
адміністративного забезпечення рв фонду по волинській області за 
адресою: м. луцьк, київський майдан, 9, каб. 807 за чотири робочих 
дні до опублікованої дати проведення конкурсу (включно).

дНіПроПЕтровсьКа область
інформація 
рв фонду по дніпропетровській області про 
оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення 
незалежної оцінки майна

 1. назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 
565,5 м2. балансоутримувач: дп «во пмз ім. о. м. макарова».  
адреса: м. дніпро, просп. о. поля, 46. мета оцінки – визначення ринко-
вої вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. замовник – 
рв фонду по дніпропетровській області. платник – тов «промплаСт 
УкраЇна». очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта 
оцінки – 2,4 тис. грн. подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення 
та частини будівель.

  2. назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення пло-
щею 592,7 м2 (у т. ч. 61,85 – площа загального користування).  
балансоутримувач: дп «во пмз ім. о. м. макарова». адреса: м. дніпро, 
просп. о. поля, 46. мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта 
оцінки для розрахунку орендної плати. замовник – рв фонду по дніпро-
петровській області. платник – тов «кб «енергомаш». очікувана найбіль-
ша 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: частина даху площею 21,0 м2. балансоутри-
мувач: дп «во пмз ім. о. м. макарова». адреса: м. дніпро, вул. криво-
різька, 1. мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 
розрахунку орендної плати. замовник – рв фонду по дніпропетровській 
області. платник – прат «київстар». очікувана найбільша ціна надання 
послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. подібні до об’єкта оцінки 
об’єкти: частини даху.

 4. назва об’єкта: частина даху площею 18,0 м2 та частина 
нежитлового приміщення площею 10,0 м2. балансоутримувач: дп 
«во пмз ім. о. м. макарова». адреса: м. дніпро, вул. тітова, 25. мета 
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку 
орендної плати. замовник – рв фонду по дніпропетровській області. 
платник – прат «київстар». очікувана найбільша ціна надання послуг з 
оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. подібні до об’єкта оцінки об’єкти: 
частини даху, приміщення та частини будівель.

 5. назва об’єкта: частина даху площею 18,0 м2 та частина 
технічного поверху площею 8,0 м2. балансоутримувач: дп «во 
пмз ім. о. м. макарова». адреса: м. дніпро, вул. робоча, 166. мета 
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку 
орендної плати. замовник – рв фонду по дніпропетровській області. 
платник – прат «київстар». очікувана найбільша ціна надання послуг з 
оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. подібні до об’єкта оцінки об’єкти: 
частини даху, приміщення та частини будівель.

 6. назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 
271,3 м2 (у т. ч. 26,0 м2 – площа загального користування). ба-
лансоутримувач: дз «дніпропетровська медична академія міністерства 
охорони здоров’я України». адреса: м. дніпро, вул. Севастопольська, 
17. мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для роз-
рахунку орендної плати. замовник – рв фонду по дніпропетровській 
області. платник – тов «дніпровський медичний інститут традиційної і 
нетрадиційної медицини». дата оцінки: 22.12.2018. очікувана найбіль-
ша 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: нежитлове вбудоване приміщення площею 
37,9 м2 (у т. ч. 4,0 м2 – площа загального користування). балан-
соутримувач: дз «дніпропетровська медична академія міністерства 
охорони здоров’я України». адреса: м. дніпро, пл. Соборна, 4. мета 
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку 
орендної плати. замовник – рв фонду по дніпропетровській області. 
платник – тов «дніпровський медичний інститут традиційної і нетра-
диційної медицини». дата оцінки: 22.12.2018. 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.

 8. назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 
39,93 м2. балансоутримувач: дп «дніпродіпрошахт». адреса: м. дні-
про, вул. Європейська, 15. мета оцінки – визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. замовник – рв фонду 
по дніпропетровській області. платник – фоп брагін ю. а. 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: нежитлове вбудоване приміщення площею 
9,0 м2 (у т. ч. 2,5 м2 – площа загального користування). балансо-
утримувач: регіональний сервісний центр мвС України в дніпропе-
тровській області. адреса: дніпропетровська обл., м. новомосковськ, 
вул. Спаська, 7. мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта 
оцінки для розрахунку орендної плати. замовник – рв фонду по дні-
пропетровській області. платник – ат «кіб». 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: нежитлове вбудоване приміщення площею 
46,2 м2. балансоутримувач: «Східна» філія концерну «військторгсер-
віс». адреса: дніпропетровська обл., новомосковський район, смт гвар-
дійське, вул. гагаріна, 13. мета оцінки – визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. замовник – рв фонду по 
дніпропетровській області. платник – тов «віта юСт». очікувана най-
більша 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 
77,0 м2. балансоутримувач: «Східна» філія концерну «військторгсер-
віс». адреса: дніпропетровська обл., новомосковський район, смт Чер-
каське, вул. лісна, 12. мета оцінки – визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. замовник – рв фонду 
по дніпропетровській області. платник – тов «віта юСт». 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 відді-
лення конкурсну документацію, а саме:

заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну про-
позицію; документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки 
разом із заповненою інформацією щодо досвіду за встановленою фор-
мою; 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 на-
казом фонду 16.01.2018 № 47 і зареєстрованого в міністерстві юстиції 
України 20.02.2018 за №198/31650.

конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному кон-
верті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, каль-

куляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, та терміну виконання 
робіт (у календарних днях).

конкурсна документація подається в запечатаному конверті з опи-
сом документів, що в ньому містяться, та відміткою на конверті «на 
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» до відділу докумен-
тального забезпечення та архівної роботи за адресою: 49000, м. дні-
про, вул. центральна, 6, кімн. 10, до 20 грудня 2018 р.

конкурс відбудеться у регіональному відділенні 27.12.2018 
об 11.00, телефон для довідок (056) 744-11-51.

доНЕЦьКа область
інформація 
рв фонду по донецькій області про оголошення 
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 
які будуть залучені до проведення незалежної 
оцінки розміру збитків, завданих державі,  
та індивідуально-визначеного майна – об’єктів оренди

 1. найменування об’єкта оцінки: розмір збитків, що призве-
ли до завдання майнової шкоди державі за встановленим фак-
том нестачі основних засобів цілісного майнового комплексу 
дП «добропіллявугілля», переданого в оренду тоВ «дтЕк до-
БроПІлляВУГІлля» за договором оренди від 22.12.2010 б/н. 
місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно яко-
го 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 оцін-
ки 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 добропіллявУ-
гілля». кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним 
обліком: основні засоби (обладнання та інструменти) – 36 одиниць. 
розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського това-
риства: 1000000,00 (один мільйон гривень). балансова залишкова 
вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгостро-
кових 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 – 2,5 тис. грн. 
в якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 
розміру збитків, що призвели до завдання майнової шкоди, при по-
шкодженні, розкраданні, нестачі, знищенні, псуванні основних за-
собів суб’єкта господарювання.

 2. найменування об’єкта оцінки: частина перону загальною 
площею 73,0 м2 залізничного вокзалу станції лиман, що перебуває 
на балансі пат «Укрзалізниця» (код за ЄдрпоУ 40075815). місцезна-
ходження об’єкта оцінки: донецька обл., м. лиман, вул. привокзальна, 
б. 14а. 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: фоп кононен-
ко ю. о. наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2018. очікувана 
найбільша ціна послуг з оцінки – 2,8 тис. грн. в якості подібного буде 
враховуватись практичний досвід з оцінки земельних поліпшень, зо-
крема порівняної площі та функціонального призначення.

 3. найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані примі-
щення загальною площею 49,5 м2 третього поверху адміністра-
тивного корпусу (реєстровий номер 00130441.47.риЕФЕЕ011), 
що перебувають на балансі державного підприємства «науково-
дослідний інститут високих напруг», код за ЄдрпоУ 00130441. місцез-
находження об’єкта оцінки: донецька обл., м. Слов’янськ, вул. батюка, 
22. 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: державне донбаське підприєм-
ство з пуску, налагоджування, вдосконалення технології та експлуа-
тації електростанцій та мереж «доноргреС». наявність об’єктів, що 
містять державну таємницю: ні. дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна): 30.11.2018. очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 
2,5 тис. грн. в якості подібного буде враховуватись практичний досвід 
з оцінки приміщень, частин будівель.

конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою по-
ложенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвер-
дженим 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 відпо-
відно до закону України «про оцінку майна, майнових прав та профе-
сійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено проваджен-
ня 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 конкурс-
ну документацію на об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка 
складається з:

конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, щодо вар-
тості надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з надан-
ням таких послуг, а також строку їх виконання у календарних днях (не 
більше ніж 5 календарних днів). У своїх конкурсних пропозиціях претен-
дент 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 по-
слуг 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 до-
датком 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 до-
відок (057) 700-03-27.

конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опу-
блікування цієї інформації об 11.00 в рВ Фонду по донецькій об-
ласті за адресою: 61057, м. Харків, майдан театральний, буд. 
1 (3-й поверх). 

У разі, якщо визначена дата припадає на святковий (вихід-
ний) день, конкурс буде проведено у другий робочий день після 
святкового (вихідного).

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’єктів оціночної діяльності, та на-
йменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
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ЗаКарПатсьКа область
IнформацIя 
рв фонду по закарпатській області про оголошення 
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 
які будуть залучені до проведення незалежної 
оцінки майна

 1. назва об’єкта оцінки: частина даху площею 40,0 м2 будів-
лі літ. а та облаштована площадка площею 36,7 м2. місцезнахо-
дження об’єкта оцінки: закарпатська обл., м. Ужгород, вул. перемоги 
(капушанська), 142. балансоутримувач: Ужгородське вище професійне 
училище торгівлі та технологій харчування. мета проведення незалеж-
ної оцінки: для продовження договору оренди. телефон замовника 
конкурсу (0312) 61-38-83. замовник робіт з оцінки: рв фонду по за-
карпатській області. платник робіт з оцінки: прат «вф УкраЇна». дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2018. подібними 
до об’єкта оцінки є: споруди, передавальні пристрої, конструктивні 
частини будівель, призначені для їх розміщення. 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: вбудовані нежитлові приміщення 
(поз. 3, 4 за планом) площею 79,1 м2 першого поверху будівлі 
навчального корпусу економічного факультету літ. а. місцезна-
ходження об’єкта оцінки: закарпатська обл., м. Ужгород, пл. народна, 
3. балансоутримувач: двнз «Ужгородський національний універси-
тет». 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 Шегеда н. г. дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
31.12.2018. подібними до об’єкта оцінки є: нерухомість для закладів 
громадського харчування. очікувана найбільша ціна надання послуг з 
оцінки – 2400 грн. Строк виконання робіт з оцінки не має перевищу-
вати 5 календарних днів.

конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися 
відповідно до положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної ді-
яльності, затвердженого наказом фонду від 31.12.2015 № 2075 (у ре-
дакції наказу фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в міністер-
стві 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 передбаче-
но 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 положен-
ні, 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 по-
ложення формами.

Конкурсна документація претендента складається із:
конкурсної пропозиції – пропозиції учасника конкурсу щодо вартос-

ті 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 встановле-
ною формою (додаток 4 до положення), інформація про претендента 
(додаток 5 до положення); документів щодо практичного досвіду ви-
конання 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 на-
йменування 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. 312) за 
чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (понеді-
лок – четвер до 17.00, у п’ятницю – до 15.45).

конкурс відбудеться о 10.00 у рВ Фонду по Закарпатській об-
ласті (адреса: м. Ужгород, вул. собранецька, 60, каб. 303) через 
14 днів після дати опублікування цієї інформації в газеті «Відо-
мості приватизації».

КИЇвсьКа область
інформація 
рв фонду по київській області про оголошення 
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 
які будуть залучені до проведення незалежної 
оцінки газорозподільних систем, власником яких є 
держава та які обліковуються на балансі оператора 
газорозподільних систем пат «київоблгаз», з метою 
їх переоцінки для цілей бухгалтерського обліку 
(визначення залишкової вартості, відповідно до доручення 
фонду від 12.11.2018 № к/58) станом на 31.12.2011 та 31.12.2016

місцезнаходження: київська область. до складу об’єкта оцінки 
входять: необоротні активи підприємства у кількості 14 403 од.: газо-
проводи – 9136 од., в тому числі високого тиску – 1015 од., середнього 
тиску – 1726 од., низького тиску – 6395 од.; споруди на газопроводах – 
5029 од., в тому числі Скз – 2075 од., грп – 694 од., Шрп та регулятори –  
2203 од., обладнання до грп – 57 од.; транспортні засоби спеціалізова-
ного призначення – 24 од., інші транспортні засоби – 214 од. 

замовник: рв фонду по київській області. платник: буде визна-
чений договором про надання послуг з незалежної оцінки. очікувана 
найбільша ціна надання послуг: 124 800,00 грн. подібними до об’єкта 
оцінки будуть вважатися: необоротні активи суб’єкта господарювання 
в кількості більше 10 000 од.; основні засоби, в тому числі споруди, зо-
крема аналогічного функціонального призначення та ктз.

Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ Фонду по Київській 
області конкурсну документацію, яка відповідно до положення про 
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого на-
казом фонду від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в міністерстві 
юстиції України 15.01.2016 №60/28190 в редакції, затвердженій на-
казом фдмУ від 16.01.2018 за № 47, зареєстрованим в міністерстві 
юстиції України від 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – положення) 
складається із:

підтвердних документів; конкурсних пропозицій щодо ціни ви-
конання 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 конкур-
су, запечатаних в окремому конверті; документи щодо практично-
го досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформа-
цією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені  
до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земель-
ної 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 претен-
дентом (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 стано-
вить не менше 10 років.

конкурсна документація подається у запечатаному конверті з опи-
сом 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 о 14.00 через 15 днів після дати опублі-
кування цієї інформації у рВ Фонду по київській області за адре-
сою: м. київ, просп. Голосіївський, 50, кімн. 606, телефон для 
довідок 200-25-29.

лУгаНсьКа область
інформація 
рв фонду по луганській області про повторне 
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 залиши-
лися 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.); спору-
ди 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 результа-
тами 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.); спору-
ди на газопроводах – 723 од. (грп – 325 од.; Шрп – 46 од.; грп –  
352 од.); прилади – 15 од.; транспортні засоби спеціального призна-
чення – 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. теле-
фон 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 вважа-
тися: окремі будівлі; споруди, зокрема аналогічного функціонального 
призначення; ктз спеціального призначення.

конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснювати-
ся 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 май-
на, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими 
передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за на-
прямами 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 встановле-
ною 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 до-
свіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт 
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до по-
ложення); 3) конкурсна пропозиція претендента подається в окремому 
запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни надання по-
слуг з оцінки з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно 
з законом; калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг та 
строку виконання робіт.

копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають 
бути завірені належним чином.

конкурс відбудеться 28 грудня 2018 року о 10.00 в рВ Фонду 
по луганській області за адресою: 93404, луганська обл., м. сє-
веродонецьк, 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: нежитлове приміщення (кімната № 7) 
загальною площею 12,1 м2 на першому поверсі будівлі. місцез-
находження об’єкта оцінки: м. львів, вул. городоцька, 186. балансо-
утримувач: львівський відокремлений підрозділ державної установи 
«лабораторний центр на залізничному транспорті моз України». мета 
проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку 
розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. теле-
фон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного 
майна). електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. роз-
мір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під 
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової 
території. місце розташування земельної ділянки: м. львів, вул. го-
родоцька, 186. дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
30.11.2018 (орієнтовно). платник робіт з оцінки – фоп мамчур л. т.

 2. назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення 
загальною площею 27,8 м2 на першому поверсі будівлі. місцез-
находження об’єкта оцінки: львівська обл., м. Сокаль, вул. Шептиць-
кого, 65. балансоутримувач: головне управління держгеокадастру 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 (від-
діл оренди державного майна). електронна адреса замовника кон-
курсу: lviv@spfu.gov.ua. розмір земельної ділянки пропорційний площі 
(частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорцій-
ної частки прибудинкової території. місце розташування земельної  
ділянки: львівська обл., м. Сокаль, вул. Шептицького, 65. дата оцін-
ки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2018 (орієнтовно). 
платник робіт з оцінки – пп «золотва».

 3. назва об’єкта оцінки: побутове приміщення літ. «м-2» пло-
щею 91,0 м2 та приміщення прохідної літ. «н-1» площею 6,7 м2. 
місцезнаходження об’єкта оцінки: львівська обл., жовківський р-н, 
с. малехів, вул. київська, 36. балансоутримувач: дп моУ «львівське 
будівельне управління». мета проведення незалежної оцінки: визначен-
ня 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 част-
ки прибудинкової території. місце розташування земельної ділянки: 
львівська обл., жовківський р-н, с. малехів, вул. київська, 36. дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2018 (орієнтов-
но). платник робіт з оцінки – кп «малехівський сокіл».

 4. назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною 
площею 170,0 м2 на третьому поверсі будівлі під літ. «Б-3» – 
новий аеровокзал. місцезнаходження об’єкта оцінки: м. львів,  

вул. любінська, 168. балансоутримувач: дп «міжнародний аеропорт 
«львів» ім. д. галицького». мета проведення незалежної оцінки: визна-
чення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укла-
дення договору оренди. телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 
(відділ оренди державного майна). електронна адреса замовника кон-
курсу: 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 ділян-
ки: м. львів, вул. любінська, 168. дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна): 31.10.2018 (орієнтовно). платник робіт з оцінки – тов 
«дЬюті фрі УкраЇна лтд».

 5. назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною 
площею 141,0 м2 на третьому поверсі будівлі під літ. «Б-3» – но-
вий аеровокзал. місцезнаходження об’єкта оцінки: м. львів, вул. лю-
бінська, 168. балансоутримувач: дп «міжнародний аеропорт «львів» 
ім. д. 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 част-
ки прибудинкової території. місце розташування земельної ділянки: 
м. львів, вул. любінська, 168. дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна): 30.11.2018 (орієнтовно). платник робіт з оцінки – тзов 
«дф трейдінг груп».

 6. назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля літ. «а-1» за-
гальною площею 41,1 м2. місцезнаходження об’єкта оцінки: 
м. львів, вул. т. барановського, 11а. балансоутримувач: львівський 
національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій  
ім. С. з. гжицького. 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 (час-
тині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної 
частки прибудинкової території. місце розташування земельної ді-
лянки: м. львів, вул. т. барановського, 11а. дата оцінки (дата, на 
яку проводиться оцінка майна): 30.11.2018 (орієнтовно). платник 
робіт з оцінки – Член національної спілки журналісті України бокулін  
андрій богданович.

відповідно до листа фонду від 15.06.2016 № 10-36-11307 та допо-
внення до нього (лист фонду від 27.07.2018 № 10-59-15138) рекомен-
дована 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, 2, 3, 4, 5, 6 – 3000,00 грн.

конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися 
відповідно до положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної ді-
яльності, затвердженого наказом фонду від 31.12.2015 № 2075 і зареє-
строваного 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, 4, 5, 6 – приміщення, частини будівель (адмі-
ністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, 
нерухомість для закладів громадського харчування тощо); для № 3 – 
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, оформ-
лення 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 залу-
чені 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), інфор-
мація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 5 
до положення формами.

конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному кон-
верті шляхом поштового відправлення або до відділу документально-
го 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 від-
мітку «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.

ПолтавсьКа область
інформація 
рв фонду по полтавській області про оголошення 
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 
які будуть залучені до проведення незалежної 
оцінки майна

 1. назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – реабілі-
таційний центр мануальної терапії. місцезнаходження об’єкта: вул. 
мануальна, 6, м. кобеляки, полтавська обл. мета оцінки: визначення 
вартості ліквідації та розміру збитків. дата оцінки: 09.11.2018. Строк ви-
конання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних 
дні для доопрацювання звіту). замовник та платник виконаних робіт: 
рв фонду по полтавській області. основні ознаки подібності об’єкта 
оцінки: збитки (за подібністю об’єкта, пошкодження, розкрадання, не-
стача, знищення, псування якого призвело до завданих збитків, та/або 
подібністю причин завдання збитків).

 2. назва об’єкта: нежитлова будівля площею 118,6 м2. міс-
цезнаходження об’єкта: вул. центральна, 64, смт нові Санжари, пол-
тавська обл. балансоутримувач: полтавський обласний центр зайня-
тості. мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення 
договору оренди. запланована дата оцінки: 30.11.2018. Строк вико-
нання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні 
для доопрацювання звіту). замовник робіт: рв фонду по полтавській 
області. платник виконаних робіт: комунальна установа «інклюзивно-
ресурсний центр» новосанжарської районної ради полтавської об-
ласті. основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини 
будівель. додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна, 
торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість 
для закладів громадського харчування тощо.

 3. назва об’єкта: нежитлове приміщення господарського 
сараю площею 7,78 м2 та освітлюваної щогли площею 53,2 м2, 
загальною площею 60,98 м2. місцезнаходження об’єкта: просп. 
Свободи, 56, м. кременчук, полтавська обл. балансоутримувач: кре-
менчуцький національний університет ім. м. остроградського. мета 
оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії дого-
вору оренди. запланована дата оцінки: 30.11.2018. Строк виконання 
робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для 
доопрацювання звіту). замовник робіт: рв фонду по полтавській об-
ласті. платник виконаних робіт: пп «аллюр». додаткові ознаки поді-
бності об’єкта оцінки: споруди, передавальні пристрої, конструктивні 
частини будівель, призначені для їх розміщення.

Учасникам конкурсів потрібно подати до конкурсної комісії доку-
менти, які мають відповідати вимогам положення про конкурсний від-
бір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом фонду від 
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31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу фонду від 16.01.2018 № 47, заре-
єстрованого 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 передбаче-
но провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за на-
прямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що 
відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників конкурсу, 
передбачених розділом іі положення.

вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформ-
лення та подання містяться у і, іі, ііі розділах 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 формами, встановленими 
в додатках 3 – 5 положення.

У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково 
зазначати загальну вартість робіт, у тому числі пдв. за результатами 
аналізу звітності, проведеного фондом від 27.07.2018 № 10-59-15138, 
регіональне відділення інформує про середні значення ціни послуг з 
оцінки майна: об’єкт незавершеного будівництва – 8000,00 грн; окремо 
розташована будівля – 5000,00 грн; об’єкт нерухомого майна, зокрема 
декілька об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежит-
лові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме 
майно для встановлення передавальних пристроїв), – 2 500,00 грн.

зазначена вище ціна послуг з оцінки майна буде розглядатися кон-
курсною комісією як максимальна під час обрання переможця. конкурс-
ні пропозиції, які перевищують зазначені, не будуть враховані.

конкурсну документацію слід подавати до відділу фінансово-
бухгалтерської роботи та управління матеріальними ресурсами рв 
фонду по полтавській області за адресою: вул. небесної Сотні (вул. 
леніна), 1/23, м. полтава, 36014 (кімн. 415) до 22.12.2018 включно.

конкурси відповідно до Положення відбудуться 27.12.2018 
о 10.00 у рВ Фонду по Полтавській області за адресою: вул. 
небесної сотні (вул. леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й по-
верх, кімн. 404. робоча група знаходиться за адресою: вул. не-
бесної сотні (вул. леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх,  
кімн. 417. телефон для довідок (05322) 2-89-58.

сУМсьКа область
інформація 
рв фонду по сумській області про оголошення 
конкурсу з відбору суб'єктів оціночної діяльності

 1. найменування об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові примі-
щення загальною площею 121,2 м2 (балансоутримувач – державний 
професійно-технічний навчальний заклад «конотопське вище профе-
сійне училище»). об’єкт розташований на 2-му поверсі 4-поверхової 
будівлі учбового корпусу. місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська 
обл., м. конотоп, вул. 6 вересня, 1. мета проведення незалежної оцінки – 
продовження дії договору оренди. дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна) – 30.11.2018. замовник робіт з оцінки об’єкта – рв фонду 
по Сумській області. платник робіт з оцінки об’єкта – автомобільна шко-
ла Сумської обласної організації всеукраїнської спілки автомобілістів. 
очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1,26 
тис. грн. подібними до об’єкта оцінки відповідно до додатка 2 до поло-
ження є приміщення, частини будівель (адміністративна, торговельно-
адміністративна, торговельна нерухомість).

 2. найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загаль-
ною площею 31,1 м2 (балансоутримувач – Управління інформаційної 
діяльності та комунікацій з громадськістю Сумської обласної державної 
адміністрації). об’єкт оцінки розташований в одноповерховій прибудові 
до 2-поверхової адміністративної будівлі. місцезнаходження об’єкта 
оцінки: м. Суми, вул. кузнечна, 2. мета проведення незалежної оцінки – 
продовження дії договору оренди. дата оцінки (дата, на яку проводить-
ся оцінка майна) – 30.11.2018. замовник робіт з оцінки об’єкта – рв 
фонду по Сумській області. платник робіт з оцінки об’єкта – тов фірма 
«ікор». очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-
ки – 1,26 тис. грн. подібними до об’єкта оцінки відповідно до додатка 
2 до положення є приміщення, частини будівель (адміністративна, 
торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість).

 3. найменування об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові при-
міщення загальною площею 56,44 м2 (балансоутримувач – мало-
висторопський коледж імені п. С. рибалка Сумського національного 
аграрного університету). об’єкт розташований на цокольному поверсі 
3-поверхової будівлі навчального корпусу. місцезнаходження об’єкта 
оцінки: Сумська обл., лебединський р-н, с. малий вистороп, вул. мар-
шала рибалка, 1. мета проведення незалежної оцінки – продовжен-
ня дії договору оренди. дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна) – 30.11.2018. замовник робіт з оцінки об’єкта – рв фонду по 
Сумській області. платник робіт з оцінки об’єкта – пат «Укртелеком». 
очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1,26 
тис. грн. подібними до об’єкта оцінки відповідно до додатка 2 до поло-
ження є приміщення, частини будівель (адміністративна, торговельно-
адміністративна, торговельна нерухомість).

 4. найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення за-
гальною площею 85,4 м2 (балансоутримувач – роменський коледж 
Сумського національного аграрного університету). об’єкт розташо-
ваний на 1-му поверсі 4-поверхової будівлі навчального корпусу № 1. 
місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл., м. ромни, вул. горь-
кого, 56а. мета проведення незалежної оцінки – передача в оренду. 
дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2018. за-
мовник робіт з оцінки об’єкта – рв фонду по Сумській області. плат-
ник робіт з оцінки об’єкта – фоп зеленський Є. і. очікувана найбільша 
ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1,26 тис. грн. подібними 
до об’єкта оцінки відповідно до додатка 2 до положення є приміщен-
ня, частини будівель (адміністративна, торговельно-адміністративна, 
торговельна нерухомість).

 5. найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення пло-
щею 51,7 м2 у будівлі – пам’ятці архітектури та містобудування 
місцевого значення «Банк м. а.терещенка» (балансоутримувач – 
національний заповідник «глухів»). об’єкт оцінки розташований на 1-му 
поверсі 2-поверхової адміністративної будівлі-пам’ятки архітектури та 
містобудування місцевого значення «банк м. а.терещенка». місцез-
находження об’єкта оцінки: Сумська обл., м. глухів, вул. Шевченка, 10. 
мета проведення незалежної оцінки – передача в оренду. дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2018. замовник робіт 
з оцінки об’єкта – рв фонду по Сумській області. платник робіт з оцін-
ки об’єкта – фоп толстопятих т. в. очікувана найбільша ціна надання 
послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1,26 тис. грн. подібними до об’єкта 
оцінки відповідно до додатка 2 до положення є приміщення, частини 
будівель (адміністративна, торговельно-адміністративна, торговель-
на нерухомість).

 6. найменування об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів, 
а саме: 1) частина бетонного замощення площею 3,0 м2; 2) ділянка 
даху площею 1,0 м2; 3) частина горища (технічний поверх) площею 
18,0 м2 (балансоутримувач – машинобудівного коледжу Сумського 
державного університету). місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Суми, 
просп. Шевченка, 17. мета проведення незалежної оцінки – переда-
ча в оренду. дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 
30.11.2018. замовник робіт з оцінки об’єкта – рв фонду по Сумській 
області. платник робіт з оцінки об’єкта – прат «київстар». очікувана 
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1,26 тис. грн. 
подібними до об’єкта оцінки відповідно до додатка 2 до положення є 
частини будівель, споруди (спеціалізоване майно – розташування об-
ладнання мобільного зв’язку).

конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснювати-
ся відповідно до положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної 
діяльності, затвердженого наказом фонду від 31.12.2015 № 2075 (у 
редакції наказу від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в міністерстві 
юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650.

до участі в конкурсі з оцінки об’єктів допускаються претенденти, 
які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, 
якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки май-
на за напрямом 1 «оцінка об’єктів у матеріальній формі». для зараху-

вання балів згідно з положенням будуть враховуватися кваліфікаційні 
свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний 
стаж професійної діяльності: не менше 3 років за напрямом 1 «оцінка 
об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізаціями в межах цього напряму 
1.1 «оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому 
числі земельних ділянок, та майнових прав на них».

вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) 
викладені у розділі іі положення. вимоги до конкурсної документації, 
порядку її складання, оформлення та подання містяться у положенні, 
зокрема у розділах і, іі, та додатках до нього. заява про участь у кон-
курсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досві-
ду 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 поло-
ження формами.

конкурсна документація подається до відділу управління персона-
лом та організаційного забезпечення в запечатаному конверті і скла-
дається з конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, 
підтвердних документів та документів щодо практичного досвіду ви-
конання робіт.

У конкурсній пропозиції має бути зазначено пропозиції щодо ціни 
надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, які сплачує пре-
тендент згідно із законом, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням 
робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), якщо він не 
визначений в інформації про проведення конкурсу. на конверті потрібно 
зробити відмітку «на конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а 
також зазначити назву об’єкта, на який подано заяву на участь у конкурсі, 
та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.

місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Суми, вул. Харківська, 
30/1. телефон для довідок (0542) 36-23-87.

конкурс відбудеться 27 грудня 2018 року о 9.00 за адресою: 
м. суми, вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 2.

кінцевий термін подання конкурсної документації – 20 грудня 2018 
року (включно).

ХарКівсьКа область
інформація 
рв фонду по харківській області про оголошення 
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності  
на об’єкти оренди

№
з/п

Найменування об’єкта оцінки, 
площа, місцезнаходження, ба-

лансоутримувач
Дата оцінки Мета прове-

дення оцінки

Інформація 
про плат-

ника

Очіку-
вана 

найбіль-
ша ціна 
надання 
послуг з 
оцінки/

грн
1 Нежитлове приміщення – кімн. 

№ 1-52 на першому поверсі 
5-поверхової будівлі гуртожит-
ку і нежитлові приміщення для 
адміністративно-управлінських 
служб, торгівлі, фізкультурно-
оздоровчих занять, побутового 
обслуговування, громадсько-
го харчування, літ. «Б-5», інв. 
№ 10132000001, що є пам’яткою 
архітектури, загальною площею 
15,8 м2 за адресою: м. Харків, 
вул. Пушкінська, 79, що пере-
буває на балансі Національного 
технічного університету «Харків-
ський політехнічний інститут», 
02071180, тел. (057) 707-66-00

На дату 
укладення 

договору на 
проведення 
незалежної 

оцінки

Визначен-
ня вартості 
об’єкта оренди 
з метою пере-
дачі в оренду

ФОП Голу-
бовський 
Ф. В.

2200

2 Частини нежитлових приміщень: 
кімн. № 147 – 6,0 м2 та кімн. 
№ 152 – 6,0 м2 на першому по-
версі 3-поверхового моторного 
корпусу загальною площею 
12,0 м2 за адресою: м. Харків, 
вул. Чкалова, 17, що перебуває 
на балансі Національного аеро-
космічного університету ім. М. 
Є. Жуковського «ХАІ», 02066769

01.12.18 Визначен-
ня вартості 
об’єкта з 
метою продо-
вження дого-
вору оренди

ФОП Лисен-
ко І. Б.

2200

3 Нежитлові приміщення – кімн. 
№ 0-170 – 0-177, 0-243 в підвалі 
5-поверхового будинку гуртожит-
ку № 1 «Гігант», пам’ятка архітек-
тури, загальною площею 121,4 м2 
за адресою: м. Харків, вул. Пуш-
кінська, 79, що перебуває на 
балансі НТУ «ХПІ», 02071180

28.11.18 Визначен-
ня вартості 
об’єкта з 
метою продо-
вження дого-
вору оренди

ФОП Ода-
рюк Н. В.

2700

4 Нежитлові приміщення вестибуля 
першого поверху будівлі вставки-
лабораторії, площа на першо-
му ярусі переходу з головного 
корпусу до вставки-лабораторії, 
площа на другому ярусі переходу 
з головного корпусу до вставки-
лабораторії, загальною площею 
3,0 м2 за адресою: м. Харків, 
пров. Інженерний, 1/3, що пере-
бувають на балансі Харківсько-
го національного економічного 
університету ім. С. Кузнеця, 
02071211, тел. 702-03-04

29.12.18 Визначен-
ня вартості 
об’єкта з 
метою продо-
вження дого-
вору оренди

ФОП Зоси-
мов І. А. 

2200

5 Нежитлові приміщення вестибу-
ля першого поверху та площа у 
коридорі підвалу чотириповерхо-
вої з підвалом будівлі головного 
корпусу університету загальною 
площею 2,0 м2 за адресою: 
м. Харків, просп. Науки, 9а, що 
перебувають на балансі Харків-
ського національного економіч-
ного університету ім. С. Кузнеця 
02071211, тел. 702-03-04

29.12.18 Визначен-
ня вартості 
об’єкта з 
метою продо-
вження дого-
вору оренди

ФОП Зоси-
мов І. А. 

2200

6 Нежитлове приміщення вести-
буля п’ятиповерхової з підвалом 
будівлі першого корпусу універ-
ситету загальною площею 1,0 м2 
за адресою: м. Харків, пров. 
Інженерний, 1, що перебуває на 
балансі Харківського національ-
ного економічного універси-
тету ім. С. Кузнеця 02071211, 
тел. 702-03-04

29.12.18 Визначен-
ня вартості 
об’єкта з 
метою продо-
вження дого-
вору оренди

ФОП Зоси-
мов І. А. 

2200

7 Нежитлове приміщення – час-
тина холу на першому поверсі 
4-поверхового будинку зв’язку 
загальною площею 2,0 м2 за 
адресою: Харківська обл., 
смт Куп’янськ-Вузловий, пл. 
Залізничників, 3, що перебуває 
на балансі виробничого під-
розділу «Харківське територі-
альне управління» філії «Центр 
будівельно-монтажних робіт та 
експлуатації будівель і споруд» 
ПАТ «Укрзалізниця», 41149437, 
тел. (044) 465-21-92

31.12.18 Визначен-
ня вартості 
об’єкта з 
метою продо-
вження дого-
вору оренди

ПАТ «Дер-
жавний 
ощадний 
банк Укра-
їни»

2200

8 Нежитлове приміщення тех-
нічного поверху (19,0 м2) та 
частина покрівлі (15,2 м2) 
6-поверхової будівлі гуртожит-
ку (інв. № 84421, літ. «А-6») 
загальною площею 34,2 м2 за 
адресою: м. Харків, вул. Алчев-
ських (Артема), 52/54, що пере-
буває на балансі Національного 
університету цивільного захисту 
України, 8571363, 
тел. (057) 700-31-71

28.12.18 Визначен-
ня вартості 
об’єкта з 
метою продо-
вження дого-
вору оренди

ПрАТ «ВФ 
Україна»

2200

замовником оцінки по вищеперерахованих об’єктах оренди висту-
пає 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 і зареєстрованого в міністерстві юстиції Укра-
їни 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 оригі-
налом 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 напря-
му 1.1 «оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості) для 
зарахування балів згідно з положенням будуть враховуватися квалі-
фікаційні 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 розгляда-
тиметься 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 інфор-
мації про об’єкт оцінки).

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її 
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допуска-
ється.

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 Харків-
ській області за адресою: м. Харків, театральний майдан, 1, 1-й по-
верх до 16.00 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення 
конкурсу (включно).

ХМЕльНИЦьКа область
інформація 
рв фонду по хмельницькій області  
про проведення конкурсів з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності, які будуть залучені  
з метою надання послуг з оцінки майна

 назва об’єкта оцінки № 1: приміщення загальною площею 
41,8 м2 (у т. ч. площа загального користування – 3,8 м2) на чет-
вертому поверсі лабораторного корпусу. балансоутримувач – до-
нецький національний університет ім. василя Стуса. місцезнаходження 
об’єкта: вул. Свободи, 36, м. Хмельницький. мета проведення неза-
лежної оцінки – укладення договору оренди. телефон та електронна 
адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.
ua. дата оцінки – 30.11.2018. Строк виконання робіт – не більше 5 ка-
лендарних днів. замовник робіт з оцінки – рв фонду по Хмельницькій 
області. особа-платник робіт з оцінки – адвокат бондар віктор броніс-
лавович. подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до положення є 
приміщення, частини будівель (адміністративна нерухомість). очікувана 
найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2,2 тис. грн.

  назва об’єкта оцінки № 2: частина приміщення релейної  
ст. цвітоха площею 1,0 м2. балансоутримувач – виробничий під-
розділ «київське територіальне управління» філії «центр будівельно-
монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» пат «Українська 
залізниця». місцезнаходження об’єкта: вул. привокзальна, 5, с. цвіто-
ха, Славутський р-н, Хмельницька обл. мета проведення незалежної 
оцінки – укладення договору оренди. телефон та електронна адреса 
замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. дата 
оцінки – 31.12.2018. Строк виконання робіт – не більше 5 календар-
них днів. замовник робіт з оцінки – рв фонду по Хмельницькій облас-
ті. особа-платник робіт з оцінки – тов «локо діджітал». подібними 
об’єктами відповідно до додатка 2 до положення є приміщення, частини 
будівель (виробнича нерухомість). очікувана найбільша ціна надання 
послуг з оцінки – 2,5 тис. грн.

 назва об’єкта оцінки № 3: підвальні приміщення загальною 
площею 46,8 м2 у будівлі навчально-адміністративного корпусу. 
балансоутримувач – днз «подільський центр професійно-технічної 
освіти». місцезнаходження об’єкта: вул. драгоманова, 9, м. кам’янець-
подільський, Хмельницька обл. мета проведення незалежної оцінки – 
укладення договору оренди. телефон та електронна адреса замовника 
конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. дата оцінки – 
30.11.2018. Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів. 
замовник робіт з оцінки – рв фонду по Хмельницькій області. особа-
платник робіт з оцінки – фоп цицельський едуард геннадійович. поді-
бними об’єктами відповідно до додатка 2 до положення є приміщення, 
частини будівель (адміністративна нерухомість). очікувана найбільша 
ціна надання послуг з оцінки – 2,3 тис. рн.

  назва об’єкта оцінки № 4: частина майданчика площею 
12,21 м2. балансоутримувач – виробничий підрозділ «житомир-
ська дистанція колії» регіональної філії «південно-західна залізниця» 
пат «Українська залізниця». місцезнаходження об’єкта: дільниця 
коростень-Шепетівка, перегін майдан-вила, пост. жлобинський, 
394-й км пк 4, Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Судилківська с/р, 
за межами населеного пункту. мета проведення незалежної оцінки – 
укладення договору оренди. телефон та електронна адреса замовника 
конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. дата оцінки – 
30.11.2018. Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів. 
замовник робіт з оцінки – рв фонду по Хмельницькій області. особа-
платник робіт з оцінки – тов «локо діджітал». подібними об’єктами 
відповідно до додатка 2 до положення є споруди аналогічного функ-
ціонального призначення. очікувана найбільша ціна надання послуг з 
оцінки – 2,5 тис. грн.

  назва об’єкта оцінки № 5: частина майданчика площею 
12,21 м2. балансоутримувач – виробничий підрозділ «житомир-
ська дистанція колії» регіональної філії «південно-західна залізниця» 
пат «Українська залізниця». місцезнаходження об’єкта: дільниця 
коростень-Шепетівка, станція майдан-вила 378-й км пк.2, Хмельниць-
ка обл., Шепетівський р-н, михайлюцька с/р, в межах населеного пунк-
ту – с. михайлючка. мета проведення незалежної оцінки – укладення 
договору оренди. телефон та електронна адреса замовника конкурсу: 
(0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. дата оцінки – 30.11.2018. 
Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів. замовник робіт з 
оцінки – рв фонду по Хмельницькій області. особа-платник робіт з оцін-
ки – тов «локо діджітал». подібними об’єктами відповідно до додатка 
2 до положення є споруди аналогічного функціонального призначення. 
очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2,5 тис. грн.

  назва об’єкта оцінки № 6: частина майданчика площею 
12,21 м2. балансоутримувач – виробничий підрозділ «житомир-
ська дистанція колії» регіональної філії «південно-західна залізниця»  
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Продовження таблиці

Продовження таблиціпат «Українська залізниця». місцезнаходження об’єкта: дільниця 
коростень-Шепетівка, з.п. Савичи 387-й км пк.8, Хмельницька обл., 
Шепетівський р-н, Хролинська с/р, в межах населеного пункту – с. купи-
но. мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. 
телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; 
khmelnytskyi@spfu.gov.ua дата оцінки – 30.11.2018. Строк виконання 
робіт – не більше 5 календарних днів. замовник робіт з оцінки – рв фон-
ду по Хмельницькій області. особа-платник робіт з оцінки – тов «локо 
діджітал». подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до положення 
є споруди аналогічного функціонального призначення. очікувана най-
більша ціна надання послуг з оцінки – 2,5 тис. грн.

конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснювати-
ся відповідно до положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної 
діяльності, затвердженого наказом фонду від 31.12.2015 № 2075 (у 
редакції наказу фонду від 16.01.2018 № 47) (далі – положення).

до участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі 
чинних сертифікатів Сод, якими передбачено провадження практичної 
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «оцінка об’єктів у матеріальній 
формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «оцінка нерухомих 
речей (нерухомого майна, нерухомості), у т. ч. земельних ділянок, та 
майнових прав на них».

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурс-
ну документацію, оформлену відповідно до п. 5 Розділу 2 Поло-
ження, а саме:

1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановле-
ною 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 до-
свіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт 
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до по-
ложення); 3) конкурсна пропозиція претендента подається в окремому 
запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни надання по-
слуг з оцінки з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно 
з законом, калькуляцію витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а 
також строк виконання робіт.

місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: каб. № 10, 
вул. Соборна, 75, м. Хмельницький, 29013. телефони для довідок: 
(0382) 72-09-45 (приймальня), 79-56-16.

конкурсна документація подається до сектору управління персона-
лом, організаційно-документального, інформаційного забезпечення та 
роботи зі змі рв фонду по Хмельницькій області (каб. № 1) за чотири 
робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсів (включно).

конкурси відбудуться через 14 днів після опублікування цієї 
інформації о 10.00 в рВ Фонду по Хмельницькій області за адре-
сою: вул. соборна, 75, м. Хмельницький, 29013.

ЧЕрНівЕЦьКа область
інформація 
рв фонду по чернівецькій області про оголошення 
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які 
будуть залучені для надання послуг з оцінки майна

 найменування об’єкта оцінки: частина будівлі прохідної (літ. м) 
площею 2,0 м2, що перебуває на балансі Чернівецького національного 
університету ім. ю. федьковича. місцезнаходження об’єкта оцінки або 
підприємства, майно якого оцінюється: 58012, м. Чернівці, вул. м. ко-
цюбинського, 2. мета проведення незалежної оцінки: передача в орен-
ду. телефон замовника конкурсу (0372) 55-42-35. телефакс замовника 
конкурсу (0372) 55-44-26. електронна адреса замовника конкурсу: 
chernivtsi@spfu.gov.ua. кількість об’єктів необоротних активів згідно з 
аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, 
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 
од. балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного 
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних 
активів: 0 грн станом на 30.11.2018. розмір земельної ділянки, усього: 
7,9525 га. місце розташування земельної ділянки (ділянок): м. Чернів-
ці, вул. м. коцюбинського, 2. цільове призначення земельної ділянки 
(ділянок): для обслуговування будівель. правовий режим земельної 
ділянки (ділянок): право постійного користування. наявність об’єктів, 
що містять державну таємницю (так, ні): ні. дата оцінки (дата, на яку 
проводиться оцінка майна): 30.11.2018.

конкурсний відбір суб‘єкта оціночної діяльності буде здійснювати-
ся 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).

замовником робіт для надання послуг з оцінки вищезазначеного 
майна виступатиме рв фонду по Чернівецькій області.

платником робіт для надання послуг з оцінки майна виступатиме – 
юридична особа – ат кб «приватбанк».

Строк виконання робіт для надання послуг з оцінки об’єкта оренди 
не може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання до-
говору про надання послуг з оцінки майна, очікувана найбільша ціна 
надання послуг з оцінки об’єкта, яка буде розглядатися конкурсною 
комісією під час обрання переможця, – 3,0 тис. грн.

до участі в конкурсі для проведення незалежної оцінки допуска-
ються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів 
оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної 
оціночної діяльності з оцінки майна за напрямком 1 «оцінка об’єктів в 
матеріальній формі» та спеціалізаціями 1.1 «оцінка нерухомих речей 
(нерухомого майна, нерухомості), у т. ч. земельних ділянок та майно-
вих прав на них».

вимогами до претендентів для участі в конкурсі є наявність відпо-
відної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єкта оцінки, що мають під-
тверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та 
свідоцтвами про реєстрацію в державному реєстрі оцінювачів, вида-
ними відповідно до порядку ведення державного реєстру оцінювачів 
та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом фонду від 
10.06.2013 № 796 і зареєстрованого в міністерстві юстиції України 
13.08.2013 за № 637/23469.

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подавати кон-
курсну документацію, оформлену відповідно до п. 5 Розділу 2 
Положення, а саме:

1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановле-
ною формою (додаток 4 до положення), інформація про претендента 
(додаток 5 до положення); 2) документи щодо практичного досвіду 
виконання робіт з оцінки (відповідно до розділу 1 положення) разом із 
заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які 
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту 
про оцінку майна (додаток 3 до положення); 3) конкурсна пропозиція 
претендента подається в окремому запечатаному конверті і має міс-
тити пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки з урахуванням усіх 
податків, які сплачує претендент згідно з законом, калькуляцію витрат, 
пов’язаних з наданням таких послуг, а також строк виконання робіт.

подібними об’єктами до об’єкта оцінки є нерухоме майно (земель-
ні поліпшення), а саме: приміщення, частини будівель, що призначені 
для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв та іншого по-
дібного майна.

конкурсна документація подається в запечатаному конверті шляхом 
поштового відправлення на адресу: м. Чернівці, вул. л. кобилиці, 21а 
або безпосередньо до каб. № 5 рв фонду по Чернівецькій області за 
чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу. на кон-
верті потрібно зробити відмітку «на конкурс з відбору суб’єкта оціночної 
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта 
оціночної діяльності, який подає заяву.

конкурс відбудеться через 14 календарних днів з дня публі-
кації інформації про оголошення конкурсу о 10.00 у рВ Фонду по 
Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці, вул. л. кобилиці, 
21а. телефон для довідок (0372) 55-44-84.

ЧЕрНігівсьКа область
інформація 
рв фонду по чернігівській області про оголошення 
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 
які будуть залучені до проведення незалежної 
оцінки об’єктів оренди

 1. назва об’єкта оцінки: підтрибунні приміщення загальною 
площею 37,62 м2 другого поверху двоповерхової трибуни ста-
діону. 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 позашкільний навчальний за-
клад «Спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву з 
футболу «десна» 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: приміщен-
ня адміністративного, торговельно-адміністративного, торговельного 
призначення та приміщення закладів громадського харчування. дата 
оцінки: 31.12.2018.

 2. назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною пло-
щею 75,0 м2 на першому поверсі двоповерхової адмінбудівлі. на-
йменування балансоутримувача об’єкта оцінки: головне територіальне 
управління юстиції у Чернігівській області. місцезнаходження об’єкта 
оцінки: Чернігівська обл., м. носівка, вул. вокзальна, 6. платник робіт 
з оцінки: фоп кушніров андрій Сергійович. очікувана найбільша ціна 
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2150,00 грн. подібними до 
об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: приміщен-
ня адміністративного, торговельно-адміністративного, торговельного 
призначення та приміщення закладів громадського харчування. дата 
оцінки: 31.12.2018.

  3. назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 
22,9 м2 першого поверху триповерхової будівлі. найменування ба-
лансоутримувача об’єкта оцінки: Чернігівський професійний ліцей за-
лізничного транспорту. місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, 
вул. і. мазепи, 4а. платник робіт з оцінки: Чернігівський обласний педа-
гогічний ліцей для обдарованої сільської молоді Чернігівської обласної 
ради. очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-
ки – 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: приміщення овочесховища площею 
78,3 м2. найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернігів-
ський професійний ліцей залізничного транспорту. місцезнаходження 
об’єкта оцінки: м. Чернігів, пров. о. бакуринського, 18а. платник робіт 
з оцінки: Чернігівський обласний педагогічний ліцей для обдарованої 
сільської молоді 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: вироб-
нича, виробничо-складська та складська нерухомість. дата оцінки: 
31.12.2018.

  5. назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 
79,6 м2 в адмінбудівлі. найменування балансоутримувача об’єкта 
оцінки: територіальне управління державної судової адміністрації 
України у Чернігівській області. місцезнаходження об’єкта оцінки: Чер-
нігівська обл., смт Срібне, вул. затиркевич-карпинської, 17. платник 
робіт з оцінки: комунальна установа «трудовий архів Срібнянського 
району». очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-
ки – 2365,00 грн. подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти 
за такими ознаками: приміщення адміністративного, торговельно-
адміністративного, торговельного призначення та приміщення закладів 
громадського харчування. дата оцінки: 30.11.2018.

 6. назва об’єкта оцінки: підтрибунні приміщення загальною 
площею 33,8 м2 першого поверху двоповерхової трибуни стаді-
ону. найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: державне під-
приємство «олімпійський навчально-спортивний центр «Чернігів». міс-
цезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Шевченка, 61. платник 
робіт з оцінки: комунальний позашкільний навчальний заклад «дитячо-
юнацька спортивна школа «атлет» 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 озна-
ками: приміщення адміністративного, торговельно-адміністративного, 
торговельного призначення та приміщення закладів громадського 
харчування. дата оцінки: 31.12.2018.

 7. назва об’єкта оцінки: постовий будинок площею 144,7 м2. 
найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: державне підпри-
ємство водних шляхів «Укрводшлях». місцезнаходження об’єкта оцінки: 
Чернігівська обл., ріпкинський р-н, смт любеч, вул. замкова, 40а. плат-
ник робіт з оцінки: державна установа «держгідрографія». очікувана 
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 5310,00 грн. 
подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими озна-
ками: приміщення адміністративного, торговельно-адміністративного, 
торговельного призначення та приміщення закладів громадського 
харчування. дата оцінки: 30.11.2018.

замовник робіт з оцінки – рв фонду по Чернігівській області (14000, 
м. Чернігів, просп. миру, 43). телефон замовника конкурсу (0462) 
67-28-18. електронна адреса замовника конкурсу: ocenka_74@spfu.
gov.ua. мета проведення оцінки: визначення відновної вартості для 
цілей оренди. наявність об’єктів, відомості про які містять державну 
таємницю: ні.

конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися 
відповідно до положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної ді-
яльності, затвердженого наказом фонду від 31.12.2015 № 2075, заре-
єстрованого в міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, 
в редакції наказу фонду від 16.01.2018 № 47 (далі – положення).

до участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі 
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбаче-
но провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за на-
прямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що 
відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників конкурсу, 
передбачених пунктом 12 розділу іі положення.

вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) 
викладені у розділі іі положення. вимоги до конкурсної документа-
ції, порядку її складання, оформлення та подання містяться у іі роз-
ділі 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 по-
ложення 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 адре-
сою: м. Чернігів, просп. миру, 43.

конкурсна документація подається до загального відділу рв фон-
ду по Чернігівській області за чотири робочих дні до оголошеної дати 
проведення конкурсу (включно) за адресою: 14000, м. Чернігів, просп. 
миру, 43, кімн. 320, тел. для довідок (0462) 67-28-18.

м. КИЇв 
інформація 
рв фонду по м. києву про оголошення конкурсів з 
відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть 
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів

 1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової 
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення догово-
ру оренди.

№ 
з/п

Назва об’єкта 
оцінки

Пло-
ща, м2

Адреса об’єкта 
оцінки Балансоутримувач

Платник ро-
біт з оцінки 

об’єкта

Орієнтов-
на дата 
оцінки

Очікувана 
найбільша 
ціна надан-
ня послуг з 
оцінки/грн

1 Нежитлове 
приміщення 

19,9 м. Київ, 
вул. Празька, 5, 
корпус №1

ДП «Науково-
дослідний інститут 
«Еластик»

ФОП Яли-
мов М. Ю.

30.11.2018

4000

2 Нежитлове 
приміщення 

41,9 м. Київ, просп. 
Повітрофлот-
ський, 76

РСП «Київцентрае-
ро «Украероруху»

ТОВ «ЛІНК-
СТАР»

30.11.2018

4000

3 Нежитлове 
приміщення 

25,6 м. Київ, просп. 
Космонавта Ко-
марова, 1

Національний авіа-
ційний університет

ФОП По-
волоцький 
С. В.

30.11.2018

4000

№ 
з/п

Назва об’єкта 
оцінки

Пло-
ща, м2

Адреса об’єкта 
оцінки Балансоутримувач

Платник ро-
біт з оцінки 

об’єкта

Орієнтов-
на дата 
оцінки

Очікувана 
найбільша 
ціна надан-
ня послуг з 
оцінки/грн

4 Нежитлове 
приміщення 

161,0 м. Київ, 
вул. Еспланад-
на, 4-6

Головне управління 
регіональної ста-
тистики

ТОВ 
«Будівельно-
інвестиційна 
компанія 
«Будсервіс»

30.11.2018
5500

5 Нежитлове 
приміщення 

10,5 м. Київ, вул. Ге-
нерала Алмазо-
ва, 18/7

ДНВП «Геоінформ 
України»

ГО «Інститут 
незалежних 
експертів»

30.11.2018
3500

6 Нежитлові 
приміщення 

611,7 м. Київ, 
вул. Преобра-
женська (І. Кли-
менка), 5/2

ДП НДІБК ТОВ «ТЕКС-
Україна»

31.12.2018
6500

7 Частина не-
житлового 
приміщення

5,0 м. Київ, вул. Ва-
сильківська, 90а

Київський націо-
нальний універси-
тет ім. Т. Шевченка

ФОП Редько 
О. Г.

30.11.2018
3500

8 Будівля складу 
паперу

1266,8 м. Київ, вул. Ака-
деміка Бутле-
рова, 3

ДП завод «Арсенал» ТОВ «ІОНІА» 31.12.2018
7000

9 Нежитлове 
приміщення 

15,7 м. Київ, 
вул. Мельнико-
ва, 48

ДП «Спортивний 
комплекс «Аван-
гард»

ТОВ «Трейд 
суппорт 
групп Укра-
їна»

31.12.2018
4000

10 Нежитлове 
приміщення 

25,0 м. Київ, вул. На-
гірна, 22

Державна науково-
виробнича корпо-
рація «Київський 
інститут автома-
тики»

Мазур М. В. 31.12.2018
4000

11 Нежитлове 
приміщення 

603,0 м. Київ, вул. Ві-
нницька, 14/39

ДП МОУ «Київський 
механічний завод»

ТОВ «Вуд 
індастрі 
Юкрейн»

31.12.2018
6500

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

№ 
з/п

Назва об’єкта 
оцінки

Пло-
ща, м2

Адреса об’єкта 
оцінки

Балансоутри-
мувач

Платник ро-
біт з оцінки 

об’єкта

Орієнтовна 
дата оцінки
Очікувана 
найбільша 
ціна надан-
ня послуг з 
оцінки/грн

1 Нежитлове 
приміщення 

16,9 м. Київ, просп. 
Перемоги, 14

ДП «Укрсервіс 
Мінтрансу»

ДП «Бер-
дянський 
морський 
торговельний 
порт»

30.11.2018
4000

2 Нерухоме 
майно, а 
саме: нежит-
лова будівля, 
гараж, ас-
фальтований 
майданчик

135,5 
(18,0, 
37,5, 
80,0)

м. Київ, просп. 
Академіка Глуш-
кова, 9

ДП «Централь-
на учбово-
тренувальна база 
по ковзанярсько-
му спорту «Льо-
довий стадіон»

ФОП Кічма-
ренко О. В.

30.11.2018
7000

3 Нежитлове 
приміщення 

15,8 м. Київ, 
пл. Л. Україн-
ки, 1

КП Київської 
обласної ради 
«Управління спо-
руд»

БО «Благо-
дійний фонд 
молодіжної 
участі»

31.10.2018
4000

4 Нежитлове 
приміщен-
ня – об’єкт 
культурної 
спадщини

16,3 м. Київ, вул. Хре-
щатик, 34

Державний кон-
церн «Ядерне 
паливо»

ГО «Всеу-
країнське 
об’єднання 
«Незлам-
ність»

31.10.2018
4500

5 Нежитлові 
приміщення 

75,0 м. Київ, 
вул. Мельнико-
ва, 36

Київський на-
ціональний 
університет ім. Т. 
Шевченка

ТОВ «Авто-
школа «УНІ-
СЕРВ»

31.10.2018
4500

6 Частина не-
житлового 
приміщення

16,0 м. Київ, 
вул. Верхньо-
ключова, 1/26

НТУУ «Київський 
політехнічний 
інститут ім. І. 
Сікорського»

ФОП Мосто-
вой М. Д.

30.11.2018
4000

7 Нежитлове 
приміщення 

51,6 м. Київ, 
вул. Верховин-
на, 9

Державна фіс-
кальна служба 
України

ТОВ «Фірма 
«Фавор»

30.11.2018
4500

8 Нежитлове 
приміщення 

83,6 м. Київ, вул. По-
літехнічна, 41, 
корпус № 18

НТУУ «Київський 
політехнічний 
інститут ім. І. 
Сікорського»

ДП «Абпла-
налп Україна»

31.12.2018
4500

9 Частина даху 10,0 м. Київ, вул. Дег-
тярівська, 51

ДП НДІ «ОРІОН» ТОВ «Три-
Моб»

31.10.2018
4500

10 Нежитлове 
приміщення 

43,1 м. Київ, вул. Ака-
деміка Янгеля, 
20, гуртожиток 
№ 8

НТУУ «Київський 
політехнічний 
інститут ім. І. 
Сікорського»

ФОП Ільниць-
кий Є. А.

31.10.2018
4000

конкурси відбудуться 26 грудня 2018 року о 15.00 в рВ Фонду 
по м. києву за адресою: м. київ, бульв. т. шевченка, 50г.

документи приймаються до 12.30 20 грудня 2018 року за адресою: 
м. київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108.

Строк виконання робіт – до 5 календарних днів.
наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
конкурсна документація претендента подається в запечатаному 

конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті, 
на кожний об’єкт оцінки окремо. претенденти, які подали документи 
на конкурсний відбір Сод в одному конверті на всі об’єкти, до участі в 
конкурсному відборі допущені не будуть.

на конверті потрібно зробити відмітку «на конкурс з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності, який відбудеться 26 грудня 2018 року», 
а також зазначити назву об’єкта оцінки та найменування суб’єкта оці-
ночної діяльності, який подає заяву.

конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть здійснюва-
тися відповідно до положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної 
діяльності, затвердженого наказом фонду від 31.12.2015 № 2075 (у ре-
дакції наказу фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в міністер-
стві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – положення).

до участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на під-
ставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими перед-
бачено 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, інфор-
мація 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, будівлі є: нерухоме майно, ознаки подібності якого 
наведені у пункті 4 додатка 2 до положення.

подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлові приміщення – 
об’єкт культурної спадщини є: окремі будівлі, приміщення, частини 
будівель, які становлять культурну цінність.

подібними об’єктами до об’єкта оцінки – частина даху є: нерухо-
ме майно для встановлення антенно-фідерних пристроїв мобільних 
операторів.

подібними об’єктами до об’єкта оцінки – асфальтований майдан-
чик є: майданчик.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несво-
єчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

місцезнаходження комісії та робочої групи: м. київ, бульв. Шевчен-
ка, 50г, телефон для довідок 281-00-32.
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Управління орендних відносин, 
т. 200-34-39о р е н д а

оГолоШеннЯ про намір передати державне майно в оренду

оГолошЕння орЕндодаВця – рВ ФондУ По донЕцькІй оБластІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п

Назва органу  
управління

Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, 

контактний телефон) 

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

найменування реєстровий номер 
майна

місцезнахо-
дження

загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Державна служба 
України з надзви-
чайних ситуацій 

 38177202, 6 державний пожежно-рятувальний загін Головного 
управління ДСНС України у Донецькій області, 84122, Донецька 
обл., м. Слов’янськ, пров. Мартиненка,1, 
тел.: (06262) 2-41-06, 34-001

Частина майданчика (фундаменту) – 
10,0 м2, частина зовнішньої поверхні 
стіни будівлі – 35,0 м2 та частина даху – 
10,0 м2 будівлі 38 ДПРЧ 

 38177202.2.ААААЕК565  Донецька обл., 
м. Слов’янськ, 
вул. Ясна, 44

 55,0  106 127,00  2 роки 11 місяців Розміщення технічних засобів і антен операторів теле-
комунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) 
зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які 
надають послуги доступу до Інтернету 

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, РВ Фонду по Донецькій області. заяви подаються в окремому кон-
верті з написом «заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог 
абз. 3 частини четвертої ст. 9 закону України «про оренду державного та комунального майна».

оГолошЕння орЕндодаВця – рВ ФондУ По ЗакарПатськІй оБластІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п

Назва органу 
управління 

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 неза-
лежною оцінкою, грн

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Державна фіскальна 
служба України

39292197, Державна фіскальна служба України, м. Київ, Львівська площа, 
8, в оперативному управлінні Закарпатської митниці ДФС (39515893), м. 
Ужгород, вул. Собранецька, 20, тел. (0312) 61-22-07

Вбудовані приміщення (поз. 55, 57, 
58) 1-го поверху адміністративного 
будинку (літ. А)

39292197.18.ААААЖЖ421 Закарпатська обл., Ужгородський 
р-н, с/рада Соломонівська, МАПП 
«Тиса», буд. 1

63,0 574 875,00 4 роки 364 дні Розміщення кафе, що не 
здійснює продаж товарів 
підакцизної групи

2 Державна фіскальна 
служба України

39292197, Державна фіскальна служба України, м. Київ, Львівська площа, 
8, в оперативному управлінні Закарпатської митниці ДФС (39515893), м. 
Ужгород, вул. Собранецька, 20, тел. (0312) 61-22-07

Вбудоване приміщення (поз. 54) 
1-го поверху адміністративного 
будинку (літ. А)

39292197.18.ААААЖЖ421 Закарпатська обл., Ужгородський 
р-н, с/рада Соломонівська, МАПП 
«Тиса», буд. 1

4,6 52 859,00 4 роки 364 дні Розміщення пункту обміну 
валют

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

оГолошЕння орЕндодаВця – рВ ФондУ По ЗаПорІЗькІй оБластІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п

Назва органу 
управління 

Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, 

контактний телефон) 

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

найменування реєстровий номер майна місцезнахо-
дження

загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство енер-
гетики та вугільної 
промисловості 
України

19355964, ВП «Запорізька атомна електрична 
станція» ДП «НАЕК «Енергоатом», 71504, Запо-
різька обл., м. Енергодар, вул. Промислова, 133, 
тел. (06139) 5-38-78 

Вбудоване нежитлове приміщення № 2-8 – 34,6 м2, частина примі-
щення № 2-12 – 18,0 м2 другого поверху; частини приміщень № 1-1, 
№ 1-2, № 1-І, № 1-5 першого поверху, приміщень № 2-І, № 2-5 дру-
гого поверху – 6,2 м2, столової (літ. Л-2, інв. № 5274/1/679)

24584661.212.ЛОУЖЦП2957 Запорізька обл., 
м. Енергодар, 
вул. Промисло-
ва, 61 

58,8 165 102,00 До 31.03.2019 Розміщення їдальні, що не 
здійснює продаж товарів під-
акцизної групи

2 Міністерство енер-
гетики та вугільної 
промисловості 
України

19355964, ВП «Запорізька атомна електрична 
станція» ДП «НАЕК «Енергоатом», 71504, Запо-
різька обл., м. Енергодар, вул. Промислова, 133, 
тел. (06139) 5-38-78 

Вбудовані нежитлові приміщення з № 21 до № 23 включно, з № 27 до 
№ 30 включно – площею 94,9 м2, частина приміщення № 31– 18,0 м2, 
частини приміщень № 20, № 25 – 2,1 м2 першого поверху будівлі го-
ловного корпусу гаража на 50 а/м (Літ. Е-2, Е-1, інв. № 102/2/678)

24584661.203.ЛОУЖЦП2955 Запорізька обл., 
м. Енергодар, 
вул. Комуналь-
на, 6

115,0 322 907,00 До 31.03.2019 Розміщення їдальні, що не 
здійснює продаж товарів під-
акцизної групи

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги,  50, РВ Фонду по Запорізькій області, тел. (061) 226-07-85, 226-07-87, 
226-07-88, 226-07-89. заяви подаються в окремому конверті з написом «заява про оренду» із зазначенням найменування об’єкта оренди з супровідним листом. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголо-
сить 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 киЇВськІй оБластІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п

Назва органу
 управління 

Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, 

контактний телефон) 

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

найменування реєстровий номер 
майна місцезнаходження загальна 

площа, м2
вартість майна за незалеж-
ною оцінкою без ПДВ, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Державне агент-
ство лісових ресур-
сів України

00992148, Державне підприємство «Ржищівське 
лісове господарсвто», 09230, м. Ржищів, вул. Шев-
ченка, 91 

Лісовий будинок (інв. № 10310004/2); гараж (інв. № 10310005/2);  
баня (інв. № 10310006/2); приміщення для обробки туш (інв. № 
10310008/2); коптильня (інв. № 10310009/2)

00992148.2.АААДГД520; 
00992148.2.АААДГД521; 
00992148.2.АААДГД522; 
00992148.2.АААДГД524; 
00992148.2.АААДГД525

 Київська обл., м. 
Кагарлик, вул. Лісо-
ва, 2а

123,1; 
322,4; 
11,5; 
8,4; 
8,3

441 500,00; 
644 900,00; 
18 400,00; 
15 100,00; 
14 900,00 

2 роки 11 місяців Розміщення мисливської бази 
відпочинку 

2 Державне агент-
ство водних ресур-
сів України

05430774, Обухівське міжрайонне управління водно-
го господарства, 08700, м. Обухів, вул. Каштано-
ва, 68 

Технологічна площадка для стоянки автомобілів (інв. № 10317000); 
плац для стоянки автомобілів (інв. № 10303000); частина під’їзної 
дороги до автоматичної заправної станції (інв. № 103064000) 

05430774.24.АААБГГ493 Київська обл., м. 
Обухів, вул. Кашта-
нова, 68

 1 122,0; 
945,0; 
153,0 

519 809,46; 
437 807,43; 
70 883,11

2 роки 11 місяців Розміщення обладнання для 
організації виробництва та 
складування тріски деревени 

3 Міністерство обо-
рони України

22996218, ДП «Київський військовий деревооброб-
ний завод», 08298, Київська обл., смт Коцюбинське, 
вул. Пономарьова, 17, тел. (044) 502-26-11

Приміщення № 1 будівлі складу (інв. № 1 ) — Київська обл., смт 
Коцюбинське, вул. 
Пономарьова, 17

20,0 87 800,00 2 роки 11 місяців Для виробничих потреб

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 50, РВ Фонду по Київській області, тел. 200-25-26. заяви подаються в окремо-
му 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 лУГанськІй оБластІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п

Назва органу 
управління

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

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

найменування реєстровий но-
мер майна місцезнаходження загальна 

площа, м2
вартість майна за неза-

лежною оцінкою, грн
максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Міловська районна 
державна адміністрація 
Луганської області

20189376, Міловська районна державна адміністрація Луганської 
області, 92500, Луганська обл., Міловський р-н, смт Мілове, вул. 
Миру, 40, тел. (06465) 2-12-45

Нежитлові вбудовані приміщення на 
2-му поверсі адмінбудівлі (інв. № 
01010001) 

– Луганська обл., Міловський р-н, 
смт Мілове, вул. Миру, 39 

26,4 60100,00 
станом на 31.10.2018

2 роки 364 дні Розміщення Міловського районного центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

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 

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

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

найменування реєстровий 
номер майна

місцезнахо-
дження

загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можливий 
строк оренди мета використання

1 Міністерство економічного 
розвитку і торгівлі України

04728690, Державне підприємство «Науково-дослідний інститут метро-
логії вимірювальних і управляючих систем», 79008, м. Львів, 
вул. М. Кривоноса, 6, тел. (032) 239-92-00

Нежитлові вбудовані приміщення на тре-
тьому поверсі 2 – 4-поверхової будівлі 
(кімн. № 199, 200)

Інформація 
відсутня 

м. Львів, вул. 
Винничен-
ка, 30

36,4 556 755,00 
станом на 31.10.2018

2 роки 11 місяців Розміщення громадської організації на площі, що 
не використовується для провадження підприєм-
ницької діяльності і становить не більше як 50 м2 

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

оГолошЕння орЕндодаВця – рВ ФондУ По миколаЇВськІй оБластІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п

Назва органу 
управління

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

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

найменування реєстровий 
номер майна місцезнаходження загальна 

площа, м2
вартість майна за неза-

лежною оцінкою, грн
максимально можливий 

строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти 
і науки України

02125444, Миколаївський національний університет імені В. О. Сухом-
линського, 54030, м. Миколаїв, вул. Нікольська, 24, тел. (0512) 37-88-38

Нежитлові приміщення 1-го поверху 
навчального корпусу № 2 

– м. Миколаїв, вул. Ніколь-
ська, 24

75,5 242 001,00 2 роки 11 місяців Розміщення буфету, що не здійснює 
продаж товарів підакцизної групи

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

оГолошЕння орЕндодаВця – рВ ФондУ По ПолтаВськІй оБластІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п

Назва органу  
управління

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за не-
залежною оцінкою, грн

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Міністерство інфра-
структури України

21175382, Харківський регіональний структурний підрозділ Держав-
ного підприємства обслуговування повітряного руху України, вул. 
Стартова, 15, м. Харків, 61031, тел.(057) 775-54-76

Нежитлові 
приміщення 

19477064.7.СШФШЕЛ1298 вул. Київська, 2б, с. Супрунів-
ка, Полтавський р-н, Полтав-
ська обл. 

109,9 511 600,00 2 роки 11 місяців Вирішення виробничих питань, пов’язаних з присвоєнням 
ПОКП «Аеропорт-Полтава» статусу міжнародний (офіс 18 %)

2 Міністерство освіти 
і науки України

00216208, Полтавський політехнічний коледж Національного техніч-
ного університету «Харківський політехнічний інститут», вул. Пушкіна, 
83а, м. Полтава, 36039, тел.(0532) 60-74-52

Нежитлове 
приміщення 

02071180.8.ФШОГЧО024 вул. Пушкіна, 83а, м. Полтава 3,0 28 500,00 2 роки 11 місяців Розміщення буфету в навчальному закладі, що не здійснює 
продаж товарів підакцизної групи

Заяви про оренду зазначених об’єктів 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 ХаркІВськІй оБластІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви 

№ 
з/п 

Назва органу 
управління

Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, 

контактний телефон) 

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Міністерство 
освіти і науки 
України

00493758, Харківська державна зооветеринарна акаде-
мія, 62341, Харківська обл., Дергачівський р-н, смт Мала 
Данилівка, вул. Академічна, 1, тел. (057) 635-75-31

Нежитлове приміщення – частина кімн. № 50 (вести-
буль) на 1-му поверсі 4-поверхового головного учбового 
корпусу № 1, інв. № 0004530, реєстровий №, літ. «А-4»

00493758.1.БЕШСНП7581 Харківська обл., Дергачів-
ський р-н, смт Мала Дани-
лівка, вул. Академічна, 1

8,0 51 000,00 2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з 
продажу продовольчих товарів, крім 
товарів підакцизної групи

2 Міністерство 
освіти і науки 
України

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

Нежитлове приміщення – кімн. № 1-101 на 1-му по-
версі 4-поверхової будівлі учбового корпусу, інв. 
№101310005, літ. «А-4»

– м. Харків, вул. Генерала 
Момота, 5

40,1 240 000,00 2 роки 11 місяців Розміщення буфету, що не здійснює 
продаж товарів підакцизної групи, в 
навчальному закладі

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 ЧЕркаськІй оБластІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви 

№ 
з/п

Назва органу  
управління 

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за не-
залежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство обо-
рони України 

35123606, Черкаська філія Концерну «Військторгсервіс», вул. Над-
пільна, 222, м. Черкаси, тел. (0472) 33-74-31

Частина нежитлового приміщення бу-
дівлі солдатської чайної

33689922.6.ААААЕЖ215 вул. Шевченка, 98, в/ч 1402, 
м. Золотоноша, Черкаська обл.

27,7 9 000,00 2 роки  364 дні Розміщення торговельного об’єкта з 
продажу продовольчих товарів, крім 
товарів підакцизної групи

2 Міністерство обо-
рони України 

35123606, Черкаська філія Концерну «Військторгсервіс», вул. Над-
пільна, 222, м. Черкаси, тел. (0472) 33-74-31

Нежитлове приміщення частини бу-
дівлі складу літ. Б-1, Г-1

33689922.6.УВЮЯЮТ298 вул. Байди Вишневецького, 64, 
м. Черкаси

77,1 49 630,00 2 роки  364 дні Розміщення складу

3 Державна казна-
чейська служба 
України

37938738, Управління Державної казначейської служби України у Мо-
настирищенському районі Черкаської області, вул.Соборна,103, м. 
Монастирище, Черкаська обл., тел. (04746) 2-36-89

Частина нежитлового приміщення 
будівлі

37938738.1.АААГБГ994 вул. Соборна,103, м. Монастири-
ще, Черкаська обл.

15,65 43 700,00 2 роки  364 дні Розміщення фінансової установи
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Продовження таблиці

інФоРмація РегіональниХ ВіДДілень ФонДУ

віННИЦьКа область
інформація рв фонду по вінницькій області  
про проведення конкурсу на право укладення договору 
оренди нерухомого державного майна

орган, уповноважений управляти державним майном: міністерство аграр-
ної політики та продовольства України.

назва і місцезнаходження органу, що проводить конкурс: рв фонду по  
вінницькій області, адреса: 21018, м. вінниця, вул. гоголя, 10.

 назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлові будівлі: прохідна 
(літ. а, а, а1) (з площадкою та ваговою) площею 58,3 м2; трансформа-
торна (літ. а) площею 33,0 м2; механічна майстерня (літ. а) загальною 
площею 393,6 м2; цех сухих кормових дріжджів (літ. а) загальною площею 
1555,8 м2; насосна станція (літ. Ї) загальною площею 130,4 м2; споруди: 
градирня (літ. ї) площею забудови 127,67 м2; градирня (літ. ї1) площею 
забудови 49,2 м2; димова труба (літ. і) за адресою: 23700, вінницька обл., 
гайсинський р-н, м. гайсин, вул. заводська, 28; нежитлові будівлі: прохідна 
(літ. д) (з ваговою) площею 41,3 м2; спиртосховище (літ. а) загальною пло-
щею 219,8 м2 за адресою: 23700, вінницька обл., гайсинський р-н, м. гайсин, 
вул. механізаторів, 21, що перебувають на балансі державного підприємства 
«гайсинський спиртовий завод».

загальна вартість об’єкта, визначена шляхом проведення на 31.10.2018 
незалежної оцінки, становить 3 332 447,00 грн.

стартова орендна плата, визначена згідно із методикою розрахунку 
орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженою 
постановою кабінету міністрів України від 04.10.1995 № 786, та становить без 
ПдВ за базовий місяць розрахунку – жовтень 2018 р. 41 655,59 грн.

гарантійний внесок, який становить шість стартових орендних плат, у розмірі 
249 933,54 грн без урахування пдв. реквізити рахунку та призначення платежу 
(для сплати гарантійного внеску): одержувач – рв фонду по вінницькій області; 
код за ЄдрпоУ одержувача: 13327990; р/р № 37312072000391; мфо 820172; 
банк: дкСУ м. київ; призначення платежу: «гарантійний внесок для участі у кон-
курсі на право оренди державного нерухомого майна, без пдв». гарантійний 
внесок здійснюється шляхом перерахування коштів на вказаний рахунок або 
шляхом надання банківської гарантії.

Умови використання об’єкта оренди:
мета використання – виробництво інгібіторів гідратоутворення та корозії і 

сольвентів; сплата авансового внеску у розмірі місячної орендної плати протягом 
місяця з моменту укладення договору оренди; своєчасна і в повному обсязі сплата 
орендної плати (щомісяця до 15 числа); ефективне використання об’єкта оренди 
відповідно до умов договору оренди; дотримання санітарних норм та належних 
умов експлуатації об’єкта оренди; забезпечення збереження об’єкта оренди, за-
безпечення заходів протипожежної безпеки об’єкта оренди; заборона передачі 
об’єкта оренди в суборенду; заборона приватизації об’єкта оренди; здійснен-
ня своєчасно та за свій рахунок капітального, поточного та інших видів ремонту 
об’єкта оренди без права компенсації; проведення невід’ємних поліпшень об’єкта 
оренди з дозволу орендодавця, за згодою балансоутримувача і уповноважено-
го органу управління; неможливість компенсації невід’ємних поліпшень об’єкта 
оренди у разі припинення або розірвання договору оренди; страхування орендо-
ваного майна протягом місяця після укладення договору оренди; строк оренди 
– 20 років; забезпеченість кваліфікованими кадрами з виробництва інгібіторів 
гідратоутворення та корозії і сольвентів; наявність позитивного досвіду роботи 
суб’єкта господарювання у сфері виробництва інгібіторів гідратоутворення та 
корозії і сольвентів; наявність на балансі суб’єкта господарювання спеціального 
обладнання для виробництва інгібіторів гідратоутворення та корозії і сольвентів 
та ємностей для зберігання зневодненого етанолу, який є основною сировиною 
для їх виробництва; наявність спеціальної нормативної та технологічної докумен-
тації з виробництва інгібіторів гідратоутворення та корозії і сольвентів; наявність 
у суб’єкта господарювання обігових коштів для забезпечення виробництва інгібі-
торів гідратоутворення та корозії і сольвентів; компенсація переможцем конкурсу, 
протягом 5 робочих днів з моменту підписання договору оренди витрат на оцінку 
об’єкта оренди платнику за оцінку; сплата гарантійного внеску (підтвердження 
сплати гарантійного внеску надається одночасно із документами для участі у 
конкурсі), яка здійснюється шляхом перерахування коштів на вказаний в інфор-
мації про конкурс рахунок або шляхом надання банківської гарантії. при цьому 
банківська гарантія надається у вигляді безвідкличного резервного банківського 
акредитива (гарантії), який видається банком з кредитним рейтингом інвести-
ційного 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 (ма-
теринська компанія), довгострокові незабезпечені облігації яких мають достат-
ній 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.

У разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу за-
раховується 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. 
особам, які не стали переможцями конкурсу, сума гарантійного внеску підлягає 
поверненню протягом семи робочих днів з дня укладення договору оренди.

оГолоШеннЯ про проведеннЯ конкурсів на право оренди майна

№ 
з/п

Назва органу  
управління 

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 не-
залежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

4 Державна служба 
статистики України 

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

Нежитлові приміщення на 1-му по-
версі адмінбудівлі 

02357999.1. АААДЕЖ383 пров. Жаданенка, 4а, м. Корсунь-
Шевченківський, Черкаська обл. 

16,5 42 000,00 2 роки  364 дні Види діяльності, що можливо роз-
містити в офісних приміщеннях 

5 Державна фіскаль-
на служба України 

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

Нежитлові приміщення № 11 на 1-му 
поверсі двоповерхової адмінбудівлі 

02357999.1. АААДЕЖ383 пров. Жаданенка, 4а, м. Корсунь-
Шевченківський, Черкаська обл.

 15,0 41 000,00 2 роки  364 дні Види діяльності, що можливо роз-
містити в офісних приміщеннях 

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

оГолошЕння орЕндодаВця – рВ ФондУ По ЧЕрнІГІВськІй оБластІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п

Назва органу  
управління

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2 

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можливий 
строк оренди мета використання

1 Державна служба 
статистики України

02363072, Головне управління статистики у Чернігівській області, 14000, 
м. Чернігів, вул. Гонча, 37, тел.: (0462) 67-50-27, 67-50-82

Нежитлове приміщення на 1-му 
поверсі адміністративної будівлі 

02363072.1. АААДЕЖ440 Чернігівська обл., смт Козе-
лець, вул. Соборності, 14

20,2 43 177,50 До 5 років Ремонт електронної 
техніки 

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 місцезнаходження
загаль-
на пло-
ща, м2

вартість майна за 
незалежною оцін-

кою, грн

максимально 
можливий 

строк оренди
мета використання

1 Державна служ-
ба статистики 
України

21680000, Головне управління стастики, 
04053, м. Київ, вул. Еспланадна, 4-6, тел. 
(044) 287-60-35, факс (044) 246-68-58 

Нерухоме майно – нежитлове приміщення 
(на 2-му поверсі 9-поверхової адміністратив-
ної будівлі)

21680000.1.АААДЕЖ528 м. Київ, вул. Еспланад-
на, 4-6

44,5 1 096 300,00 
станом на 31.07.2018 

2 роки  
11 місяців 

Розміщення громадської організації без здійснення підпри-
ємницької діяльності

2 Міністерство юс-
тиції України

00209131, ДП «Центр оцінки та інфор-
мації», 02002, м. Київ, вул. Євгена Свер-
стюка, 15, тел.(044) 517-70-20, факс 
239-20-90 

Нерухоме майно – нежитлові приміщення 00209131.1. УКГПИШ025 м. Київ, вул. Січових 
Стрільців, 73 (на 17-му 
(технічному) поверсі та час-
тина даху будівлі, літера Б)

52,2 1 764 640,00 
станом на 31.10.2018

2 роки 
364 дні 

Розміщення: 45,2 м2 – стаціонарної станції радіоконтролю (на 
17-му поверсі);  7,0 м2 – встановлення 2-х антенних систем 
(на даху)

3 Державне аген-
ство водних ре-
сурсів України

01033987, Бортницьке міжрайонне управ-
ління водного господарства імені Гаркуші 
М.  А., 08351, Київська обл., Бориспіль-
ський р-н, с. Рогозів, вул. Соборності, 1, 
тел. (044) 563-12-37 

Нерухоме майно – дорожнє покриття 01033987.1.АААБГВ253 м. Київ, вул. Євгена Хар-
ченка, 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; торговельно-
го 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

4 Державне управ-
ління справами

31405158, ДП «Укрінвестбуд», м. Київ, 
вул. Банкова, 3, тел. (044) 253-32-46

Нерухоме майно – група приміщень № 200 
на цокольному поверсі житлового будинку, 
літера «А»

31405158.9. ФШШВЮВ020 м. Київ, вул. Флоренції, 
1/11 

20,4 473 000,00 
станом на 31.08.2018 

15 років  Розміщення офіса

 5 Державне управ-
ління справами

31405158, ДП «Укрінвестбуд», м. Київ, 
вул. Банкова, 3, тел. (044) 253-32-46

Нерухоме майно – група приміщень № 198 
на цокольному поверсі житлового будинку, 
літера «А»

31405158.9. ФШШВЮВ017 м. Київ, вул. Флоренції, 
1/11 

136,9 3 172 000,00 
станом на 31.08.2018 

15 років Розміщення суб’єкта господарювання, що провадить діяль-
ність у сфері права, бухгалтерського обліку

6 Управління дер-
жавної охорони 
України

00037478, Управління державної охорони 
України, м. Київ, вул. Богомольця, 8, тел. 
(044) 253-66-59

Нерухоме майно (автопроїзди та елементи 
замощення на площадці, будівлі і споруди), 
саме:  зарядна станція;  навіси; частина при-
міщення пральні; резервуари (2 шт.) та вер-
тикальне планування; хлораторна

00037478.14.ВИВАЖТ106; 00037478.14.
ВИВАЖТ 115; 00037478.14.ВИВАЖТ096; 
00037478.14.ВИВАЖТ112; 00037478.14.
ВИВАЖТ102; 00037478.14.ВИВАЖТ099; 

00037478.14.ВИВАЖТ110

м. Київ, вул. Полярна, 12 1 857,3 8 315 700,00 
станом на 30.09.2018 

25 років Розміщення теплогенеруючого обладнання з метою забезпе-
чення постачання пари та опалення

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».

У разі коли претендента не допущено до участі у конкурсі, гарантійний вне-
сок підлягає поверненню протягом 10 календарних днів з дня затвердження 
списку учасників, допущених до участі у конкурсі.

якщо матеріали відкликані претендентом після останнього дня строку для 
їх подання, сплачений гарантійний внесок не повертається.

переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання від 
орендодавця проекту договору оренди протягом 5 (п’яти) робочих днів особис-
то повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди. У разі відмови 
переможця конкурсу від підписання проекту договору або порушення строку 
підписання проекту договору оренди, сплачений ним гарантійний внесок по-
верненню не підлягає та зараховується до державного бюджету України.

основним критерієм визначення переможця є найбільший розмір орендної 
плати у разі обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.

Для участі у конкурсі претенденти подають на розгляд комісії такі 
матеріали:

заяву про участь у конкурсі (якщо претендент вже подавав заяву про оренду, 
яка стала підставою для оголошення конкурсу, після оголошення конкурсу він по-
дає нові пропозиції відповідно до умов конкурсу); документи, які передбачені на-
казом фонду державного майна України від 15.02.2013 № 201 «про затвердження 
переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору орен-
ди майна, що належить до державної власності», зареєстрованим в міністерстві 
юстиції України 01.03.2013 за № 346/22878 (із змінами); документи, які підтвер-
джують сплату гарантійного внеску; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, 
крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником 
конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;

відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представ-

ника юридичної особи; засвідчені в установленому порядку копії установчих 
документів; завірену належним чином копію звіту про фінансові результати 
претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей за 
останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено 
справу про банкрутство;

для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним 
чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію декларації про 
доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника 
єдиного податку.

документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються у кон-
вертах з написом «на конкурс» з відбитком печатки претендента.

кінцевий строк приймання пропозицій від претендентів – за 3 робочих дні до 
проведення конкурсу (понеділок – четверг до 17.00, п’ятниця – до 16.00).

конкурсні пропозиції щодо розміру орендної плати, який не може бути 
меншим за розмір стартової орендної плати, зазначеної в інформації про про-
ведення конкурсу, подаються учасниками конкурсу в окремому конверті у день 
проведення конкурсу.

конкурс буде проведено об 11.00 через 10 календарних днів після 
публікації цієї інформації у газеті «Відомості приватизації» у рВ Фонду 
по Вінницькій області за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, у 
актовій залі.

телефон для довідок з питань проведення конкурсу (0432) 67-52-17.

іваНо-ФраНКівсьКа область
інформація рв фонду по івано-франківській області 
про проведення конкурсу з використанням відкритості 
пропонування розміру орендної плати за принципом 
аукціону на право оренди державного нерухомого майна

 назва об’єкта та місцезнаходження: приміщення загальною площею 
137,9 м2 у підвалі адмінбудівлі за адресою: м.івано-франківськ, вул. дні-
стровська, 14.

об’єкт оренди перебуває на балансі головного управління державної каз-
начейської служби України в івано-франківській області.

орган управління: державна казначейська служба України.
вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку, виконаним 

на 31.08.2018, становить 1 830 660 грн без пдв.
основні умови проведення конкурсу:
1. Учасник конкурсу має сплатити гарантійний внесок у розмірі шести стар-

тових орендних плат, що становить 56 916 грн (без пдв) або надати банківську 
гарантію (відповідно до п. 4 порядку проведення конкурсу на право оренди 
державного майна, затвердженого постановою кабінету міністрів України 
від 31.08.2011 № 906, зі змінами). за 3 робочих дні (до 16.00 останнього дня) 
до дати проведення конкурсу гарантійний внесок має бути перерахований на 
розрахунковий рахунок: 37311072006415, одержувач – регіональне відділення 
фонду по івано-франківській області, банк одержувача – дкСУ м. київ, мфо 
820172, код ЄдрпоУ 13660726, призначення платежу: «Сплата гарантійного 
внеску від учасника конкурсу на право оренди».

2. найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за ви-
користання об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою за базо-
вий місяць оренди – жовтень 2018, яка без урахування ПдВ становить  
9 486 грн, при орендній ставці 6 %, виходячи з ринкової вартості згідно зі зві-
том про незалежну оцінку.

3. цільове використання майна – розміщення їдальні, що не здійснює про-
даж товарів підакцизної групи.

4. ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням згід-
но з договором оренди.

5. належне утримання об’єкта оренди із дотриманням вимог щодо екс-
плуатації об’єкта, у тому числі протипожежних, санітарно-епідеміологічних, 
екологічних норм.

6. для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати пе-
реможець повинен сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання 
договору в розмірі орендної плати за базовий місяць, який зараховується в 
рахунок орендної плати за останній місяць оренди.

7. протягом 10 робочих днів після укладення договору застрахувати орен-
доване майно 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 копії завірених належним чином 
договору страхування (договорів страхування) і платіжного доручення (платіж-
них доручень) про сплату страхового платежу (страхових платежів).

8. переможець конкурсу зобов’язаний протягом 10 календарних днів з дати 
укладення договору оренди компенсувати витрати платнику оцінки за виконану 
незалежну оцінку в розмірі 1700 грн.

9. Строк оренди – 2 роки 11 місяців.
10. Своєчасна сплата орендної плати (щомісяця до 15 числа місяця, на-

ступного за звітним) з урахуванням індексу інфляції.
11. заборона приватизації та суборенди орендованого майна.
12. обов’язкове укладення з балансоутримувачем орендованого майна 

договору про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орен-
дованого майна та надання комунальних послуг орендарю.

13. поліпшення орендованого майна, здійснені орендарем за рахунок 
власних коштів, які неможливо відокремити від орендованого майна без запо-
діяння йому шкоди (невід’ємні поліпшення), є власністю держави та компен-
сації не підлягають.

14. гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення догово-
ру оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та 
осіб, яким гарантійний внесок не повертається згідно з вимогами порядку.

15. переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання 
від орендодавця договору оренди протягом 5 робочих днів особисто повертає 
орендодавцю підписаний договір оренди. У разі порушення переможцем кон-
курсу цього строку, сплачений ним гарантійний внесок не повертається.

16. У разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця кон-
курсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати та перера-
ховується до державного бюджету та балансоутримувачу відповідно до пропо-
рцій, визначених методикою розрахунку орендної плати за державне майно та 
пропорціями її розподілу, затвердженою постановою кабінету міністрів України 
№ 786 від 04.10.1995, 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 5 % початкової плати торгів.

основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір оренд-
ної плати за базовий місяць розрахунку при обов’язковому забезпеченні інших 
умов конкурсу.

Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної 
комісії:

заяву про участь у конкурсі; проект договору оренди з пропозиціями щодо 
виконання умов конкурсу (крім розміру орендної плати, пропозиція щодо якого 
вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу), підписаний пре-
тендентом і завірений печаткою (за наявності); документи, які підтверджують 
гарантійний внесок; інформацію про засоби зв’язку з учасником із зазначенням 
банківських реквізитів;

відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представ-

ника 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; інформацію про відсутність застосування до заявника 
санкцій відповідно до законодавства (у довільній формі);

для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним 
чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію декларації про 
доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника 
єдиного податку (за останній звітний період); інформацію про відсутність засто-
сування до заявника санкцій відповідно до законодавства (у довільній формі).

документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються в 
канцелярію рв фонду по івано-франківській області у конверті з написом «на 
конкурс – оренда» з відбитком печатки претендента (за наявності), із зазна-
ченням назви претендента та об’єкта оренди (назва, площа, адреса) у робочі 
дні з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – до 16.00 за адресою: м. івано-франківськ, 
вул. василіянок, 48.

кінцевий термін приймання заяв з пакетом документів до них – за 3 робочих 
дні до дати проведення конкурсу.

допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноважені особи 
учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати 
за базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому 
засіданні конкурсної комісії за участю учасників конкурсу.

реєстрація конкурсних пропозицій щодо розміру орендної плати завершу-
ється за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.

конкурс буде проведений о 10.00 на 14-й календарний день після 
опублікування інформації про проведення конкурсу у газеті «Відомості 
приватизації» в рВ Фонду по Івано-Франківській області за адресою: 
м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, зал засідань.

додаткову інформацію можна отримати у відділі оренди державного майна 
рв фонду по івано-франківській області, або за тел./факсом (0342) 55-25-97.


