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ОФІЦІйНе ВиДАННЯ ФДМУ
Управління орендних відносин,
т. 200-34-39

орÅНда
ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОвЕдЕННЯ кОНкуРсів На ПРавО ОРЕНди майНа
ІНФОРМАЦІЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ВІДДІЛЕНЬ ФДМУ

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ пО ВОлиНськІй ОблАстІ пРО пРОВеДеННЯ кОНкУРсУ
з ВикОРистАННЯМ ВІДкРитОстІ пРОпОНУВАННЯ РОзМІРУ
ОРеНДНОї плАти зА пРиНЦипОМ АУкЦІОНУ НА пРАВО ОРеНДи
НеРУХОМОгО ДеРжАВНОгО МАйНА

 Назва об’єкта та місцезнаходження: кафетерій з кімнатою відпочинку Б-1 загальною
площею 112,5 м2 за адресою: 44100, Волинська обл., Ратнівський р-н, с. Доманове, вул. Лесі
Українки, 19а.
Об’єкт оренди перебуває на балансі УДП «Укрінтеравтосервіс».
Орган управління: Міністерство інфраструктури України.
Вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на 30.04.2018 становить
555 375,00 грн без ПДВ.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
Основні умови проведення конкурсу:
стартовий розмір орендної плати за базовий місяць оренди – травень 2018 року
становить 6 942,19 грн (шість тисяч дев’ятсот сорок дві гривні 19 коп.) без ПДВ; найбільший запропонований розмір місячної орендної плати порівняно зі стартовою орендною
платою; цільове використання майна – розміщення кафе, що здійснює продаж товарів підакцизної групи; строк оренди – 1 рік із можливістю подальшої пролонгації у разі належного виконання умов договору відповідно до встановленого порядку та за умови наявності дозволу
органу, уповноваженого управляти державним майном; внесення протягом 10 робочих днів
від дати укладення договору оренди плати не менш як за шість місяців; своєчасна і в повному
обсязі сплата орендної плати до державного бюджету та балансоутримувачу (щомісяця до
15 числа місяця, наступного за звітним) з урахуванням індексу інфляції; обов’язкова сплата
завдатку протягом місяця після підписання договору оренди у розмірі тримісячної орендної
плати; заборона суборенди, приватизації та переходу права власності на орендоване майно
до третіх осіб; забезпечувати збереження орендованого майна, запобігти його пошкодженню
і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому ніж на
момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати
заходи протипожежної безпеки; страхування орендованого майна протягом 1 місяця з дати
укладення договору оренди на суму, не меншу ніж його вартість (франшиза безумовна – 0 %)
згідно зі звітом про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному
чинним законодавством; надання орендодавцю протягом двох місяців після укладення договору оренди копії ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими
виробами; орендарю забезпечити орендодавцю і балансоутримувачу доступ на об’єкт оренди
з метою контролю за його використанням та виконанням умов договору; здійснювати витрати,
пов’язані з утриманням орендованого майна. Протягом 15 робочих днів після підписання договору укласти з балансоутримувачем орендованого майна договір про відшкодування витрат
балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю (у т. ч. податок на землю); своєчасно здійснювати за власний рахунок капітальний, поточний та інші види ремонту орендованого майна. Ця умова договору не розглядається як дозвіл
на здійснення поліпшень орендованого майна і не тягне за собою зобов’язання орендодавця
щодо компенсації вартості поліпшень; у разі припинення або розірвання договору поліпшення
орендованого майна, здійснені орендарем за рахунок власних коштів, які можна відокремити
від орендованого майна не завдаючи йому шкоди, є власністю орендаря, а невід’ємні поліпшення – власністю держави і компенсації не підлягають; відшкодування переможцем конкурсу
коштів за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди платнику оцінки протягом 10 календарних
днів з дати укладення договору оренди згідно з наданаю копію платіжного доручення з відміткою обслуговуючого банку про сплату коштів тощо; наявність в суб’єкта господарювання
певного виду економічної діяльності, яка повинна відповідати меті оренди (відповідний КВЕД
у реєстраційних документах потенційного орендаря); гарантійний внесок за участь у конкурсі
на право оренди державного майна становить шість стартових орендних плат. Гарантійний
внесок має бути перерахований за реквізитами: одержувач: РВ ФДМУ по Волинській області;
код за ЄДРПОУ одержувача: 13347870; р/р 37315048004566; МФО 820172; банк: ДКСУ м. Київ;
призначення платежу: «Гарантійний внесок за участь у конкурсі на право оренди державного
нерухомого майна»; у разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати та перераховується до
державного бюджету і балансоутримувачу відповідно до пропорцій, визначених Методикою
розрахунку орендної плати за державне майно та пропорціями її розподілу, затвердженою
постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 № 786; особам, які не стали переможцем конкурсу, сума гарантійного внеску підлягає поверненню протягом семи робочих днів з
дня укладення договору оренди; у разі коли претендента не допущено до участі у конкурсі,
гарантійний внесок підлягає поверненню протягом 10 календарних днів з дня затвердження
списків учасників. Якщо матеріали відкликанні претендентом після останнього дня строку для
їх подання, сплачений гарантійний внесок не повертається; у разі непідписання переможцем
конкурсу протоколу відкритого засідання конкурсної комісії за участю учасників конкурсу по
передачі в оренду державного нерухомого, гарантійний внесок поверненню не підлягає та
зараховується до Державного бюджету України; переможець конкурсу після отримання від
орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів повертає особисто орендодавцю підписаний договір оренди. У разі порушення переможцем конкурсу строку підписання
договору оренди, сплачений ним гарантійний внесок поверненню не підлягає та зараховується
до Державного бюджету України.
Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку при обов’язковому забезпеченні інших умов конкурсу.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та
зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 30 %
початкової плати торгів.
Для участі у конкурсі претендент має подати на розгляд конкурсної комісії:
заяву про участь у конкурсі; оригінали підтвердних документів про сплату гарантійного внеску або засвідчені у встановленому законодавством порядку їх копії; проект договору оренди
з пропозиціями щодо виконання умов конкурсу, зазначеними у проекті договору (крім розміру орендної плати, пропозиція щодо якого вноситься учасником конкурсу в день проведення
конкурсу), підписаний претендентом і завірений печаткою (за наявності); інформацію про
засоби зв’язку з учасником із зазначенням банківських реквізитів; документи, передбачені
пунктом 7 Порядку та Переліком документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності, затвердженим наказом ФДМУ
від 15.02.2013 № 201:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної
особи; засвідчені в установленому порядку копії установчих документів; засвідчену в установленому порядку копію наказу про призначення керівника; засвідчену в установленому порядку
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 за підписом керівника);
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу або належним чином оформлену
довіреність; виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підпри-

ємців (за наявності); засвідчену в установленому порядку копію декларації про доходи або звіту
суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку; інформацію про
відсутність застосування до заявника санкцій відповідно до законодавства (у довільній формі
за підписом фізичної особи).
Документи для участі в конкурсі (крім пропозицій щодо розміру орендної плати) подаються
у конверті з написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента (за наявності), які приймаються у робочі дні щодня з 8.00 до 17.00, у п’ятницю з 8.00 до 16.00 за адресою: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, сектор організаційно-адміністративного забезпечення
регіонального відділення (каб. 807).
Кінцевий термін приймання заяв (реєстрація в регіональному відділенні) – за 3 робочих дні
до дати проведення конкурсу.
Допущені до участі в конкурсі учасники конкурсу (їх уповноважені особи) подають конверти
з конкурсними пропозиціями щодо розміру орендної плати за базовий місяць оренди на відкритому засіданні конкурсної комісії з участю учасників конкурсу.
Реєстрація учасників завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.
Конкурс буде проведено о 10.00 на 11-й календарний день з дати опублікування
інформації про проведення конкурсу в додатку до «Державного інформаційного бюлетеня
про приватизацію» – газеті «Відомості приватизації» в РВ ФДМУ по Волинській області
за адресою: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 815.
У разі якщо дата проведення конкурсу припадає на неробочий чи святковий день, днем проведення конкурсу вважається наступний за вихідними чи святковими днями робочий день.
Додаткову інформацію можна отримати у секторі оренди державного майна РВ ФДМУ по
Волинській області (тел. (0332) 72-91-14) або за тел./факс (0332) 24-34-77.

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ пО ОДеськІй ОблАстІ пРО пРОВеДеННЯ кОНкУРсУ
НА пРАВО УклАДеННЯ ДОгОВОРУ ОРеНДи НеРУХОМОгО
ДеРжАВНОгО МАйНА

Регіональне відділення ФДМУ по Одеській області проводить конкурс на право укладення
договору оренди державного нерухомого майна, яке обліковується на балансі Південноукраїнського педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського, орган управління – Міністерство освіти
і науки України.
 Назва об’єкта оренди: нежитлове приміщення першого поверху гуртожитку (інв.
№ 10317186) загальною площею 43,50 м2.
Місцезнаходження об’єкта оренди: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, буд. 71.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою: 591 602,00 (п’ятсот дев’яносто одна тисяча
шістсот дві) гривні 00 коп. (без ПДВ).
Стартова орендна плата за базовий місяць – 3 041,62 (три тисячі сорок одна) грн
62 коп. (без ПДВ).
Основні умови конкурсу:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною платою; мета використання: розміщення буфету, що не
здійснює продаж товарів підакцизної групи; строк оренди – 2 (два) роки 11 (одинадцять) місяців; сплата гарантійного внеску, який становить 6 (шість) стартових орендних плат (базовий
місяць – травень 2018 р.), – 18 249,62 грн (без урахування ПДВ) на такі банківські реквізити:
одержувач: РВ ФДМУ по Одеській області, код: 20984091, рахунок: 37318033000044, МФО:
820172 в Державній казначейській службі України, м. Київ, призначення платежу: «Гарантійний внесок для участі у конкурсі на право оренди державного нерухомого майна площею
43,50 м2»; внесення протягом 10 робочих днів від дати укладення договору оренди плати не
менше як за шість місяців; конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування
розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з
умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення розміру орендної плати
здійснюється учасниками з кроком 10 % від початкової орендної плати; своєчасне і в повному
обсязі внесення орендної плати до державного бюджету та балансоутримувачу (щомісяця до
12 числа місяця, наступного за звітним, з урахуванням індексу інфляції), надання орендарем
копій платіжних документів орендодавцю та балансоутримувачу; наданя гарантійного листа,
погодженого з профспілковою організацією університету Ушинського, щодо граничних рівнів
цін та асортименту студентського буфету; наданя гарантійного листа, погодженого з профспілковою організацією університету Ушинського, щодо надання пільгових умов обслуговування
студентів з низьким рівнем доходів (з соціально незахищених родин); належне утримання та
використання об’єкта оренди за цільовим призначенням; забезпечення збереження орендованого майна, запобігання його пошкодженню і псуванню, здійснення заходів протипожежної
безпеки; страхування об’єкта оренди протягом 15 днів з моменту укладення договору оренди на
суму, не меншу ніж його вартість за звітом про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача
в порядку, визначеному чинним законодавством. Постійно поновлювати договір страхування
таким чином, щоб увесь строк оренди майно було застраховане; укладення з балансоутримувачем договору на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю, витрат зі сплати податку на землю протягом 15 робочих днів з дати укладення договору;
зобов’язання орендаря у разі припинення або розірвання договору повернути об’єкт оренди
балансоутримувачу у належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з
урахуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати балансоутримувачу збитки у разі
погіршення стану або втрати (повної або часткової) об’єкта оренди з вини орендаря; заборона
суборенди та приватизації; компенсація переможцем конкурсу витрат на здійснення звіту про
незалежну оцінку об’єкта оренди, яка була підставою для визначення стартової орендної плати, протягом 10 днів з моменту повідомлення про переможця конкурсу; переможець конкурсу
зобов’язаний особисто отримати протягом 2 робочих днів з моменту затвердження протоколу
засідання конкурсної комісії та підписати договір оренди з орендодавцем протягом 5 робочих
днів з моменту його отримання, а у разі його відмови від укладення договору оренди (протягом
5 робочих днів) договір оренди укладається з учасником конкурсу, який останній відмовився
від надання пропозицій по орендній платі, але погодився укласти договір оренди з урахуванням своєї останньої пропозиції орендної плати. У разі відмови від підписання або порушення
переможцем конкурсу строку підписання договору оренди сплачений ним гарантійний внесок
не повертається та перераховується до Державного бюджету України.
Гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та осіб, яким гарантійний внесок не
повертається згідно з вимогами Порядку.
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У випадку відкликання претендентом поданих матеріалів після останнього
дня строку для їх подання, сплачений гарантійний внесок не повертається та
перераховується до Державного бюджету України.
Основним критерієм визначення переможцем є найбільший розмір орендної
плати у разі обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії такі матеріали:
заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації про конкурс;
документи, які підтверджують сплату гарантійного внеску; відомості про претендента, у т. ч. банківські реквізити; пропозиції щодо виконання умов конкурсу,
крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься претендентом в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;
відомості про претендента – юридичної особи: документи, що посвідчують
повноваження представника юридичної особи; засвідчені в установленому порядку копії установчих документів; завірену належним чином копію звіту про
фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської
заборгованості за останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно
нього не порушено справу про банкрутство;
відомості про претендента – фізичної особи: копію документа, що посвідчує
особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином
копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта
малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.
Пропозиції претендентів мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним
в інформації про конкурс, та чинному законодавству.
Пропозиції (крім пропозицій щодо розміру орендної плати) та інші матеріали претендентів подаються до регіонального відділення у конвертах з написом
«На конкурс» з відбитком печатки претендента.
Заяви на участь у конкурсі з матеріалами приймаються з дати опублікування цієї інформації за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й
поверх, кімн. 1113, щодня з 9.00 до 16.00, по п’ятницях та передсвяткових
днях – з 9.00 до 15.00.
Кінцевий строк приймання пропозицій від претендентів (заяв про оренду і
пропозицій до договору оренди, що відповідають вимогам конкурсу) – не більш
ніж за три робочих дні до дати проведення конкурсу, до 16.00.
Допущені для участі у конкурсі претенденти або уповноважені особи претендентів подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за
перший/базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація
конкурсних пропозицій щодо розміру орендної плати завершується за 10 хвилин
до початку проведення конкурсу.
Конкурс буде проведено о 10.00 на 11-й календарний день після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» у РВ ФДМУ
по Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15,
5-й поверх, кімн. 503.
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у РВ ФДМУ по Одеській області за
тел.: 731-40-59, 731-50-38.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про проведення
конкурсів на право оренди нерухомого
державного майна

 І. Назва об’єкта оренди: нежитлові приміщення – кімн. № 1, 2, 3, 4 на
1-му поверсі одноповерхової будівлі учбового корпусу, інв. № 9631402,
літ. К-1, загальною площею 68,5 м2 за адресою: м. Харків, вул. Університетська, 16, що перебуває на балансі Української інженерно-педагогічної
академії.
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку, на
19.04.2018 становить 349 100,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Міністерство освіти і науки України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди.
1. Учасник конкурсу має сплатити гарантійний внесок у розмірі шести
стартових орендних плат – 26 391,96 грн (без ПДВ) або надати банківську
гарантію (відповідно до п. 4 Порядку проведення конкурсу на право оренди
державного майна). За 3 робочих дні (до 16.00 останнього дня) до дати проведення конкурсу гарантійний внесок має бути перерахований на рахунок
№ 37310053001203 ДКСУ, МФО 820172, одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській області, код за ЄДРПОУ
23148337, призначення платежу: «Сплата гарантійного внеску від учасника
конкурсу з оренди».
2. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою за базовий місяць
оренди – травень 2018 року, яка без урахування ПДВ становить 4 398,66
грн, при орендних ставках 15 %, виходячи з ринкової вартості згідно зі звітом
про незалежну оцінку. У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на
щомісячні індекси інфляції.
3. Цільове використання об’єкта оренди: розміщення брошурувальнопалітурної діяльності (інше використання).
4. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням згідно з договором оренди.
5. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч. протипожежних, санітарно-епідеміологічних, екологічних норм.
6. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати переможець конкурсу повинен сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання договору оренди в розмірі, не меншому ніж орендна плата за базовий
місяць, який вноситься в рахунок орендної плати за останній місяць оренди.
7. Протягом місяця після укладення договору застрахувати орендоване
майно на суму, не меншу ніж його вартість за висновком про вартість оцінки,
на користь балансоутримувача, який несе ризик випадкової загибелі чи пошкодження об’єкта оренди у порядку, визначеному законодавством, і надати
орендодавцю копії страхового поліса і платіжного доручення. Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди майно
було застрахованим.
8. Під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага тому учаснику конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату за базовий місяць
оренди за інших рівних умов.
9. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати за виконану
незалежну оцінку об’єкта оренди замовникові оцінки.
10. Строк дії договору оренди – 1 (один) рік. Подальше використання орендованого майна буде здійснюватися відповідно до чинного законодавства.
11. Заборона приватизації та суборенди орендованого майна.
12. Забезпечити проведення студентами-поліграфістами практичних робіт
на обладнанні орендаря.
13. Здійснювати друкування брошур для Української інженерно-педагогічної
академії з метою забезпечення освітньої діяльності в терміни, визначені балансоутримувачем.
14. Гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення договору
оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та
осіб, яким гарантійний внесок не повертається згідно з вимогами Порядку.
15. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту договору оренди протягом 5 робочих днів особисто повертає орендодавцю
підписаний проект договору оренди. У разі порушення переможцем конкурсу
цього строку, сплачений ним гарантійний внесок не повертається.
16. У разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати та перераховується до державного бюджету і балансоутримувачу відповідно до пропорцій, визначених Методикою розрахунку орендної плати за державне майно та
пропорціями її розподілу, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України
від 4 жовтня 1995 р. № 786.
Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на право
оренди державного майна, затвердженого постановою КМУ від 31.08.11 № 906,
зі змінами, та враховуючи наказ ФДМУ «Про затвердження Переліку документів,
які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності» від 15.02.13 № 201, зі змінами.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець
згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення
ціни здійснюється учасниками з кроком 5 % від початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону буде проведено о 10.00 на 10-й календарний день після дня опублікування цієї інформації в газеті «Відомості
приватизації».
Якщо вказаний строк припадає на вихідний день, то конкурс буде проведено
на наступний після вихідного дня день о 10.00.
 ІІ. Назва об’єкта оренди: нежитлові приміщення – кімн. № 2, 3 та
частина коридору площею 5,48 м2 напівпідвалу 4-поверхової житлової
будівлі «Гуртожиток по пров. 1-й Лісопарковий, 3» (технічний паспорт
відсутній), інв. № 00079, реєстровий № МПВАДО320, загальною площею 42,88 м2 за адресою: м. Харків, пров. 1-й Лісопарковий, 3, що перебуває на балансі Державного науково-виробничого підприємства «Об’єднання
Комунар».

4 липня 2018 року

Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку,
на 16.04.2018 становить 155 600,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Державне космічне агентство України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди.
1. Учасник конкурсу має сплатити гарантійний внесок у розмірі шести стартових орендних плат – 13 155,90 грн (без ПДВ) або надати банківську гарантію
(відповідно до п. 4 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного
майна). За 3 робочих дні (до 16.00 останнього дня) до дати проведення конкурсу
гарантійний внесок має бути перераховано на рахунок 37310053001203 ДКСУ,
МФО 820172, одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Харківській області, код за ЄДРПОУ 23148337, призначення платежу:
«Сплата гарантійного внеску від учасника конкурсу з оренди».
2. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою за базовий місяць
оренди – травень 2018 року, яка без урахування ПДВ становить 2 192,65
грн, при орендних ставках 18 % та 15 %, виходячи з ринкової вартості згідно
зі звітом про незалежну оцінку. У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
3. Цільове використання об’єкта оренди: розміщення офіса на площі 25.38 м2
та пакування дитячих іграшок на площі 17,5 м2.
4. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням згідно з договором оренди.
5. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч. протипожежних, санітарно-епідеміологічних, екологічних норм.
6. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати переможець конкурсу повинен сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання договору оренди в розмірі, не меншому ніж орендна плата за базовий
місяць, який вноситься в рахунок орендної плати за останній місяць оренди.
7. Протягом місяця після укладення договору застрахувати орендоване
майно на суму, не меншу ніж його вартість за висновком про вартість оцінки,
на користь балансоутримувача, який несе ризик випадкової загибелі чи пошкодження об’єкта оренди у порядку, визначеному законодавством, і надати
орендодавцю копії страхового поліса і платіжного доручення. Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди майно
було застрахованим.
8. Під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага тому учаснику конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату за базовий місяць
оренди за інших рівних умов.
9. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати за виконану
незалежну оцінку об’єкта оренди замовникові оцінки.
10. Строк дії договору оренди – 1 (один) рік. Подальше використання орендованого майна буде здійснюватися відповідно до чинного законодавства.
11. Заборона приватизації та суборенди орендованого майна.
12. Гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та
осіб, яким гарантійний внесок не повертається згідно з вимогами Порядку.
13. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту договору оренди протягом 5 робочих днів особисто повертає орендодавцю
підписаний проект договору оренди. У разі порушення переможцем конкурсу
цього строку, сплачений ним гарантійний внесок не повертається.
14. У разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати та перераховується до державного бюджету і балансоутримувачу відповідно до пропорцій, визначених Методикою розрахунку орендної плати за державне майно та
пропорціями її розподілу, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України
від 4 жовтня 1995 р. № 786.
Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на право
оренди державного майна, затвердженого постановою КМУ від 31.08.11 № 906,
зі змінами, та враховуючи наказ ФДМУ «Про затвердження Переліку документів,
які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності» від 15.02.13 № 201, зі змінами.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни
здійснюється учасниками з кроком 10 % від початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону буде проведено о 10.30 на 10-й календарний день після дня опублікування цієї інформації в газеті «Відомості
приватизації».
Якщо вказаний строк припадає на вихідний день, то конкурс буде проведено
на наступний після вихідного дня день о 10.30.
 ІІІ. Назва об’єкта оренди: нежитлові приміщення – частина фойє кімн.
№ ХХV площею 5,0 м2 та частина коридору кімн. № 9 площею 5,0 м2 на
1-му поверсі 5-поверхової будівлі учбового корпусу медичних катастроф
та військової медицини, літ. за техпаспортом «И-1-5», інв. № 10310021,
загальною площею 10,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Трінклера, 12, що перебуває на балансі Харківського національного медичного університету.
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку,
на 16.04.2018 становить 106 600,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Міністерство охорони здоров’я України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди.
1. Учасник конкурсу має сплатити гарантійний внесок у розмірі шести стартових орендних плат – 4 298,10 грн (без ПДВ) або надати банківську гарантію
(відповідно до п. 4 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного
майна). За 3 робочих дні (до 16.00 останнього дня) до дати проведення конкурсу
гарантійний внесок має бути перерахований на рахунок 37310053001203 ДКСУ,
МФО 820172, одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Харківській області, код за ЄДРПОУ 23148337, призначення платежу:
«Сплата гарантійного внеску від учасника конкурсу з оренди».
2. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою за базовий місяць
оренди – травень 2018 року, яка без урахування ПДВ становить 716,35
грн, при орендній ставці 8 %, виходячи з ринкової вартості згідно зі звітом про
незалежну оцінку. У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
3. Цільове використання об’єкта оренди: розміщення торговельного об’єкта
з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи (продаж натуральної меленої кави в форматі «кава з собою» у вигляді стійки з продавцем).
4. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням згідно з договором оренди.
5. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч. протипожежних, санітарно-епідеміологічних, екологічних норм.
6. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати переможець конкурсу повинен сплатити завдаток протягом місяця з моменту
підписання договору оренди в розмірі, не меншому, ніж орендна плата за
базовий місяць, який вноситься в рахунок орендної плати за останній місяць оренди.
7. Протягом місяця після укладення договору застрахувати орендоване
майно на суму, не меншу ніж його вартість за висновком про вартість оцінки,
на користь балансоутримувача, який несе ризик випадкової загибелі чи пошкодження об’єкта оренди у порядку, визначеному законодавством, і надати
орендодавцю копії страхового поліса і платіжного доручення. Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди майно
було застрахованим.
8. Під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага тому учаснику конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату за базовий місяць
оренди за інших рівних умов.
9. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати за виконану
незалежну оцінку об’єкта оренди замовникові оцінки.
10. Строк дії договору оренди – 1 (один) рік. Подальше використання орендованого майна буде здійснюватися відповідно до чинного законодавства.
11. Заборона приватизації та суборенди орендованого майна.
12. Гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та
осіб, яким гарантійний внесок не повертається згідно з вимогами Порядку.
13. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту договору оренди протягом 5 робочих днів особисто повертає орендодавцю
підписаний проект договору оренди. У разі порушення переможцем конкурсу
цього строку, сплачений ним гарантійний внесок не повертається.
14. У разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати та перераховується до державного бюджету і балансоутримувачу відповідно до пропорцій, визначених Методикою розрахунку орендної плати за державне майно та
пропорціями її розподілу, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України
від 4 жовтня 1995 р. № 786.
Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на право
оренди державного майна, затвердженого постановою КМУ від 31.08.11 № 906
зі змінами, та враховуючи наказ ФДМУ «Про затвердження Переліку документів,
які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності» від 15.02.13 № 201, зі змінами.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець
згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення
ціни здійснюється учасниками з кроком 20% від початкової плати торгів.

Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної
плати за принципом аукціону буде проведено об 11.00 на 10-й календарний день після дня опублікування цієї інформації в газеті «Відомості
приватизації».
Якщо вказаний строк припадає на вихідний день, то конкурс буде проведено
на наступний після вихідного дня день об 11.00.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії такі
матеріали:
заяву на участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації про конкурс;
документи, які підтверджують гарантійний внесок; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого
вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про
засоби зв’язку з ним;
відомості про претендента:
а) для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; засвідчені в установленому порядку копії установчих документів; завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за
останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено
справу про банкрутство;
б) для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним
чином оформлену довіреність; 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 застосування до заявника санкцій відповідно
до законодавства (у довільній формі);
пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в оголошенні про конкурс, та чинному
законодавству України.
Матеріали від претендентів на участь у конкурсі, які розглядаються на засіданні конкурсної комісії з метою формування списку учасників, подаються
за 3 робочих дні (до 16.00 останнього дня) до дати проведення конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом
аукціону, у конвертах з написом «На конкурс – оренда» з відбитком печатки
претендента (за наявності), із зазначенням назви претендента і об’єкта оренди
(адреса, площа, назва балансоутримувача) та дати і номера газети «Відомості
приватизації», в якому опублікована інформація про об’єкт оренди, за адресою:
м. Харків, майдан Театральний, 1.
Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на право
оренди державного майна, затвердженого постановою КМУ від 31.08.11 № 906,
зі змінами, та враховуючи наказ ФДМУ «Про затвердження Переліку документів,
які подаються орендодавцеві для укладання договору оренди майна, що належить до державної власності» від 15.02.13 № 201, зі змінами.
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або їх уповноважені особи подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за базовий
місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні
конкурсної комісії за участю учасника конкурсу. Реєстрація учасників конкурсу
завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.
Ознайомитися з об’єктами оренди можна в робочі дні та години за місцем
їх розташування.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсів можна отримати у РВ
ФДМУ по Харківській області (відділ оренди) за адресою: м. Харків, майдан
Театральний, 1.

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про проведення конкурсу
з використанням відкритості пропонування
/розміру орендної плати за принципом аукціону
на право оренди державного майна

 Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно –
нежитлові приміщення загальною площею 4,0 м2 за адресою: м. Київ,
вул. В. Чорновола, 28/1 (на 1-му та 4-му поверхах лікувального корпусу № 1),
що перебуває на балансі ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої
кардіології та кардіохірургії».
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на 28
лютого 2018 року становить 78 270,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство охорони здоров’я України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси
інфляції.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди (травень 2018 року) становить без урахування ПДВ 598,23 грн; мета використання: розміщення
торговельних автоматів, що відпускають продовольчі товари (2 торговельних
автомати, орендна ставка 9 %); сплата гарантійного внеску (розмір гарантійного внеску становить шість стартових орендних плат – 3 589,38 грн без
ПДВ). Гарантійний внесок повинен бути здійснений шляхом перерахування
коштів на визначений в інформації про конкурс рахунок або шляхом надання
банківської гарантії згідно з постановою КМУ від 31.08.2011 № 906 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна» (далі – Порядок); реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати
гарантійного внеску): одержувач – Регіональне відділення ФДМУ по м. Києву;
рахунок одержувача – 37313080214093; код одержувача – 19030825; банк
одержувача – ДКСУ, м. Київ; код банку одержувача – 820172; призначення
платежу – гарантійний внесок від (назва учасника конкурсу) для участі в конкурсі на право оренди нерухомого майна – нежитлових приміщень загальною
площею 4,0 м2, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. В. Чорновола, 28/1
(на 1-му та 4-му поверхах лікувального корпусу № 1) та перебуває на балансі
ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії»
без ПДВ; найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно з встановленою на торгах
є початковою орендною платою; ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його цільового призначення та умов договору оренди; строк оренди – 2 роки 11 місяців; заборона приватизації, суборенди та переходу права
власності на орендоване майно до третіх осіб; забезпечувати збереження
орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати
майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому,
ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного
зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки; будинок, приміщення якого
надається в оренду наказом Головного управління охорони культурної спадщини від 25.09.2006 № 53, занесений до переляку щойно виявлених об’єктів
культурної спадщини м. Києва; орендар має право використовувати нежитлові
приміщення виключно відповідно до вимог охоронного договору, укладеного
між органом охорони культурної спадщини і власником, щойно виявленого
об’єкта культурної спадщини або уповноваженим ним органом; орендар повинен безперешкодно допускати представників органу охорони культурної
спадщини КМДА для здійснення контролю за виконанням правил утримання
приміщень щойно виявленого об’єкта культурної спадщини та перевірки умов
охоронного договору; компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з
моменту підписання договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку
об’єкта оренди платнику за оцінку (за наявності підтвердних документів); на
підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець
конкурсу повинен сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми місячної орендної плати на розрахунковий рахунок відділу Державного казначейства за місцем розташування об’єкта оренди протягом місяця з моменту
підписання договору оренди. Внесений завдаток підлягає зарахуванню в рахунок плати за останній місяць платежів за використання майна; укладення з
балансоутримувачем орендованого майна договору про відшкодування витрат
балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю; протягом місяця після укладення договору оренди застрахувати орендоване майно на суму, не меншу ніж його вартість (франшиза
безумовна – 0 %) за звітом про оцінку, на користь балансоутримувача і подати
орендодавцю копії страхового поліса і платіжного доручення про сплату страхового платежу; на момент укладення договору оренди переможець конкурсу
зобов’язаний надати узгоджений висновок балансоутримувача та орендаря
щодо стану майна; переможець конкурсу після отримання від орендодавця
проекту договору оренди протягом 5 робочих днів повертає йому підписаний
зі свого боку проект договору оренди; сплачений гарантійний внесок не повертається, якщо матеріали відкликані претендентом після останнього дня строку
для їх подання; у разі порушення переможцем конкурсу строку, зазначеного у
пункті 30 Порядку, сплачений ним гарантійний внесок не повертається; у разі
укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати та перераховується до
державного бюджету і балансоутримувачу, у співвідношенні 50 % до державного бюджету та 50 % балансоутримувачу; внесення протягом 10 робочих днів
від дати укладення договору оренди плати за шість місяців; гарантійні внески
протягом семи робочих днів з дня укладення договору оренди повертаються
всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та осіб, яким гарантійний
внесок не повертається згідно з вимогами Порядку; у разі коли претендента не
допущено до участі в конкурсі, гарантійний внесок, який визначений абзацом
п’ятим пунктом 4 Порядку, підлягає поверненню протягом 10 календарних днів

№ 53-54 (1177-1178)

3

відомості
приватизації

з дня затвердження списку учасників; у разі скасування конкурсу гарантійні
внески повертаються всім учасникам конкурсу.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни
здійснюється учасниками з кроком 20 % від початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії матеріали:
заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання умов конкурсу,
крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником
конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;
документи, які підтверджують гарантійний внесок;
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; засвідчені в установленому порядку копії установчих
документів; завірену належним чином копію звіту про фінансові результати
претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за
останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено
справу про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним
чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію декларації про
доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника
єдиного податку;
додаткові пропозиції до договору оренди.
Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та чинному законодавству України.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 2 робочих дні до дати
проведення конкурсу до 17.00 останнього дня (кімн. 107) за адресою: 01032,
м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, РВ ФДМУ по м. Києву, в конверті з написом «На
конкурс», із зазначенням назви учасника конкурсу та об’єкта оренди (адреса,
площа, балансоутримувач).
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноважені особи учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної
плати за базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація
учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу (кімн. 102).
Конкурс буде проведено о 10.30 на 10-й календарний день після дати
опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г,
РВ ФДМУ по м. Києву (кімн. 102).
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладання договорів оренди
державного майна РВ ФДМУ по м. Києву або за тел. (044) 281-00-21.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ пО М. києВУ пРО пРОВеДеННЯ кОНкУРсУ
з ВикОРистАННЯМ ВІДкРитОстІ пРОпОНУВАННЯ РОзМІРУ
ОРеНДНОї плАти зА пРиНЦипОМ АУкЦІОНУ НА пРАВО
ОРеНДи НеРУХОМОгО ДеРжАВНОгО МАйНА

 Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно –
нежитлові приміщення загальною площею 18,2 м2 за адресою: м. Київ,
вул. Полковника Шутова, 13 (на 1-му поверсі навчального корпусу), що перебувають на балансі ДНЗ «Центр професійної освіти інформаційних технологій,
поліграфії та дизайну м. Києва».
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на 30
квітня 2018 року становить 256 300,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство освіти
і науки України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси
інфляції.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди (травень 2018 року) становить без урахування ПДВ 854,33 грн; мета використання: розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальному закладі
(орендна ставка 4 %); сплата гарантійного внеску (розмір гарантійного внеску
становить шість стартових орендних плат – 5 125,98 грн без ПДВ). Гарантійний
внесок повинен бути здійснений шляхом перерахування коштів на визначений
в інформації про конкурс рахунок або шляхом надання банківської гарантії
згідно з постановою КМУ від 31.08.2011 № 906 «Про затвердження Порядку
проведення конкурсу на право оренди державного майна» (далі – Порядок);
реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати гарантійного внеску):
одержувач – Регіональне відділення ФДМУ по м. Києву; рахунок одержувача – 37313080214093; код одержувача – 19030825; банк одержувача – ДКСУ,
м. Київ; код банку одержувача – 820172; призначення платежу – гарантійний
внесок від (назва учасника конкурсу) для участі в конкурсі на право оренди
нерухомого майна – нежитлових приміщень загальною площею 18,2 м2, яке
розташоване за адресою: м. Київ, вул. Полковника Шутова, 13 (на 1-му поверсі навчального корпусу) та перебуває на балансі ДНЗ «Центр професійної
освіти інформаційних технологій, поліграфії та дизайну м. Києва» без ПДВ;
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання
зазначеного об’єкта оренди порівняно зі встановленою на торгах є початковою орендною платою; ефективне використання об’єкта оренди відповідно до
його цільового призначення та умов договору оренди; строк оренди – 2 роки
11 місяців; заборона приватизації, суборенди та переходу права власності
на орендоване майно до третіх осіб; забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно в
порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому, ніж на
момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки; компенсація переможцем
конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат за
виконану незалежну оцінку об’єкта оренди платнику за оцінку (за наявності
підтвердних документів); на підтвердження зобов’язання і на забезпечення
його виконання переможець конкурсу повинен сплатити завдаток в розмірі
запропонованої ним суми місячної орендної плати на розрахунковий рахунок
відділу Державного казначейства за місцем розташування об’єкта оренди
протягом місяця з моменту підписання договору оренди. Внесений завдаток підлягає зарахуванню в рахунок плати за останній місяць платежів за використання майна; укладення з балансоутримувачем орендованого майна
договору про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю; протягом місяця
після укладення договору оренди застрахувати орендоване майно на суму,
не меншу ніж його вартість (франшиза безумовна – 0 %) за звітом про оцінку,
на користь балансоутримувача і подати орендодавцю копії страхового поліса
і платіжного доручення про сплату страхового платежу; на момент укладення
договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний надати узгоджений висновок балансоутримувача та орендаря щодо стану майна; переможець конкурсу після отримання від орендодавця проекту договору оренди протягом 5
робочих днів повертає йому підписаний зі свого боку проект договору оренди;
сплачений гарантійний внесок не повертається, якщо матеріали відкликані
претендентом після останнього дня строку для їх подання; у разі порушення
переможцем конкурсу строку, зазначеного у пункті 30 Порядку, сплачений
ним гарантійний внесок не повертається; у разі укладення договору оренди
гарантійний внесок переможця конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати та перераховується до державного бюджету і
балансоутримувачу, у співвідношенні 50 % до державного бюджету та 50%
балансоутримувачу; внесення протягом 10 робочих днів від дати укладення
договору оренди плати за шість місяців; гарантійні внески протягом семи
робочих днів з дня укладення договору оренди повертаються всім учасникам
конкурсу, крім переможця конкурсу та осіб, яким гарантійний внесок не повертається згідно з вимогами Порядку; у разі коли претендента не допущено
до участі в конкурсі, гарантійний внесок, який визначений абзацом п’ятим
пунктом 4 Порядку, підлягає поверненню протягом 10 календарних днів з дня
затвердження списку учасників; у разі скасування конкурсу гарантійні внески
повертаються всім учасникам конкурсу.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни
здійснюється учасниками з кроком 30 % від початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії матеріали:
заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання умов конкурсу,
крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником
конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;
документи, які підтверджують гарантійний внесок.
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; засвідчені в установленому порядку копії установчих
документів; завірену належним чином копію звіту про фінансові результати
претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за
останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено
справу про банкрутство;
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для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним
чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію декларації про
доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника
єдиного податку;
додаткові пропозиції до договору оренди.
Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та чинному законодавству України.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 2 робочих дні до дати
проведення конкурсу до 17.00 останнього дня (кімн. 107) за адресою: 01032,
м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, РВ ФДМУ по м. Києву, в конверті з написом «На
конкурс», із зазначенням назви учасника конкурсу та об’єкта оренди (адреса,
площа, балансоутримувач).
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноважені особи учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної
плати за базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація
учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу (кімн. 102).
Конкурс буде проведено об 11.00 на 10-й календарний день після дати
опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г,
РВ ФДМУ по м. Києву (кімн. 102).
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладання договорів оренди
державного майна РВ ФДМУ по м. Києву або за тел. (044) 281-00-21.

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ пО теРНОпІльськІй ОблАстІ пРО пІДсУМки
кОНкУРсУ НА пРАВО ОРеНДи НеРУХОМОгО ДеРжАВНОгО
МАйНА

За результатами засідання конкурсної комісії конкурс на право оренди державного нерухомого майна: гідротехнічних споруд ставу №2, інвентарний номер
202, реєстровий номер 25592421.71.ААЕЖАЖ403 (у т. ч. дамба, водонапуск),
дон. водоспуск (інвентарний номер 214, реєстровий номер 25592421.71.ААЕЖАЖ413), розташованих за межами с. Потутори, в межах земель Потуторської
с/р Бережанського району Тернопільської області, перебувають на балансі Державного підприємства «Укрриба», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 25592421,
визнано таким, що не відбувся, у зв’язку з тим, що відсутні пропозиції, які відповідають умовам конкурсу на даний об’єкт оренди.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРЕНДУ МАЙНА
ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ
(відповідно до наказу ФДМУ № 30 від 15.01.08)

ІНФОРМАЦІЯ
ДеРжАВНОгО пІДпРиєМстВА «киїВський ДеРжАВНий
зАВОД «бУРеВІсНик» пРО пРОВеДеННЯ кОНкУРсУ
НА пРАВО ОРеНДи НеРУХОМОгО ДеРжАВНОгО МАйНА

 Назва об’єкта: нерухоме майно заводської бази відпочинку «Дубрава» (літній будиночок) загальною площею 70,7 м2, що перебуває на балансі
підприємства та знаходиться за адресою: Житомирська обл., Попільнянський
р-н, с. Королівка.
Умови оренди: згідно з Законом України «Про оренду державного та комунального майна». Термін оренди – 2 роки 11 місяців з подальшою пролонгацією. Орендна плата за базовий місяць оренди (лютий 2018 р.) становить 1 883,54 грн без ПДВ, ПДВ – 20 % (згідно з чинним законодавством).
Орендар має сплачувати щомісяця комунальні платежі. Мета використання:
організація відпочинку.
Конкурс буде проведено об 11.00 через 10 робочих днів після
оприлюднення цієї інформації за адресою: 02081, м. Київ, вул. Здолбунівська.
Строк приймання заяв від учасників – протягом 10 робочих днів після оприлюднення цієї інформації до 10.00 в день проведення конкурсу.
Спосіб отримання заяв на участь у конкурсі – листом у паперовому вигляді
(у зв’язку з неможливістю отримання електронної пошти).
Документи, необхідні для реєстрації учасників: заява про участь у конкурсі
з зазначенням повного найменування та всіх реквізитів: код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, копії всіх установчих документів (для приватних підприємців
паспорта та ідентифікаційного номера), засвідчені в установленому порядку;
проект договору.
Критерії для визначення переможця конкурсу – збільшення вартості оренди
(шаг лоту – 10 % від базової орендної плати); проведення рекреаційних заходів;
приведення об’єкта оренди до санітарних умов, необхідних для відпочинку.
Учасники конкурсу повідомляються про результати письмово – листом
підприємства.
Контактні тел.: (044) 362-63-09, (067) 196-31-83.
ІНФОРМАЦІЯ
ДеРжАВНОгО пІДпРиєМстВА «киїВський ДеРжАВНий
зАВОД «бУРеВІсНик» пРО пРОВеДеННЯ кОНкУРсУ
НА пРАВО ОРеНДи НеРУХОМОгО ДеРжАВНОгО МАйНА

 Назва об’єкта: нерухоме майно заводської бази відпочинку «Дубрава» (літні будиночки, літній павільйон, магазин зі складом) загальною
площею 838,1 м2, що перебувають на балансі підприємства та знаходяться
за адресою: Житомирська обл.., Попільнянський р-н, с. Королівка.
Умови оренди: згідно з Законом України «Про оренду державного та комунального майна». Термін оренди – 2 роки 11 місяців з подальшою пролонгацією. Орендна плата за базовий місяць оренди (лютий 2018 р.) становить
23 068,56 грн без ПДВ, ПДВ – 20 % (згідно з чинним законодавством). Орендар
має сплачувати щомісяця комунальні платежі. Мета використання – організація
відпочинку та продажу продуктів харчування.
Конкурс буде проведено об 11.00 через 10 робочих днів після оприлюднення цієї інформації за адресою: 02081, м. Київ, вул. Здолбунівська, 2.
Строк приймання заяв від учасників – протягом 10 робочих днів після оприлюднення цієї інформації до 10.00 в день проведення конкурсу.
Спосіб отримання заяв на участь у конкурсі – листом у паперовому вигляді
(у зв’язку з неможливістю отримання електронної пошти).
Документи, необхідні для реєстрації учасників: заява про участь у конкурсі
з зазначенням повного найменування та всіх реквізитів: код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, копії усіх установчих документів (для приватних підприємців
паспорта та ідентифікаційного номера), засвідчені в установленому порядку;
проект договору.
Критерії для визначення переможця конкурсу – збільшення вартості оренди
(шаг лоту – 10 % від базової орендної плати); проведення рекреаційних заходів;
приведення об’єкта оренди до санітарних умов, необхідних для відпочинку.
Учасники конкурсу повідомляються про результати письмово – листом
підприємства.
Контактні тел.: (044) 362-63-09, (067) 196-31-83.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРЕНДУ ВІЙСЬКОВОГО МАЙНА
(відповідно до наказу ФДМУ № 30 від 15.01.08)

ІНФОРМАЦІЯ
киїВськОгО кеУ пРО пРОВеДеННЯ кОНкУРсУ НА пРАВО
ОРеНДи НеРУХОМОгО ВІйськОВОгО МАйНА

Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: Київське КЕУ,
поштова адреса: 03186, м. Київ, вул. Антонова, 2/32, а/с 37.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлове приміщення будівлі
(інв. № 74) площею 39,3 м2 за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 18, військове містечко № 54.
Балансоутримувач: Київське КЕУ.
Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку на 28.02.2018
становить 790 686,00 грн (без урахування ПДВ).
Початковий (стартовий) розмір орендної плати становить 5 371,86 грн
(без ПДВ) за базовий місяць оренди – квітень 2018 року за умови використання під розміщення аптечного пункту, що реалізує готові ліки.
У подальшому орендна плата підлягає щомісячному коригуванню на індекси
інфляції згідно із законодавством.
Термін оренди – 2 роки 11 місяців.
Основні умови проведення конкурсу та вимоги щодо використання
об’єкта:
мета використання об’єкта оренди – за цільовим призначенням; найбільший
запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного
об’єкта оренди порівняно з початковим розміром орендної плати; сплата завдатку у розмірі, не меншому ніж орендна плата за перший (базовий) місяць
оренди, який вноситься в рахунок плати за останні 3 (три) місяці оренди, протягом 10 (десяти) днів з моменту укладення договору оренди; своєчасна (що-

місяця до 20 числа поточного місяця) і в повному обсязі сплата орендної плати
з урахуванням індексу інфляції згідно із законодавством; встановлення приладів
обліку комунальних послуг за рахунок власних коштів орендаря та укладення
прямих договорів з постачальними організаціями (до моменту укладення прямих договорів, відшкодовувати витрати орендодавцю за комунальні послуги);
компенсація земельного податку під об’єктом оренди та за прилеглу територію; компенсація витрат за виконаний звіт з незалежної оцінки майна та публікування об’яви; виконання капітального та поточних ремонту орендованого
майна за власні кошти без вимоги на відшкодування; страхування майна на
користь орендодавця на суму, не меншу ніж встановлена за незалежною оцінкою; ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його призначення
та умов договору оренди; заборона приватизації та переходу права власності
на орендоване майно до третіх осіб.
Для всіх учасників: додаткові пропозиції щодо поліпшення орендованого
майна.
Переможцем конкурсу визнається орендар, який запропонував найбільшу
орендну плату при забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі необхідно подати документи, вказані в п. 3.2 наказу
ФДМУ та МОУ від 26.07.00 № 1549/241, крім того: заяву про участь в конкурсі;
проект договору оренди, підписаний учасником конкурсу і завірений печаткою (за наявності); документи, що посвідчують повноваження представника
юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; відомості про фінансовий стан (платоспроможність) учасника конкурсу; довідка від
учасника конкурсу про те, щодо нього не порушено справу про банкрутство;
зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, в тому числі запропонований учасником конкурсу розмір місячної орендної плати (відображається
в проекті договору оренди).
Конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному конверті (з печаткою учасника конкурсу) з написом «Для участі в конкурсі по оренді».
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: протягом 20 (двадцяти) календарних днів після опублікування цієї інформації за поштовою
адресою: 03186, м. Київ, а/с 37. Контактний телефон: (044) 242-81-99.

ІНФОРМАЦІЯ
кеВ М. ОДесА пРО пРОВеДеННЯ кОНкУРсУ
НА пРАВО УклАДеННЯ ДОгОВОРУ ОРеНДи
НеРУХОМОгО ВІйськОВОгО МАйНА

Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: КЕВ м. Одеса,
адреса: 65014, м. Одеса, вул. Єврейська, 13.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: частина нежитлових приміщень загальною площею 180,0 м2 солдатської чайної (інв. № 40) військового містечка № 74 за адресою: м. Одеса, вул. Спартаківська, 2.
Мета оренди – під розміщення буфетів, що не здійснюють продаж товарів
підакцизної групи, у навчальних закладах та військових частинах.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до чинного законодавства України, становить 2 252,50 грн без урахування ПДВ на місяць
(базовий місяць розрахунку – листопад 2017 року).
Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
найбільший розмір орендної плати; компенсація орендодавцю податку на
землю під об’єктом оренди; компенсація витрат за виконання незалежної оцінки
майна; виконання ремонту майна за власний рахунок; встановлення приладів
обліку комунальних послуг за рахунок власних коштів орендаря та укладення
прямих договорів з постачальними організаціями; забезпечення зобов’язання
орендаря зі сплати орендної плати внесенням завдатку у розмірі, не меншому
ніж одна місячна орендна плата.
Для участі в конкурсі учасник подає на розгляд конкурсної комісії:
заяву про участь у конкурсі; визначення мети використання; документи,
визначені наказом ФДМУ від 15.02.2013 № 201 «Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди
майна, що належить до державної власності»; зобов’язання (пропозиції) виконання умов конкурсу та додаткові пропозиції; пропозиції щодо гарантії оплати
орендної плати (розмір завдатку);
відомості про учасника конкурсу:
для учасників, що є юридичними особами: документи, що посвідчують
повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріально копії
установчих документів; звіт про фінансовий стан (платоспроможність) учасника конкурсу з урахуванням дебіторської та кредиторської заборгованості;
довідку від учасника конкурсу про те, що проти нього не порушено справу про
банкрутство;
для учасників, що є фізичними особами: копію документів, що посвідчують
особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність, видану
представнику фізичної особи; копію ідентифікаційного номера; свідоцтво про
реєстрацію фізичної особи як суб’єкта підприємницької діяльності; декларацію
про доходи; довідку про взяття на облік платника податків.
Конкурсні пропозиції подаються в окремому непрозорому конверті з написом «На конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу (за наявності).
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – 10 днів з дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації».
Конкурс буде проведено через 20 днів з дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації».
Телефон для довідок з питань конкурсу (048) 722-14-34.

ІНФОРМАЦІЯ
7 спОРтиВНОгО клУбУ УпРАВлІННЯ ФІзичНОї кУльтУРи
І спОРтУ МІНІстеРстВА ОбОРОНи УкРАїНи
пРО пРОВеДеННЯ кОНкУРсУ НА пРАВО ОРеНДи
НеРУХОМОгО ВІйськОВОгО МАйНА
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: 7 Спортивний
клуб Управління фізичної культури і спорту Міністерства оборони України, поштова адреса: 09100, Київська обл., м. Біла Церква, бульв. Олександрійський,
54г (фактичне розташування: Київська обл., м. Біла Церква, бульв. Олександрійський, 54г).
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: частина нежитлового приміщення 1-го поверху в будівлі (інв. № 139) площею 25,5 м2 за адресою:
Київська обл., м. Біла Церква, бульв. Олександрійський, 54г.
Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку на 31.03.2018
становить 110 051,00 грн (без урахування ПДВ).
Початковий (стартовий) розмір орендної плати становить 2 751,28
грн (без ПДВ) за базовий місяць оренди (березень 2018 року) за умови
використання згідно з постановою КМУ від 04.10.1995 № 786 (Про Методику
розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу) під
розміщення салону краси. У подальшому орендна плата підлягає щомісячному
коригуванню на індекси інфляції.
Термін оренди – до трьох років.
Основні умови проведення конкурсу та вимоги щодо використання
об’єкта:
мета використання об’єкта оренди – за цільовим призначенням; найбільший
запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного
об’єкта оренди порівняно з початковим розміром орендної плати; сплата завдатку у розмірі, не меншому ніж орендна плата за перший (базовий) місяць
оренди, протягом місяця з моменту підписання договору оренди; своєчасна
(не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним) і в повному обсязі сплата
орендної плати з урахуванням індексу інфляції; встановлення приладів обліку
комунальних послуг за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих
договорів з постачальними організаціями (до моменту укладення прямих договорів – відшкодовувати витрати орендодавцю за комунальні послуги); компенсація земельного податку під об’єктом оренди та за прилеглу територію;
компенсація витрат за виконаний звіт з незалежної оцінки майна та публікування об’яви; виконання капітального та поточних ремонту орендованого майна
за власні кошти без вимоги на відшкодування; страхування майна на користь
орендодавця на суму, не меншу ніж встановлена за незалежною оцінкою;
ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його призначення та
умов договору оренди; заборона приватизації та переходу права власності на
орендоване майно до третіх осіб.
Для всіх учасників: додаткові пропозиції щодо поліпшення орендованого
майна.
Переможцем конкурсу визнається орендар, який запропонував найбільшу
орендну плату при забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі необхідно подати документи, вказані в п. 3.2 наказу
ФДМУ та МОУ від 26.07.00 № 1549/241, крім того: заяву про участь в конкурсі;
проект договору оренди, підписаний учасником конкурсу і завірений печаткою (за наявності); документи, що посвідчують повноваження представника
юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; відомості про фінансовий стан (платоспроможність) учасника конкурсу; довідку від
учасника конкурсу про те, щодо нього не порушено справу про банкрутство;
зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, в тому числі запропонований учасником конкурсу розмір місячної орендної плати (відображається
в проекті договору оренди).
Конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному конверті (з печаткою учасника конкурсу) з написом «Для участі в конкурсі по оренді».
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: протягом 20 (двадцяти) календарних днів з дати опублікування цієї інформації за поштовою
адресою: 09117, Київська обл., м. Біла Церква, бульв. Олександрійський,
54г, телефон (04563) 6-70-52.

4 липня 2018 року

4

відомості
приватизації

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

Назва органу
управління

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

1

Державне агентство лісових ресурсів України
Державне агентство лісових ресурсів України

00991491, ДП «Цуманське лісове господарство», 45233, Волинська обл., смт
Цумань, вул. Незалежності, 124, тел. (03365) 9-48-13
05468096, Приватне акціонерне товариство «Луга», 44700, Волинська область, м. Володимир-Волинський, вул. Драгоманова, 38, тел.: +38 (03342)
2-25-18, +38 (03342) 2-39-78, +38 (03342) 3-88-01

2

найменування
Будівля лісопильного
цеху № 1 (Е-1)
Артсвердловина

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна
вартість майна за незареєстровий номер майна
місцезнаходження
площа, м2
лежною оцінкою, грн
00991491.11.АААДГЖ472 45233, Волинська обл., Ківерцівський р-н,
1 378,3
1 609 146,00
смт Цумань, вул. Незалежності, 124
–
44700, Волинська обл., м. ВолодимирГлибина 80 м
76 903,00
Волинський, вул. Драгоманова, 38

максимально можливий строк оренди
2 роки 364 дні
2 роки

мета використання
Для переробки деревини та виготовлення пилопродукції
Для ведення господарської діяльності

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

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

Назва органу
управління

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

найменування

реєстровий номер майна

1

Державне космічне агентство
України
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
Державна служба статистики
України

14308368, ДП «ВО ПМЗ ім. О. М. Макарова», м. Дніпро, вул. Криворізька,
1, тел. 34-39-04
14309787, Державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат», м. Жовті Води, вул. Горького, 2, тел. (05652) 9-59-14
02359946, Головне управління статистики у Дніпропетровській області,
м. Дніпро, вул. Столярова, 3, тел. (056) 778-68-43

Нежитлові вбудовані
приміщення
Нежитлові вбудовані
приміщення
Нежитлові вбудовані
приміщення

РМЙЙМК1293

2
3

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
м. Дніпро, вул. Криво183,7;
806 190,00
1 рік
різька, 20
8,1
м. Жовті Води,
328,4;
1 221 065,00
2 роки 11 місяців
вул. І. Богуна, 4
256,43
м. Павлоград, вул. До321,3
562 772,00
2 роки 11 місяців
бролюбова, 9а

14309787.12.АААЖБЕ187
02359946.1.АААДЕЕ833

мета використання
Інше використання нерухомого майна (виробництво готової
їжі та страв); розміщення офісного приміщення
Інше використання державного майна (швацький цех); інше
використання державного майна (підсобні приміщення)
Розміщення благодійної організацій на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Заяви подаються в окремому конверті
з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3
частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

Назва органу
управління

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

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

1 Державна служба ста- 02360576, Головне управління статистики у Запорізькій області,
тистики України
69600, м. Запоріжжя, просп. Соборний, 75, тел. (061) 787-50-52

найменування

реєстровий номер майна

Нежитлове приміщення № 19 та частина приміщення спільного користування № 17 площею 0,4 м2 одноповерхової будівлі (літ. А-1)

02360576.31.АААДЕЕ941

загальна
площа, м2

місцезнаходження
Запорізька обл., м. Вільнянськ, пров. Торговий, 2

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

9,0

25 903,00

2 роки

мета використання
Розміщення офіса

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, РВ ФДМУ по Запорізькій області, тел. (061) 226-07-85, 226-07-87,
226-07-88, 226-07-89. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування об’єкта оренди з супровідним листом. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

Назва органу
управління

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

1 Державна казначейська служба України

38026444, Управління Державної казначейської служби України в Тисменицькому районі Івано-Франківської області, тел. (03436) 2-16-95

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можнайменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
мета використання
площа, м2
лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
Частина нежитлових
38026444.1. АААДЕГ193 Івано-Франківська обл., м. Тис7,9
43 190,00
2 роки 11 місяців Надання послуг ксерокопіювання – 1,0 м2, продаж канцтоварів
приміщень адмінбудівлі
мениця, вул. Галицька, 15
станом на 31.01.2018
та власної продукції бланкового виробництва – 6,9 м2

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

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

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

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

Назва органу
управління

реєстровий
номер майна

найменування

1 Міністерство освіти 02071010, Національний університет «Львів- Нежитлове приміщення на
і науки України
ська політехніка», 79013, м. Львів-13, просп. 1-му поверсі навчального корС. Бандери, 12, тел. (032) 258-26-80
пусу № 2

Інформація
відсутня

місцезнаходження
м. Львів,
вул. Карпінського, 6

загальна
площа, м2

вартість майна за незалежною оцінкою, грн

максимально можливий строк оренди

10,6

192 800,00
станом на 31.03.2018

2 роки 364 дні

мета використання
Розміщення торговельного об’єкта з продажу поліграфічної продукції та канцтоварів, що призначені для
навчальних закладів, – 3,0 м2; надання комп’ютерних послуг (інше використання майна) – 2,0 м2; розміщення ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг з ксерокопіювання документів, – 5,6 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 ФДМУ по Львівській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог
абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

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

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

Назва органу
управління

реєстровий
номер майна

найменування

загальна
площа, м2

місцезнаходження

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

мета використання

1

Міністерство
01125608, ДП «Миколаївський морський торгоінфраструктури вельний порт», вул. Заводська, 23/14, м. МикоУкраїни
лаїв, 54020, тел. (0512) 50-81-88

База відпочинку «Портовик» у складі: будинок відпочинку (6 шт.), кухня, їдальня, душова, склад № 7, вагончик (2 шт.), майданчик з каміном та навісом, туалет, підвал, душова літня зі щитовою, замощення асфальтове з водоколонкою, підпірні стінки (№ 20, 21), огорожі (№ 22, 23, 25, 26, 27, 29, 33, 18)

–

Миколаївська обл.,
м. Очаків, вул. Слобідська
(Цокуренка), 220

10 693,3

984 500,00

2 роки 11 місяців

Організація відпочинку

2

Міністерство
01125608, ДП «Миколаївський морський торгоінфраструктури вельний порт», вул. Заводська, 23/14, м. МикоУкраїни
лаїв, 54020, тел. (0512) 50-81-88

Комплекс будівель та споруд господарства «Кінбурнська коса»

–

Миколаївська обл., Очаківський р-н, с. Покоровське,
вул. Римбовська, 58

506,5

294 670,00

2 роки 11 місяців

Організація відпочинку

3

Міністерство
01125608, ДП «Миколаївський морський торгоінфраструктури вельний порт», вул. Заводська, 23/14, м. МикоУкраїни
лаїв, 54020, тел. (0512) 50-81-88

База відпочинку «Світанок»

–

Миколаївська обл., Березанський р-н, с. Рибаківка, вул. Очаківська, 1в

359,2

248 152,00

2 роки 11 місяців

Організація відпочинку

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, РВ ФДМУ 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 ФДМУ ПО ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

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

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

Назва органу
управління

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

загальна
площа, м2

вартість майна за
незалежною оцінкою, грн

максимально
можливий строк
оренди

мета використання

1 Міністерство оборони
України

08336521, Державне підприємство «Одесь- Бетоновані майданчики № 14-30
кий завод будівельних матеріалів», 65039,
м. Одеса, 4-й Басейний провулок

–

м. Одеса, вул. Хімічна, 35

6 419,75

6 186 000,00

2 роки 11 місяців Інше використання нерухомого
майна (деревообробне виробництво), розміщення складів

2 Міністерство оборони
України

08336521, Державне підприємство «Одесь- Будівля промислового цеху (літ. І), бетоновані майданчики № 17, 23
кий завод будівельних матеріалів», 65039,
м. Одеса, 4-й Басейний провулок

–

м. Одеса, вул. Хімічна, 35

330,0;
221,0;
688,0

761 750,00;
249 000,00;
776 000,00

2 роки 11 місяців Інше використання нерухомого
майна (деревообробне виробництво), розміщення складів

3

Міністерство оборони
України

08336521, Державне підприємство «Одесь- Нежитлові приміщення № 1-24 гіпсолітового цеху
кий завод будівельних матеріалів», 65039,
м. Одеса, 4-й Басейний провулок

–

м. Одеса, вул. Хімічна, 35

1 598,6

3 835 000,00

2 роки 11 місяців Розміщення виробництва виробів
з пластмас (інше використання
нерухомого майна)

4

Міністерство
інфраструктури України

38727770, Державне підприємство «Адміністрація морських портів України», 01135,
м. Київ, просп. Перемоги, 14

38727770.10.АААИГА987

м. Одеса, вул. Приморська, 6

215,0;
180,0

5 574 400,00;
1 150 844,00

1 рік 11 місяців

5

Міністерство
інфраструктури України

01125666, Державне підприємство «Одесь- Дитячий оздоровчий центр «Юний судноремонтник» у складі: спальні корпуси (літ. А, Б, Й, П); їдальня
кий морський торговельний порт», 65026, (літ. В); кінотеатр (літ. Д); навіси (літ. К, С, Р, Н, М, Щ); підсобні будівлі (літ. Е1, О); вбиральня (літ.
м. Одеса, Митна площа, 1
Л); душова (літ. З); медчастина (літ. Ж); пральня (літ. Л); водонапірна башта (літ. Е); будівлі чергової
(літ. Х, Т); будівлі сараїв (літ. У, Ф1); будівля гаража (літ. Ф); огорожа № 1-5; вимощіння (І)

01125666.1.ЦИХКГЖ033

м. Одеса, вул. Констанді, 4

2 180,6

7 323 000,00

10 років

Нежитлові приміщення третього рівня будівлі морського вокзалу та частина відкритої території третього рівня морського вокзалу

Розміщення кафе

Розміщення оздоровчого закладу
для дітей

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

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

Назва органу
управління
Державна служба
статистики України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
02361892, Головне управління статистики у Полтавській області,
вул. Пушкіна, 103, м. Полтава, тел.: (0532) 60-94-80, 50-07-56

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
майна

найменування
Нежитлове
приміщення

місцезнаходження

загальна
площа, м2

вартість майна за незалежною оцінкою, грн

максимально можливий
строк оренди

24,2

122 900,00

2 роки 11 місяців

02361892.1.АААДЕЖ148 вул. Пушкіна, 103,
м. Полтава

мета використання
Розміщення: офіса на площі 6,6 м2 (орендна ставка 18 %); майстерні з ремонту
комп’ютерної техніки на площі 17,6 м2 (орендна ставка 15 %)

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

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

Назва органу
управління

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

1

Міністерство аграрної політики та продовольства України

00955791, ДП «Радивилівський комбінат хлібопродуктів», 35500,
Рівненська обл., м. Радивилів, вул. Волковенка, 11, тел. (03633)
4-34-33

4 липня 2018 року

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

Частина елеватора комбікормового заводу

00955791.25.РОДСБР029

Рівненська обл.,
м. Радивилів,
вул. Стрижака, 4

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна
вартість майна за неза- максимально можливий
мета використання
площа, м2
лежною оцінкою, грн
строк оренди
30,0
227 100,00
2 роки 11 місяців
Розміщення технічних засобів і антен оператора телекомунікацій, які
надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, оператора та провайдера телекомунікацій, який надає послуги доступу до Інтернету

№ 53-54 (1177-1178)

5

відомості
приватизації

Продовження таблиці

№
з/п
2

Назва органу
управління

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

Міністерство освіти і 02071116, Національний університет водного господарства
науки України
та природокористування, 33028, м. Рівне, вул.Соборна, 11,
тел. (0362) 22-10-86

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

–

Рівненська обл., м.
Рівне, вул. Чорновола, 49в

Будівля котельні

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна
вартість майна за неза- максимально можливий
мета використання
площа, м2
лежною оцінкою, грн
строк оренди
106,3
291954,20
2 роки
Забезпечення теплопостачання закладу

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

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

Назва органу
управління

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

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

найменування

реєстровий номер майна

загальна площа, м2

місцезнаходження

вартість майна максимально
за незалежною можливий
оцінкою, грн строк оренди

мета використання

Міністерство
освіти і науки
України

02071139, Національний юридичний університет імені
Ярослава Мудрого, вул. Пушкінська, 77, м. Харків,
61024, тел.: (057) 704-93-14, 704-92-93

Частини стін нежитлових приміщень: на 2-му поверсі – сміттєпровід (№ 18) площею 0,17 м2; сміттєпровід (№ 60) площею 0,17 м2; на 5-му поверсі сміттєпровід (№18) площею 0,17 м2; сміттєпровід (№ 59) площею 0,17 м2; на 8-му поверсі – сміттєпровід (№ 18) площею 0,16 м2; сміттєпровід
(№ 59) площею 0,16 м2 9-поверхового будинку гуртожитку № 3, інв. № 82367, літ. «А-9»

–

м. Харків, просп.
Л. Свободи, 59-а

1,0

3 800,00

2 роки
11 місяців

Розміщення телекомунікаційного обладнання

Міністерство
освіти і науки
2 України

02071139, Національний юридичний університет імені
Ярослава Мудрого, вул. Пушкінська, 77, м. Харків,
61024, тел.: (057) 704-93-14, 704-92-93

Частини стін нежитлових приміщень: на 4-му поверсі – комора (№197) площею 0,25 м2; на 5-му
поверсі – комора (№ 250) площею 0,25 м2; комора (№ 302) площею 0,25 м2; комора (№ 304) площею 0,25 м2; на 8-му поверсі – комора (№ 485) площею 0,25 м2; на 9-му поверсі – комора (№ 537)
площею 0,25 м2; комора (№ 577) площею 0,25 м2; комора (№ 590) площею 0,25 м2 9-поверхового
гуртожитку № 2, інв. № 68494, літ. «А-9»

–

м. Харків,
вул. Гвардійців
Широнінців, 43а

2,0

7 500,00

2 роки
11 місяців

Розміщення телекомунікаційного обладнання

Міністерство
освіти і науки
3 України

02071139, Національний юридичний університет імені
Ярослава Мудрого, вул. Пушкінська, 77, м. Харків,
61024, тел.: (057) 704-93-14, 704-92-93

Частини стін нежитлових приміщень: на 2-му поверсі – комора (№ 2-18) площею 0,25 м2; коридор
(№ 2-21) площею 0,25 м2, на 3-му поверсі – коридор (№ 3-41) площею 0,2 м2; на 5-му поверсі –
комора (№ 5-2) площею 0,25 м2; коридор (№ 5-20) площею 0,25 м2; коридор (№ 5-52) площею 0,2
м2; на 8-му поверсі – комора (№ 8-2) площею 0,25 м2; комора (№ 8-20) площею 0,25 м2; кімнати
(№ 8-54) площею 0,2 м2 9-поверхового гуртожитку № 6, інв. № 82316, літ. «А-9»

–

м. Харків, просп.
Л. Свободи, 53

2,1

7 900,00

2 роки
11 місяців

Розміщення телекомунікаційного обладнання

Міністерство
освіти і науки
України

02071139, Національний юридичний університет імені
Ярослава Мудрого, вул. Пушкінська, 77, м. Харків,
61024, тел.: (057) 704-93-14, 704-92-93

Частини стін нежитлових приміщень: на 2-му поверсі – коридору (№ 37) площею 0,25 м2; на 5-му
поверсі – комори (№ 24) площею 0,25 м2; комори (№ 25) площею 0,25 м2; комори (№ 54) площею
0,25 м2; комори (№ 55) площею 0,25 м2; на 8-му поверсі – комори (№ 24) площею 0,25 м2; комори
(№ 25) площею 0,25 м2; комори (№ 54) площею 0,25 м2; комори (№ 55) площею 0,25 м2, частина
стіни сходової клітки XLIII технічного поверху площею 0,5 м2 9-поверхового гуртожитку № 1, інв. №
82212, літ. «А-9»

–

м. Харків,
вул. Гвардійців
Широнінців, 43

2,75

10 300,00

2 роки
11 місяців

Розміщення телекомунікаційного обладнання

Міністерство
5 освіти і науки
України

02071197, Харківський національний університет
радіоелектроніки, 61166, м. Харків, просп. Науки, 14,
тел. (057) 702-10-16

Нежитлове приміщення – частина побутової кімн. № 4 на 1-му поверсі 9-поверхової будівлі гуртожитку, інв. № 86391, літ. А-9

–

м. Харків, вул. Цілиноградська, 58

2,0

13 700,00

1 рік

Розміщення побутових пральних
машин

Міністерство
6 освіти і науки
України

02071197, Харківський національний університет
радіоелектроніки, 61166, м. Харків, просп. Науки, 14,
тел. (057) 702-10-16

Нежитлове приміщення – частина коридору № 7 на 1-му поверсі 9-поверхової будівлі гуртожитку,
інв. № 85702, літ. А-9

–

м. Харків, просп.
Л. Свободи, 51а

3,0

20 500,00

1 рік

Розміщення побутових пральних
машин

Міністерство
7 освіти і науки
України

02071197, Харківський національний університет радіо
електроніки, 61166, м. Харків, просп. Науки, 14, (057)
702-10-16

Нежитлове приміщення – частина коридору № 41 на 1-му поверсі 9-поверхової будівлі гуртожитку,
інв. № 85701, літ. А-9

–

м. Харків, просп.
Л. Свободи, 51б

3,0

20 500,00

1 рік

Розміщення побутових пральних
машин

23322597.1.ХПШРЛК001

м. Харків, просп.
Московський, 75

8,69

68 800,00

1 рік

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

–

м. Харків, просп.
Л. Свободи, 59б

1,0

3 800,00

2 роки
11 місяців

Розміщення телекомунікаційного обладнання

19477064.7.СШФШЕЛ1303 м. Харків, просп.
Гагаріна, 201д

59,2

140 500,00

2 роки
11 місяців

Розміщення складу на площі 49,30 м2
та майстерні на площі 9,90 м2

1

4

8

9

10

11

12

Державне
управління
справами

23322597, Харківський регіональний інститут державного Частина нежитлового приміщення – кімн. 84 у підвалі 6-поверхової учбово-адміністративної будівлі,
управління Національної академії державного управління літ. А-6, інв. №10310001
при Президентові України, 61001, м. Харків, просп. Московський, 75, тел.: (057) 732-32-66, 732-96-85

Міністерство
освіти і науки
України

02071139, Національний юридичний університет імені
Ярослава Мудрого, вул. Пушкінська, 77, м. Харків,
61024, тел.: (057) 704-93-14, 704-92-93

Міністерство
інфраструктури
України

21175382, Харківський регіональний структурний підроз- Нежитлові приміщення – кімн. № 1, 2, 7 на 1-му поверсі та кімн. № 3 на 2-му поверсі 2-поверхової
діл Державного підприємства обслуговування повітряспоруди трансформаторної підстанції № 2, інв. № 32.16, літ. «И–2»
ного руху України, 61031, м. Харків, вул. Стартова, 15,
тел. (057) 775-54-76

Міністерство
юстиції України

14319188, ДУ «Хролівський виправний центр (№ 140)»,
62480, Харківська обл., Харківський р-н, с. Хролі,
вул. Зорянська, 8, тел. (057) 740-92-22

Частина покрівлі 2-поверхової будівлі складу, інв. № 425, літ. Н-2

–

Харківська обл.,
Харківський р-н,
с. Хроли, вул. Зорянська, 8

26,7

60 900,00

2 роки
11 місяців

Розміщення телекомунікаційного
обладнання базової станції мобільного зв`язку та антенно-фідерних
пристроїв

Міністерство
економічного
розвитку і торгівлі України

00190325, ДУ «Державний інститут праці та соціальноекономічних досліджень», 61057, м. Харків, вул. Сумська, 1, тел. (057) 731-18-90

Нежитлові приміщення – кімн. № 3, 4, 9, 22 підвалу та кімн. № 43, 45, 66, 67, 68 на 2-му поверсі
6-поверхової нежитлової будівлі, інв. № 1, техпаспорт відсутній, пам’ятка архітектури та містобудування місцевого значення (пам’ятка «Банк «Північний» охоронний № 611)

–

м. Харків,
вул. Сумська, 1

215,5

1 221 300,00

2 роки
11 місяців

Розміщення: складів на площі 125,1 м2,
торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів на площі 41,9 м2,
офісних приміщень на площі 48,5 м2

Частини стін нежитлових приміщень: на 2-му поверсі – сміттєпровод (№ 18) площею 0,17 м2; сміттєпровод (№ 60) площею 0,17 м2, на 5-му поверсі – сміттєпровод (№ 18) площею 0,17 м2; сміттєпровод (№ 60) площею 0,17 м2; на 8-му поверсі – сміттєпровод (№ 18) площею 0,16 м2; сміттєпровод (№ 60) площею 0,16 м2 9-поверхового гуртожитку № 4, інв. № 82479, літ. «А-9»

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 ФДМУ 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 ФДМУ по ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

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

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

Назва органу
управління

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

1

Державна
фіксальна служба
Украіни

39292197, Державна фіскальна служба України,
площа Львівська, 8, м. Київ-53, МСП 04655,
тел. (044) 272-51-59

Частина кімнати для приймання їжі (кімната № 12) на 1-му поверсі адміністративного
будинку

39292197.5.ВГЮУЧЖ004

вул. Тернопільська,
13/3, м. Хмельницький

2

Міністерство
юстиції України

08681040, Державне підприємство «Підприємство
Державної кримінально-виконавчої служби України
(№98)», с. Климентовичі, Шепетівський р-н, Хмельницька обл., 30430, тел. (0840) 4-08-14

Група інвентарних об’єктів у складі: будівля караульного приміщення загальною площею
21,7 м2; будівля складу ВМ № 1 загальною площею 123,0 м2; будівля складу ВМ № 2
загальною площею 31,9 м2; будівля складу ВМ № 3 загальною площею 25,2 м2; будівля
складу ВМ № 4 загальною площею 25,5 м2; будинок для КПП загальною площею 16,0 м2

08681040.1.ХЯКЦГУ186; 08681040.1.ХЯКЦГУ177; с. Климентовичі,
08681040.1.ХЯКЦГУ178; 08681040.1.ХЯКЦГУ179; Шепетівський р-н,
08681040.1.ХЯКЦГУ180; 08681040.1.ХЯКЦГУ185 Хмельницька обл.

загаль- вартість майна максимально
на пло- за незалежною можливий
ща, м2 оцінкою, грн строк оренди

мета використання

5,1

20 787,00

2 роки
11 місяців

Розміщення торговельного
об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи

243,3

202 982,00

2 роки
11 місяців

Розміщення складів на
площі 227,3 м2 та офіса на
площі 16,0 м2

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

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

Назва органу управління

1 Міністерство аграрної політики та продовольства
України

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

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

реєстровий номер майна

37199618, Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної Частина даху бупромисловості «Укрспирт», вул. Гагаріна, 16, м. Бровари, Київдівлі елеватора
ська обл.; тел. 284-04-90

37199618.29.РБИЮКО777

місцезнаходження

загальна
площа, м2

вартість майна за незалежною оцінкою, грн

максимально можливий строк оренди

50,0

129 620,00

2 роки 11 місяців

вул. Холодноярська, 1, с. Косарі,
Кам’янський р-н, Черкаська обл.

мета використання
Розміщення технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які надають послуги з рухомого (мобільного) зв’язку

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: бульв. Шевченка, 205, кімн. 410, м. Черкаси, РВ ФДМУ 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 ФДМУ 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

загальна
площа, м2

вартість майна за не- максимально можзалежною оцінкою, грн ливий строк оренди

мета використання

1 Державне управління справами

05415792, Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами, Нерухоме майно – частина нежитло03143, м. Київ, вул. Адеміка Заболотного, 21, тел. (044) 526-14-28, факс вого приміщення площею 10,0 м2, 1-й
поверх лікувального корпусу
(044) 259-69-55

–

м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 21

10,0

183 801,00
станом на 30.04.2018

2 роки 10 місяців

Розміщення кафетерію, що не здійснює продаж товарів
підакцизної групи

2 Міністерство освіти і науки України

00493706, Національний університет біоресурсів і природокористування
України, 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15, тел. (044) 527-82-42,
факс (044) 257-71-55

–

м. Київ, вул. Михайла Ломоносова, 63

19,5

347 000,00
станом на 31.03.2018

2 роки 11 місяців

Розміщення технічних засобів (на площі 13,5 м2) та 3
антен (на площі 6,0 м2) оператора телекомунікацій,
який надає послуги з рухомого (мобільного) зв’язку

3 Міністерство освіти і науки України

02125295, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгомано- Нерухоме майно – частина нежитва, 01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9, тел.: (044) 235-90-18, 234-11-08
лового приміщення 3-го поверху
музично-педагогічного корпусу

–

м. Київ, вул. Тургенєвська, 11

1,0

21 114,00
станом на 31.03.2018

2 роки 11 місяців

Розміщення ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів

4 Державна служба
статистики

21680000, Головне управління регіональної статистики, 01601, м. Київ,
вул. Еспланадна, 4-6, тел. (044) 287-60-35, факс (044) 246-68-58

Нерухоме майно – нежитлове приміщення, розташоване на 8-му поверсі,
кімн. 822

21680000.1.АААДЕЖ528

м. Київ, вул. Еспланадна, 4-6

21,7

558 000,00
станом на 31.03.2018

2 роки 11 місяців

Видавництво друкованих засобів масової інформації
та видавництво продукції, що видається українською
мовою

5 Міністерство
молоді та спорту
України

14297707, ДП «НСК «Олімпійський», 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 55, тел.: (044) 590-67-32, 590-67-42

Нерухоме майно – частина нежитлового приміщення

39351532.1.ГЕФХТШ058 м. Київ, пров. Лабораторний, 7а

2,0

38 421,00
станом на 30.04.2018

2 роки 11 місяців

Встановлення торговельного автомата, що відпускає
продовольчі товари для забезпечення працівників та
відвідувачів якісною продукцією

6 Міністерство освіти і науки України

02070921, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37, тел. (044) 204-82-82, факс (044) 204-97-88

Нерухоме майно – нежитлові приміщення 1-го поверху та відгороджена
частина коридору будівлі навчального
корпусу № 18

–

м. Київ, вул. Політехнічна, 41

157,0

2 439 980,00
станом на 30.04.2018

2 роки 11 місяців

Здійснення наукової та технічної діяльності (діяльність
у сфері інжинірингу)

7 Міністерство
інфраструктури
України

33148732, Військова частина (Т0710), 02094, м. Київ, вул. Магнітогорська, 5, тел.: (044) 207-50-48, 207-50-49

Нерухоме майно – технічний майданчик, інвентарний № 5

–

м. Київ, вул. Магнітогорська, 5

120,0

1 527 580,00
станом на 30.04.2018

2 роки 11 місяців

Розміщення торговельного об’єкта з прожажу непродовольчих товарів

8 Міністерство освіти і науки України

02070921, НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»,
03056, просп. Перемоги, 37, тел. 204-82-82

Нерухоме майно – частина даху будівлі корпусу № 18

–

м. Київ, вул. Політехнічна, 41

22,6

443 000,00
станом на 31.03.2018

2 роки 11 місяців

Розміщення технічних засобів та 4 антен оператора
телекомунікацій, який надає послуги з рухомого (мобільного) зв’язку

Нерухоме майно – частина даху
будівлі площею 6,0 м2; частина технічного поверху площею 13,5 м2

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».

№ 53-54 (1177-1178)
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відомості
приватизації

КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
АПАРАТ ФДМУ
ІНФОРМАЦІЯ
про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності

 1. Найменування об’єкта оцінки: нерухоме майно, а саме: павільйон
№ 28 площею 598,3 м2 та будівля № 152 площею 68,5 м2 за адресою: вул.
Академіка Глушкова, 1, м. Київ, що обліковуються на балансі національного
комплексу «Експоцентр України». Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: вул. Академіка Глушкова, 1, м. Київ. Мета
проведення незалежної оцінки: укладення договору оренди. Кількість об’єктів
необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів): 14 приміщень. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу
ФДМУ від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення), та з урахуванням умов цього оголошення.

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди

 1. Найменування об’єкта оцінки: будівля автопрофілакторію на 25
міст загальною площею 984,2 м2, що перебуває на балансі Казенного підприємства «Південукргеологія» (код за ЄДРПОУ 01432150). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Волноваха, вул. Центральна, 20ж. Мета
проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору
оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон/
телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник
робіт з оцінки: ФОП Риженков М. В. Наявність об’єктів, що містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2018.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки окремо розташованої будівлі – 5,5 тис.
грн. В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки окремих
будівель, зокрема, порівняної площі та функціонального призначення.
 2. Найменування об’єкта оцінки: камерально-лабораторний корпус
загальною площею 785,1 м2, що перебуває на балансі Казенного підприємства «Південукргеологія» (код за ЄДРПОУ 01432150). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Волноваха, вул. Центральна, 20. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон/телефакс
(057)700-03-14, електронна адрес: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: ФОП Риженков М. В. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2018. Очікувана
найбільша ціна послуг з оцінки окремо розташованої будівлі – 5,5 тис. грн. В
якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки окремих будівель, зокрема, порівняної площі та функціонального призначення.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням
про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом
ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650)
(далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в
Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що
відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників конкурсу, передбачених п.12 розділу ІІ Положення.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію
на кожен об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, щодо вартості надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг,
а також строку їх виконання у календарних днях (не більше ніж 5 календарних
днів). У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, що
сплачуються претендентом згідно із законом; документів щодо практичного досвіду надання послуг з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду
суб’єкта оціночної діяльності та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (згідно з додатком 3
до Положення); підтвердних документів.
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (згідно з додатком 4 до Положення); письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл на провадження
діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (за
потреби); інформація про претендента (згідно з додатком 5 до Положення).
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (4-й поверх). Телефон для довідок (057) 700-03-27.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублікування
цієї інформації об 11.00 в РВ ФДМУ по Донецькій області за адресою:
61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (3-й поверх).
Конкурсна документація подається до відділу інформаційного організаційнодокументального забезпечення РВ ФДМУ по Донецькій області (3-й поверх)
не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно). На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування
юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця,
який подає конкурсну документацію.

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки майна

 Об’єкт оцінки № 1: нежитлові приміщення площею 36,1 м2 у будівлі
магазину № 11. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Житомирський р-н, смт Озерне, вул. Авіаційна, 3а. Балансоутримувач: Житомирська філія Концерну «Військторгсервіс» (м. Житомир, просп. Миру, 22). Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 30.06.2018.
Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки –
ФОП Хілінський В. А. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання
переможця – 1 800,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення,
частини будівель.
 Об’єкт оцінки № 2: нежитлові приміщення площею 30,0 м2 у будівлі магазину (літ. А). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл.,
Житомирський р-н, смт Новогуйвинське, вул. Миру, 6а. Балансоутримувач:
Житомирська філія Концерну «Військторгсервіс» (м. Житомир, просп. Миру,
22). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Дата оцінки:
30.06.2018. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник
робіт з оцінки – ФОП Хілінський В. А. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки
під час обрання переможця – 1 800,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки об’єкти –
приміщення, частини будівель.
 Об’єкт оцінки № 3: нежитлове приміщення буфету площею 102,1 м2
у навчальному корпусі № 4. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир,
вул. Велика Бердичівська, 40. Балансоутримувач: Житомирський державний
університет ім. І. Франка (м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40). Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження дії договору оренди. Дата оцінки:
30.06.2018. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник
робіт з оцінки – ФОП Шокур З. М. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під
час обрання переможця – 1 600,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки об’єкти –
приміщення, частини будівель.
 Об’єкт оцінки № 4: частина нежитлового приміщення будівлі
зв’язкової поста ЕЦ станції Чоповичі площею 1,0 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Житомирська обл., Малинський р-н, с. Пристанційне, вул. За-
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Департамент оцінки майна, майнових прав
та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36

Замовник послуг з оцінки – Фонд державного майна України.
Платник послуг з оцінки – ТОВ «ГЛАССХАУС».
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо
вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних
сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження
практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок,
та майнових прав на них».
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний
стаж професійної діяльності не менше 3 років (для оцінки нерухомих речей
(нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її
складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах
І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які

будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в
додатках 3 – 5 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: окремі будівлі площею від
600,0 м2.
Строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
10 000,00 грн.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, в який вкладено окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією, шляхом поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова,
18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції ФДМУ
(вул. Генерала Алмазова, 18/9, фойє) до 17.30 12 липня 2018 року.
На конверті потрібно зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування
юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Телефон для довідок (044) 200-36-36.
Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133,
м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303) 18 липня 2018 року
о 14.00.

лізнична, 1б. Балансоутримувач: Виробничий підрозділ «Коростенське територіальне управління» філія «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель та споруд» ПАТ «Укрзалізниця» (Житомирська обл., м. Коростень,
вул. Горького, 27). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Дата оцінки: 30.06.2018. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ТОВ «ЛОКО ДІДЖІТАЛ». Очікувана найбільша ціна
послуг з оцінки під час обрання переможця – 1 800,00 грн. Подібні для об’єкта
оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Об’єкт оцінки № 5: частина нежитлового приміщення будівлі
зв’язкової поста ЕЦ станції Пенізевичі площею 1,0 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Житомирська обл., Малинський р-н, с. Пенізевичі. Балансоутримувач: Виробничий підрозділ «Коростенське територіальне управління»
філія «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель та споруд»
ПАТ «Укрзалізниця» (Житомирська обл., м. Коростень, вул. Горького, 27). Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 30.06.2018.
Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ТОВ «ЛОКО ДІДЖІТАЛ». Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час
обрання переможця – 1 800,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Об’єкт оцінки № 6: частина нежитлового приміщення будівлі
зв’язкової поста ЕЦ станції Яблунець площею 1,0 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Житомирська обл., Ємільчинський р-н, с. Яблунець, вул. Привокзальна, 1. Балансоутримувач: Виробничий підрозділ «Коростенське територіальне управління» філія «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель та споруд» ПАТ «Укрзалізниця» (Житомирська обл., м. Коростень,
вул. Горького, 27). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Дата оцінки: 30.06.2018. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ТОВ «ЛОКО ДІДЖІТАЛ». Очікувана найбільша ціна
послуг з оцінки під час обрання переможця – 1 800,00 грн. Подібні для об’єкта
оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Об’єкт оцінки № 7: частина нежитлового приміщення будівлі
зв’язкової поста ЕЦ станції Рихальське площею 1,0 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Житомирська обл., Ємільчинський р-н, с. Рихальське, вул. Привокзальна, 6. Балансоутримувач: Виробничий підрозділ «Коростенське територіальне управління» філія «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель та споруд» ПАТ «Укрзалізниця» (Житомирська обл., м. Коростень,
вул. Горького, 27). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Дата оцінки: 30.06.2018. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ТОВ «ЛОКО ДІДЖІТАЛ». Очікувана найбільша ціна
послуг з оцінки під час обрання переможця – 1 800,00 грн. Подібні для об’єкта
оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Об’єкт оцінки № 8: частина нежитлового приміщення будівлі
зв’язкової поста ЕЦ станції Вершниця площею 1,0 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Житомирська обл., Новоград-Волинський р-н, с. Вершниця,
вул. Залізнична, 1а. Балансоутримувач: Виробничий підрозділ «Коростенське
територіальне управління» філія «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель та споруд» ПАТ «Укрзалізниця» (Житомирська обл., м. Коростень,
вул. Горького, 27). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Дата оцінки: 30.06.2018. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ТОВ «ЛОКО ДІДЖІТАЛ». Очікувана найбільша ціна
послуг з оцінки під час обрання переможця – 1 800,00 грн. Подібні для об’єкта
оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Об’єкт оцінки № 9: частина нежитлового приміщення будівлі
зв’язкової поста ЕЦ станції Новоград-Волинський площею 1,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Новоград-Волинський,
вул. Вокзальна, 7а. Балансоутримувач: Виробничий підрозділ «Коростенське
територіальне управління» філія «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель та споруд» ПАТ «Укрзалізниця» (Житомирська обл., м. Коростень,
вул. Горького, 27). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Дата оцінки: 30.06.2018. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ТОВ «ЛОКО ДІДЖІТАЛ». Очікувана найбільша ціна
послуг з оцінки під час обрання переможця – 1 800,00 грн. Подібні для об’єкта
оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Об’єкт оцінки № 10: частина нежитлового приміщення будівлі
зв’язкової поста ЕЦ станції Ірша площею 1,0 м2. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Житомирська обл., Радомишльський р-н, с. Ірша, вул. Привокзальна,
24. Балансоутримувач: Виробничий підрозділ «Коростенське територіальне
управління» філія «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель
та споруд» ПАТ «Укрзалізниця» (Житомирська обл., м. Коростень, вул. Горького, 27). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Дата оцінки:
30.06.2018. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ТОВ «ЛОКО ДІДЖІТАЛ». Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки
під час обрання переможця – 1 800,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки об’єкти –
приміщення, частини будівель.
 Об’єкт оцінки № 11: частина нежитлового приміщення будівлі
зв’язкової поста ЕЦ станції Радуліно площею 1,0 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Житомирська обл., Баранівський р-н, с. Дубрівка. Балансоутримувач: Виробничий підрозділ «Коростенське територіальне управління»
філія «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель та споруд»
ПАТ «Укрзалізниця» (Житомирська обл., м. Коростень, вул. Горького, 27). Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 30.06.2018.
Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ТОВ «ЛОКО ДІДЖІТАЛ». Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час
обрання переможця – 1 800,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Об’єкт оцінки № 12: частина нежитлового приміщення будівлі
зв’язкової поста ЕЦ станції Ушиця площею 1,0 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Нова Ушиця, вул. Привокзальна, 1а. Балансоутримувач: Виробничий підрозділ «Коростенське територіальне управління» філія «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель та споруд» ПАТ «Укрзалізниця» (Житомирська обл., м. Коростень,
вул. Горького, 27). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Дата оцінки: 30.06.2018. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ТОВ «ЛОКО ДІДЖІТАЛ». Очікувана найбільша ціна
послуг з оцінки під час обрання переможця – 1 800,00 грн. Подібні для об’єкта
оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 січня 2016 року за № 60/28190 (у редакції наказу
ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20
лютого 2018 року за № 198/31650) (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти
господарювання, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної
діяльності за відповідними напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ,
та додатках до нього.

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

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ 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 стоянки відділення «Дяково» площею 80,0 м2. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Виноградівський р-н, с. Неветленфолу, вул. Заставська, 7. Балансоутримувач: філія
«Укрінтеравтосервіс-Закарпаття» Українського державного підприємства по
обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс». Мета проведення незалежної оцінки: для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Замовник робіт з
оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ТОВ «У.П.
ІНТЕРНЕШИНАЛ ТРЕЙД». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.06.2018. Подібними до об’єкта оцінки є: споруди – майданчики, стоянки. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2 400,00 грн. Строк виконання
робіт з оцінки не має перевищувати 5 календарних днів.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина стоянки вантажних автомобілів сервісної зони «Тиса» площею 80,0 м2. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська
обл., Ужгородський р-н, с. Соломоново, вул. Європейська, 1. Балансоутримувач: філія «Укрінтеравтосервіс-Закарпаття» Українського державного підприємства по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів
«Укрінтеравтосервіс». Мета проведення незалежної оцінки: для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Замовник робіт
з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ТОВ «У.П.
ІНТЕРНЕШИНАЛ ТРЕЙД». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.06.2018. Подібними до об’єкта оцінки є: споруди – майданчики, стоянки. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2 400,00 грн. Строк виконання
робіт з оцінки не має перевищувати 5 календарних днів.
 3. Назва об’єкта оцінки: вигороджена частина приміщення коридору
(поз. 3 за планом) корпусу ІІ площею 33,07 (6,30х5,25) на першому поверсі будівлі студентського гуртожитку. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Університетська, 12. Балансоутримувач: ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Мета проведення незалежної оцінки: для
продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з
оцінки: ФОП Вайда В. В. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.06.2018. Подібними до об’єкта оцінки є: приміщення, частини будівель інших
видів функціонального використання (пральні комплекси). Очікувана найбільша
ціна надання послуг з оцінки – 2 400,00 грн. Строк виконання робіт з оцінки не
має перевищувати 5 календарних днів.
 4. Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення поз.18 та поз.19
загальною площею 35,5 м2 першого поверху будівлі адміністративнонавчального корпусу № 1 літ. А. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська
обл., м. Ужгород, вул. Капітульна, 1/3. Балансоутримувач: Київський національний торговельно-економічний університет. Мета проведення незалежної
оцінки: для продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312)
61-38-83. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник
робіт з оцінки: ФОП Кремінь С. В. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2018. Подібними до об’єкта оцінки є: приміщення, частини
будівель нерухомості для закладів громадського харчування тощо. Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2 400,00 грн. Строк виконання робіт
з оцінки не має перевищувати 5 календарних днів.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ
від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018
за № 198/31650 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних
сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження
практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих
речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та
майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ,
та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до
Положення формами.
Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції: пропозиції учасника конкурсу щодо вартості надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а
також строку їх виконання робіт (у календарних днях), запечатаної в окремому
конверті; підтвердних документів: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів
оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення), інфор
мація про претендента (додаток 5 до Положення); документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо
досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені
до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення).
Місцезнаходження комісії та робочої групи: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, телефон для довідок (0312) 61-38-83.
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На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися
конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної
особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті до служби діловодства РВ ФДМУ по Закарпатській області за адресою:
88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60 (каб. 313) до 18 липня 2018 року
17.00 (включно).
Конкурс відбудеться о 10.00 у РВ ФДМУ по Закарпатській області
(адреса: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 303) 24 липня 2018
року.

IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ 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: об’єкт державної власності малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва – ливневий колектор. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Розівка, вул. Трудова,
2. Балансоутримувач: ПАТ «Ужгородський Турбогаз» (код за ЄДРПОУ 00153608).
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація об’єкта малої приватизації
шляхом шляхом викупу балансоутримувачем. Телефон замовника конкурсу
(0312) 61-38-83. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним
обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): незавершене будівництво – 1
одиниць (складається з 8 споруд). Балансова залишкова вартість основних
засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій,
нематеріальних активів станом на 01.04.1996 – 7 057,80 тис. грн. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2018. Подібними до об’єкта оцінки є:
об’єкти незавершеного будівництва виробничо-складської нерухомості. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 6 000,00 грн. Строк виконання
робіт з оцінки не має перевищувати 7 календарних днів
 2. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності малої приватизації – окреме майно – вбудоване приміщення заглибленого складу № 2 загальною площею 756,8 м2. Місцезнаходження об’єкта: 88010,
Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Болгарська, 3. Балансоутримувач: ПАТ
«Ужгородський Турбогаз» (код за ЄДРПОУ 00153608). Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом викупу балансоутримувачем. Телефон
замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Кількість об’єктів необоротних активів
згідно з обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): основних засобів – 1
одиниця. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів
станом на 31.07.2017 – 0,262 тис. грн. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 30.06.2018. Подібними до об’єкта оцінки є – приміщення, частини будівель виробничо-складської нерухомості. Очікувана найбільша ціна надання
послуг з оцінки – 2 400,00 грн. Строк виконання робіт з оцінки не має перевищувати 7 календарних днів.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ
від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018
№ 198/31650) (далі – Положення).
Замовник та платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області
(88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, 313).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних
сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження
практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих
речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та
майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку
її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках
3 – 5 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції: пропозиції учасника конкурсу щодо вартості надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а
також строку їх виконання робіт (у календарних днях), запечатаної в окремому
конверті; підтвердних документів: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів
оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення), інформація про претендента (додаток 5 до Положення); документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна
(додаток 3 до Положення).
Місцезнаходження комісії та робочої групи: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, телефон для довідок (0312) 61-38-83.
На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися
конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної
особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті до служби діловодства РВ ФДМУ по Закарпатській області за адресою:
88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60 (каб. 313) до 18 липня 2018 року
17.00 (включно).
Конкурс відбудеться 24 липня 2018 року о 10.00 у РВ ФДМУ по Закарпатській області (адреса: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 303).

ЗАпорізЬКА ОБЛАСТЬ
Відповідно до звернення РВ ФДМУ по Запорізькій області в інформацію
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів приватизації, опублікованій в газеті «Відомості приватизації» від 20.06.2018 № 50 (1174) на стор. 2,
внести такі зміни:
«7. Назва об’єкта оцінки: окремо розташовані споруди виробничого призначення, у складі: склад та столярська майстерня, літ. Б; склад
ПММ, літ. Д; гараж № 1, літ. К-2; гараж № 2, літ. К-2; архів № 3 другого
поверху, літ. К-2; склад ПММ, літ. Л; прохідна, літ. Н; зварювальний цех,
літ. В; навіс, літ. П; склад, літ. Г; зварювальний цех, літ. З; склад, літ. М;
склад, літ. О; навіс, літ. Р; ворота № 1, 3, 4; хвіртка № 2; паркани № 5, 6,
7, 8; майданчик під склад № 9; майданчик тельфера № 10; замощення І,
які у процесі приватизації не увійшли до статутного капіталу ЗАТ «Запоріжбуд», код за ЄДРПОУ 01239559 (припинено 26.09.2007).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Експресівська, 28.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на електронному аукціоні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2018.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
18 000 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: комплекс будівель та споруд, зокрема, порівняної площі та за функціональним призначенням: виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість.».

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
В інформації про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів, опублікованій в газеті «Відомості приватизації» від 25 червня 2018 року № 51 (1175) на
сторінці 6, дані щодо об’єктів № 1, 2, а саме: автомобіля ЗІЛ марки ММЗ 4502,
що перебуває на балансі господарського підрозділу господарського управління
Івано-Франківської ОДА, за адресою: 76014, м. Івано-Франківськ, вул. Дудаєва,
31 та електростанції дизельної на шасі автомобіля ЗІЛ-157, що не включена до
статутного капіталу ПАТ «Укртелеком», за адресою: 76014, м. Івано-Франківськ,
вул. Ребета, 2, вважати недійсними.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Луганській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення на п’ятому поверсі будівлі виробничого корпусу (7-поверхової) площею 844,7 м2 (інв.
№ 4), що перебувають на балансі Державного підприємства «Інститут азотної
промисловості і продуктів органічного синтезу». Місцезнаходження об’єкта:
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93400, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, вул. Вілєсова, 1в. Мета оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору
оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2018.
Замовник: РВ ФДМУ по Луганській області. Телефон та електронна адреса
замовника: (06452) 4-23-48, lugansk@spfu.gov.ua Платник: ПАТ «Національна
суспільна телерадіокомпанія України». Строк виконання роботи – не більше 5
календарних днів. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 3,2 тис. грн.
 2. Назва об’єкта оцінки: комплекс будівель та споруд загальною
площею 815,9 м2 (інв. № 9503), а саме: одноповерхова нежитлова будівля
площею 658,4 м2, гараж площею 97,6 м2, сарай площею 19,2 м2, гараж площею
40,7 м2, що перебуває на балансі Державного підприємства «Сєвєродонецька
ТЕЦ». Місцезнаходження об’єкта: 93400, Луганська обл., м. Сєверодонецьк,
вул. Юності, 14а. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди
для продовження договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.05.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Луганській області. Телефон та електронна адреса замовника: (06452) 4-23-48, lugansk@spfu.gov.
ua. Платник: ФОП Очиченко Д. В. Строк виконання роботи – не більше 5 календарних днів. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 3,2 тис. грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ
від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів СОД, якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1. «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових
прав на них».
Звіт про оцінку має бути складений державною мовою.
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки відповідно до додатка 2 до Положення є: № 1 – адміністративна, торговельно-адміністративна нерухомість;
№ 2 – виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну
документацію, оформлену відповідно до п.5 Розділу 2 Положення, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 4 до Положення), інформація про претендента (додаток 5 до
Положення); 2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна (додаток 3 до Положення); 3) конкурсна пропозиція претендента
подається в окремому запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо
ціни надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно з законом, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг,
та строк виконання робіт.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають бути
завірені належним чином.
Конкурс відбудеться 24 липня 2018 року о 10.00 в РВ ФДМУ по Луганській області за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк,
бульв. Дружби Народів, 32а.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору інформатики, органі
заційно-документального забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ ФДМУ 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 ФДМУ по Львівській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди державної власності

 1. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованих нежитлових приміщень
№ 14, 29 – 31 загальною площею 147,0 м2, що знаходяться на цокольному поверсі будівлі гуртожитку (літ. «А-6»). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 114. Балансоутримувач: ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України». Мета проведення незалежної
оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою
укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04
(відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині
площі) будівлі під об'єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 114.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2018 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Спартак».
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
36,3 м2, які розміщені на першому поверсі чотириповерхової будівлі
адміністративного корпусу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів,
вул. Данила Апостола, 9а. Балансоутримувач: Державне геофізичне підприємство «Укргеофізика» Західно-Української геофізичної розвідувальної
експедиції. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної
ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Данила Апостола, 9а. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2018 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки – ТзОВ «СІС ГРУП».
 3. Назва об’єкта оцінки: частина бічного фасаду будівлі загальною
площею 77,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, просп. В. Чорновола, 4. Балансоутримувач: Головне управління статистики у Львівській
області. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної
ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з
урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, просп. В. Чорновола, 4. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2018 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки – ТОВ «МЕГАКЛАС».
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 3, 4, розміщені на
першому поверсі будівлі електродільниці ЕМВ, компресорної, пральні,
водокачки літ. «2 Ж-1», загальною площею 57,3 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Личаківська, 152. Балансоутримувач: Концерн
«Техновоєнсервіс» філія «Львівський автомобільний ремонтний завод». Мета
проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру
орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса
замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний
площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки:
м. Львів, вул. Личаківська, 152. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 30.06.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Дацько Уляна
Романівна.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею
50,0 м2, яке знаходиться на третьому поверсі будівлі під літ. «Б-3» – новий аеровокзал. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Любінська,
168. Балансоутримувач: ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки
пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням
пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної
ділянки: м. Львів, вул. Любінська, 168. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 30.06.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – Українськонімецьке спільне підприємство «Львів-Трейдінг».
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до
нього (лист ФДМУ від 17.04.2018 № 10-59-7687) рекомендована максимальна
ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у I кварталі 2018 року та буде
розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця: для об’єктів
№ 1 – 5 – 3 000,00 грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватись відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу ФДМУ
від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Львівській області (79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).

Подібними об’єктами до об’єктів оцінки відповідно до додатка 2 до Положення є: для об’єктів № 1, № 2, № 4, № 5 – приміщення, частини будівель
(адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість,
нерухомість для закладів громадського харчування тощо); для об’єкта № 3 –
частин конструктивних елементів будівель, споруд для розміщення зовнішньої реклами.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних
сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження
практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів
у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок,
та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення.
Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (згідно з інформацією
про подібні до об’єкта оцінки об’єкти, ознаки подібності якого наведено в додатку 2 до Положення), інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 5 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті
шляхом поштового відправлення або до відділу документального забезпечення та роботи з ДСК за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції щодо ціни
виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також
строку виконання робіт (у календарних днях) по кожному об’єкту оцінки окремо. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ 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 ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за
чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефон для довідок: (032)
255-41-71; (032) 261-62-04.

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів державної власності

 Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення офіса
комплексу яхт-клубу площею 10,0 м2 та нежитлове приміщення офісної частини (ПКОС), інвентарний № 060738, площею 3,8 м2, загальною
площею 13,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська
філія ДП «Адміністрація морських портів України». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Одеса, вул. Приморська, 6. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (048) 731-50-28, 731-50-29,
електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи
або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): вересень – жовтень 2018 р. Інформація про
особу – платника робіт з оцінки: ФОП Тішинська-Оксамитна Неллі Василівна, тел. (063) 818-45-81. Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з
незалежної оцінки майна вище 6 630 гривен комісією з конкурсного відбору
не розглядатимуться.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 31 грудня 2015 року
№ 2075 ( у редакції наказу ФДМУ від 16 січня 2018 року № 47).
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії з конкурсного відбору, викладені в пункті 6 розділу ІІ Положення.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення.
Інформація про подібні до об’єкта оцінки об’єкти: ознаки подібності за всіма
об’єктами наведені у № за порядком 4 строки додатка 2 до Положення.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська,
15 або безпосередньо до відділу документального забезпечення та контролю
організаційної роботи (м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн.
1113) до 18.00 12.07.2018. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки
щодо якого буде проводитися конкурсний відбір. Місцезнаходження комісії та
робочої групи: 65012 м. Одеса, вул. Велика Арнаутська,15.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Одеській області (65012, м. Одеса,
вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 503) 18.07.2018 об 11.00. Телефони
для довідок: (048) 731-50-39, (048) 731-50-28, (048) 731-50-29.

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів

 1. Назва об’єкта оцінки: матеріальний склад Клеванської експлуатаційної дільниці площею 190,7 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Рівненський район, смт Клевань, вул. Б. Хмельницького, 1а. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу
(0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна
адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ
ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник
робіт з оцінки: ФОП Червань Ірина Миколаївна. Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня. Кількість об’єктів необоротних
активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів):
1 об’єкт. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій,
нематеріальних активів: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки
(ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок):
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок)
(за наявності): інформація відсутня. Наявність об’єктів, що містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2018.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 3 500 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі
та за функціональним призначенням.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 66,6 м2
на 1-му поверсі 5-поверхової цегляної будівлі гуртожитку. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Мирогоща,
вул. Студентська, 13. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу:
rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області
(33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: Рівненська дирекція ПАТ «Укрпошта». Основні види продукції (послуг), що виробляються:
інформація відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір статутного
капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: інформація
відсутня. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий
режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 30.06.2018. Очікувана найбільша ціна надання
послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2 500 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
приміщення, частини будівель.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення другого поверху адмінбудівлі (кімн. № 22) площею 19,5 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Рівненська обл., м. Здолбунів, вул. Пушкіна, 44. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення
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Назва об’єкта оцінки, його місцезнаходження
та найменування балансоутримувача

Дата оцінки

№
з/п

Платник

604,00

Ринкова

30.06.18

Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
1 Частина нежитлового приміщення загальною площею
10,0 м2 (у тому числі 4,4 м2 – площа спільного користування) першого поверху головного навчального корпусу
за адресою: вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, що перебуває на балансі Тернопільського національного педагогічного
університету ім. В. Гнатюка

ФОП Машталер
Андрій
Владиславович

Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від
16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за
№ 198/31650) (далі – Положення), та з урахуванням умов цієї інформації.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних
сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження
практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією 1.1 в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ,
та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до
Положення формами.
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний
стаж професійної діяльності не менше 3 років (для оцінки нерухомих речей
(нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових
прав на них), та наявність особистого досвіду у виконанні робіт з оцінки кожного
оцінювача, який буде залучений до виконання робіт з оцінки подібного майна,
що підтверджується відповідними документами: копією договору (копіями договорів) про надання послуг з оцінки разом з копією акта приймання-передавання
робіт з оцінки, копією висновку про вартість об’єкта оцінки, оригіналом або
копією рецензії, складеної рецензентом, що працює в органі приватизації, або
оригіналом чи копією рецензії, складеної експертною радою саморегулівної
організації оцінювачів, завірених печаткою претендента.
Очікувана найбільша ціна надання послуг, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця з оцінки об’єкта – 2 000,00 грн. У своїх
конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну
вартість робіт з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом згідно із законодавством.
Строк виконання робіт з оцінки об’єкта не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є нерухоме майно – окремі будівлі,
приміщення, частини будівель адміністративної, торговельно-адміністративної
та торговельної нерухомості.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному
об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності» та дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (2-й поверх, зал засідань) о 10.00
через 14 днів після дати опублікування цієї інформації. Телефон для довідок (0352) 25-04-87.
Документи на участь в конкурсі подаються до РВ ФДМУ по Тернопільській
області за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 604 за чотири
робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: м. Тернопіль,
вул. Танцорова, 11, РВ ФДМУ по Тернопільській області. Телефон для довідок
(0352) 25-04-87.

Назва об’єкта оцінки, його місцезнаходження
та найменування балансоутримувача

Залишкова вартість об’єкта,
грн

№
з/п

Дата оцінки

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

Платник

Визначення вартості об’єкта з метою укладення договору оренди
1 Гідротехнічні споруди ставу Медова 1, інвентарний номер
630, реєстровий номер 25592421.82.ААЕЖАЖ661 (в т. ч.
роздільна дамба, роздільна дамба, водовипуск) та гідротехнічні споруди ставу Медова 2, інвентарний номер 631, реєстровий номер 25592421.82.ААЕЖАЖ662 (в т. ч. роздільна
дамба, роздільна дамба, водовипуск, водовипуск) за адресою: Тернопільська обл., Козівський р-н, на території Малоплавучанської с/р, що перебувають на балансі Державного
підприємства «Укрриба»

ФОП Гніздюх
Степан Романович
0,00

 1. Назва об’єкта оцінки: частина вестибуля другого поверху навчального корпусу № 7 площею 15,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Рівне, вул. Мірющенка, 53а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору
оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91.
Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП
Борсук Аліса Олексіївна. Основні види продукції (послуг), що виробляються:
інформація відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір статутного
капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: інформація
відсутня. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий
режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 30.06.2018. Очікувана найбільша ціна надання
послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2 500,00 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
приміщення, частини будівель.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина вестибуля навчально-виробничих
майстерень площею 10,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне,
вул. Відінська, 35. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу:
rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області
(33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП Орос Оксана
Миколаївна. Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація
відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір статутного капіталу
(власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: інформація
відсутня. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий
режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 30.06.2018. Очікувана найбільша ціна надання
послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2 500,00 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
приміщення, частини будівель.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення адміністративної будівлі площею 11,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл.,
м. Березне, вул. Андріївська, 15/1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору
оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника
конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській
області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: адвокат
Удод Віктор Федорович. Основні види продукції (послуг), що виробляються:
інформація відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір статутного
капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня. Місце
розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий режим
земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня. Наявність
об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з
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незалежної оцінки об’єктів

Ринкова

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів

оцінки об’єкта оцінки: 2 500,00 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 4. Назва об’єкта оцінки: котельня № 1 площею 199,4 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., м. Березне, вул. В. Чорновола, 23.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна. Телефон
замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 2686-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник
робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня,
77). Платник робіт з оцінки: ТзОВ «Альтернативна Теплова Компанія». Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня. Кількість
об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість
основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної
ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки
(ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок):
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок)
(за наявності): інформація відсутня. Наявність об’єктів, що містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2018.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 3 500,00 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та
за функціональним призначенням.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина даху будівлі гуртожитку площею
15,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. О. Дундича, 3а. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати з метою продовження договору оренди державного майна. Телефон
замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362)
26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник
робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня,
77). Платник робіт з оцінки: ПрАТ «Київстар». Основні види продукції (послуг),
що виробляються: інформація відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів
згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів:
інформація відсутня. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація
відсутня. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Нормативна
грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 30.06.2018. Очікувана найбільша ціна надання
послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2 500,00 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
приміщення, частини будівель.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення будівлі (кафеїдальня) площею 179,1 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне,
вул. Дубенська, БОС 1/329. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди
державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс
замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу:
rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області
(33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ТзОВ «Нова Пошта». Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних
засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій,
нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів: інформація відсутня. Розмір
земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня. Місце розташування
земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної
ділянки (ділянок): інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня. Наявність об’єктів,
що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 30.06.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки
об’єкта оцінки: 2 500,00 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення,
частини будівель.
 7. Назва об’єкта оцінки: частина конструкції даху багатоповерхової
будівлі навчального корпусу № 6 площею 31,3 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Чорновола, 49а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362)
26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса
замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з
оцінки: ПрАТ «Київстар». Основні види продукції (послуг), що виробляються:
інформація відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір статутного
капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: інформація
відсутня. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий
режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 30.06.2018. Очікувана найбільша ціна надання
послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2 500,00 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
приміщення, частини будівель.
 8. Назва об’єкта оцінки: перший поверх приміщення пожежного
депо «Д-2» площею 107,9 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне,
вул. Київська, 106. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного
майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника
конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@
spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028,
м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП Коган Євген Йосипович. Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних
засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій,
нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів: інформація відсутня. Розмір
земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня. Місце розташування
земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної
ділянки (ділянок): інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня. Наявність об’єктів,
що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 30.06.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки
об’єкта оцінки: 2 500,00 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення,
частини будівель.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ
від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ 16.01.2018 № 47, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 20.02.2018 за № 198/31650 (далі –
Положення).
Вимоги до учасників конкурсу та перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії, викладені у розділі ІІ, ІІІ Положення.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від
дати підписання договору на проведення незалежної оцінки.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті, на
якому слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а
також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи
або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Рівненській області о 9.00 через
14 днів після публікування цієї інформації за адресою: 33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77.
Конкурсну документацію потрібно подати до структурного підрозділу з діловодства РВ ФДМУ по Рівненській області за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16
Липня, 77 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
включно до 16.00. Телефон для довідок 26-79-91.

30.06.18

договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362)
26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса
замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по
Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки:
нотаріус Довганюк Наталія Миколаївна. Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно
з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів:
інформація відсутня. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація
відсутня. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Нормативна
грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 30.06.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2 500 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 4. Назва об’єкта оцінки: двоповерхова будівля готельного комплексу
(кафе-кемпінг) площею 233,6 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., Рівненський р-н, смт Квасилів, вул. Рівненська, 90. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
з метою укладення договору оренди державного майна. Телефон замовника
конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80.
Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з
оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77).
Платник робіт з оцінки: ФОП Нестерчук Валентина Федорівна. Основні види
продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня. Кількість об’єктів
необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість
основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів: інформація відсутня. Розмір земельної
ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної
ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки
(ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок):
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок)
(за наявності): інформація відсутня. Наявність об’єктів, що містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2018.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 5 000 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі
та за функціональним призначенням.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ
від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ 16.01.2018 № 47, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 20.02.2018 за № 198/31650) (далі –
Положення).
Вимоги до учасників конкурсу та перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії, викладені у розділі ІІ, ІІІ Положення.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від
дати підписання договору на проведення незалежної оцінки.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті, на
якому слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а
також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи
або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Рівненській області о 9.00 через
14 днів після публікування цієї інформації за адресою: 33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77.
Конкурсну документацію потрібно подати до структурного підрозділу з діловодства РВ ФДМУ по Рівненській області за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16
Липня, 77 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
включно до 16.00. Телефон для довідок 26-79-91.

Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від
16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за
№ 198/31650 (далі – Положення), та з урахуванням умов цієї інформації.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних
сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження
практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією 1.1 в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ,
та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до
Положення формами.
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний
стаж професійної діяльності не менше 3 років (для оцінки нерухомих речей
(нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових
прав на них), та наявність особистого досвіду у виконанні робіт з оцінки кожного
оцінювача, який буде залучений до виконання робіт з оцінки подібного майна,
що підтверджується відповідними документами: копією договору (копіями договорів) про надання послуг з оцінки разом з копією акта приймання-передавання
робіт з оцінки, копією висновку про вартість об’єкта оцінки, оригіналом або
копією рецензії, складеної рецензентом, що працює в органі приватизації, або
оригіналом чи копією рецензії, складеної експертною радою саморегулівної
організації оцінювачів, завірених печаткою претендента.
Очікувана найбільша ціна надання послуг, що буде розглядатися конкурсною
комісією під час обрання переможця з оцінки об’єкта, – 6 800,00 грн. У своїх
конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну
вартість робіт з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом згідно із законодавством.
Строк виконання робіт з оцінки об’єкта не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є нерухоме майно – інженерні споруди (гідротехнічні споруди, дамби).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному
об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності» та дату конкурсу.
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Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (2-й поверх, зал засідань) о 10.00
через 14 днів після дати опублікування цієї інформації. Телефон для довідок (0352) 25-04-87.
Документи на участь в конкурсі подаються до РВ ФДМУ по Тернопільській
області за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 604 за чотири
робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: м. Тернопіль,
вул. Танцорова, 11, РВ ФДМУ по Тернопільській області. Телефон для довідок
(0352) 25-04-87.

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів приватизації

Вартість об’єкта приватизації визначатиметься шляхом здійснення
суб’єктом оціночної діяльності незалежної оцінки відповідно до вимог Методики оцінки майна, затвердженої постановою КМУ від 10.12.2003 № 1891 (зі
змінами).
 1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – нежитлова будівля (гараж) загальною площею 148,4 м2. Балансоутримувач: відсутній. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Бобровиця, вул. Польова,
35. Мета проведення оцінки: приватизація об’єкта шляхом продажу на аукціоні.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 5 310,00 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість.
 2. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – нежитлова будівля (погріб) загальною площею 19,8 м2. Балансоутримувач: відсутній. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., Варвинський р-н, с. Журавка,
вул. Набережна, 2а. Мета проведення оцінки: приватизація об’єкта шляхом продажу на аукціоні. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 5 310,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими
ознаками: виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість.
 3. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – нежитлова будівля (колишній дитячий садок) загальною площею 236,6 м2 з водопроводом. Балансоутримувач: СТОВ «Линовицьке». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Чернігівська обл., Прилуцький р-н, смт Линовиця, вул. І. Франка, 23а.
Мета проведення оцінки: приватизація об’єкта шляхом продажу на аукціоні.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 5 310,00
грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками:
будівлі адміністративного, торговельно-адміністративного, торговельного призначення та приміщення закладів громадського харчування.

 4. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – будівля майстерні
загальною площею 252,3 м2 з майданчиком асфальтобетонним. Балансоутримувач: відсутній. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Шевченка, 174. Мета проведення оцінки: приватизація об’єкта шляхом
продажу на аукціоні. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 5 310,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість.
 5. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – будівля операторної загальною площею 67,6 м2. Балансоутримувач: відсутній. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Шевченка, 174. Мета
проведення оцінки: приватизація об’єкта шляхом продажу на аукціоні. Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 5 310,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: виробнича,
виробничо-складська або складська нерухомість.
 6. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – незавершене
будівництво лазні-пральні (на 20 місць). Балансоутримувач: ПАТ «Блок Агросвіт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., Ічнянський р-н,
смт Парафіївка, вул. Новозаводська, 10. Мета проведення оцінки: приватизація
об’єкта шляхом продажу на аукціоні. Очікувана найбільша ціна надання послуг
з оцінки об’єкта оцінки – 5 590,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: об’єкти незавершеного будівництва.
 7. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – незавершене
будівництво прибудови до 108-квартирного житлового будинку для роботи з дітьми. Балансоутримувач: відсутній. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Чернігівська обл., Прилуцький р-н, смт Ладан, вул. Заводська, 30. Мета проведення оцінки: приватизація об’єкта шляхом продажу на аукціоні. Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 5 590,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: об’єкти
незавершеного будівництва.
 8. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво магазину «Універсам». Балансоутримувач: відсутній. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., Прилуцький р-н, смт Ладан, вул. Миру,
19а. Мета проведення оцінки: приватизація об’єкта шляхом продажу на аукціоні. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 5 590,00
грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками:
об’єкти незавершеного будівництва.
 9. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – незавершене
будівництво цегельного заводу. Балансоутримувач: відсутній. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Бахмач, вул. Східна, 94. Мета проведення оцінки: приватизація об’єкта шляхом продажу на аукціоні. Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 5 590,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: об’єкти
незавершеного будівництва.
 10. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – незавершене
будівництво котельні зі встановленим обладнанням. Балансоутримувач:

відсутній. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Інструментальна,
14а. Мета проведення оцінки: приватизація об’єкта шляхом продажу на аукціоні. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 5 590,00
грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками:
об’єкти незавершеного будівництва.
 11. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – незавершене
будівництво клубу. Балансоутримувач: відсутній. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Чернігівська обл., Талалаївський р-н, с. Слобідка, вул. Перемоги, 16.
Мета проведення оцінки: приватизація об’єкта шляхом продажу на аукціоні.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 5 590,00
грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками:
об’єкти незавершеного будівництва.
Замовник та платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Чернігівській області (14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43). Телефон замовника конкурсу (0462)
67-28-18. Телефакс замовника конкурсу (0462) 67-27-83. Електронна адреса
замовника конкурсу: korpprava_74@spfu.gov.ua. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.07.2018.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом Фонду державного майна України 31.12.2015 № 2075,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, у
редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47 (далі – Положення).
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 напрямами оцінки майна
та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки,
а також вимогам до учасників конкурсу, передбачених пунктом 12 розділу ІІ
Положення.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку
її складання, оформлення та подання містяться у ІІ розділі Положення та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5
до Положення формами.
Строк виконання робіт зазначається в єдиній одиниці виміру – календарних
днях від дати підписання договору про надання послуг з оцінки.
Конкурс відбудеться 18 липня 2018 року о 15.00 у РВ ФДМУ по Чернігівській області за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43.
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ по Чернігівській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно) за адресою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 320, тел. для
довідок (0462) 67-28-18.

підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про підсумки
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів, що відбулися 29.05.2018
І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного
майна. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
1. Назва об’єкта оцінки: підвальне приміщення чотириповерхової адмінбудівлі площею 20,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП
«Черкаський державний науково-дослідний інститут техніко-економічної інформації в хімічній промисловості». Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв.
Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Боровенська Марія Мечиславівна. Дата оцінки: 30.04.2018. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності визнано ФОП Гребченко М. П. Термін виконання роботи –
2 календарних дні, вартість послуг – 1420,00 грн.
2. Назва об’єкта оцінки: приміщення першого поверху адмінбудівлі площею 203,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління
Державної казначейської служби України у Кам’янському районі Черкаської
області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: пров. Галі Кудрі, 10, м. Кам’янка,
Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ФОП Аль-Хамада Абдулазіз. Дата оцінки: 30.04.2018. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
визнано ПП «Дисконт». Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість
послуг – 1950,00 грн.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення вартості державної
частки відповідно до чинного законодавства. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Черкаській області.
1. Назва об’єкта оцінки: державна частка розміром 15,03 % у статутному
капіталі сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю
«Канівський інкубатор». Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: СТОВ
«Канівський інкубатор». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 19000, Черкаська
обл., м. Канів, вул. І Травня, 39. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області. Дата оцінки: 30.04.2018. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності визнано ТОВ «Контакт-Сервіс». Термін виконання роботи –
2 календарних дні, вартість послуг – 4100,00 грн.
ІІІ. Мета проведення незалежної оцінки – продаж на аукціоні.
1. Назва об’єкта оцінки: комплекс нежитлових будівель та споруд. Най
менування балансоутримувача об’єкта оцінки: відсутній. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 20600, Черкаська обл., м. Шпола, вул. Соборна, 138. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області. Дата оцінки: 30.04.2018.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ТБ
«Універсальна». Термін виконання роботи – 3 календарних дні, вартість послуг – 8800,00 грн.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернівецькій області про підсумки
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для надання послуг з оцінки майна,
що відбулися 05.06.2018
1. ФОП Читайло Валентину Василівну на об’єкт соціально-культурного
призначення – їдальню на 330 місць, що перебуває на позабалансовому рахунку ТОВ «Машзавод» (м. Чернівці, вул. Прутська, 16б). Мета проведення
оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні з умовами. Вартість та строк
виконання робіт: 6400 (шість тисяч чотириста) гривень та 20 (двадцять) календарних днів.
2. ФОП Федоренко Аллу Анатоліївну на об’єкт незавершеного будівництва
державної власності – фельдшерсько-акушерський пункт (вул. Головна, 77а,
с. Борівці, Кіцманський р-н, Чернівецька обл.). Мета проведення оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні з умовами. Вартість та строк виконання
робіт: 9500 (девять тисяч п’ятсот) гривень та 5 (п’ять) календарних днів.
3. ТОВ «Оцінка – Інформ» на об’єкт окремого майна – будівлі загальною
площею 152,3 м2 з прибудинковими спорудами: сараєм загальною площею
14,2 м2, вбиральнею загальною площею 1,4 м2 та криницею, що перебуває
на балансі ТОВ «Джерело» (Чернівецька обл., Герцаївський р-н, с. Хряцька,
вул. Лісова, 42а). Мета проведення оцінки: приватизація шляхом продажу на
аукціоні з умовами. Вартість та строк виконання робіт: 14500 (чотирнадцять
тисяч п’ятсот) гривень та 20 (двадцять) календарних днів.
4. ФОП Міцевич Любов Дмитрівну на вбудовані приміщення другого поверху
адміністративної будівлі (літ. АІІ) загальною площею 32,1 м2 за адресою: Чернівецька обл., Кельменецький р-н, смт Кельменці, вул. Довженка, 9, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Чернівецькій області. Мета
проведення оцінки: передача в оренду. Вартість та строк виконання робіт: 2000
(дві тисячі) гривень та 5 (п’ять) календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди, що відбувся 06.06.2018
Не відбувся конкурсний відбір у зв’язку з відсутністю заяв про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності по об’єктах:
нежитлові приміщення загальною площею 26,67 м2 першого поверху будівлі
гуртожитку, що перебуває на балансі ДПТНЗ «Ічнянський професійний аграрний
ліцей», за адресою: Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Воскресінська, 23;
приміщення магазину № 2 площею 93,3 м2, що перебуває на балансі ДП
«Торговий дім «Сіверщина», за адресою: м. Чернігів, вул. Рокосовського, 37.
По об’єкту – нежитлове приміщення площею 27,72 м2 на четвертому поверсі
будівлі (з поліклінікою), що перебуває на балансі ДУ «Територіальне медичне
об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»,
за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 217 було подано лише одну заяву на участь
у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності. Прийнято рішення про повторне оголошення конкурсу по вищезазначених об’єктах.

№ 53-54 (1177-1178)

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів оренди, відбувся 05.05.2018
№
з/п

Назва об’єкта
оцінки

ПлоАдреса об’єкта оцінки
ща, м2

1 Нежитлові приміщення

98,3

м. Київ, вул. Гарматна, 2

2 Нежитлове приміщення

70,8

3 Частина нежитлового приміщення

2,0

4 Нежитлове приміщення

СОД –
переможець

Термін вико- Вартість
нання, кален- виконання
дарних днів робіт, грн
2

2 250

м. Київ, вул. Освіти, 6 ТОВ «Укрспецексперт»

2

2 380

м. Київ, пров. Лабораторний, 7а

2

2 380

18,2 м. Київ, вул. Полков- ТОВ «Українські
ника Шутова, 13
інноваційні консультанти»

2

2 390

5 Нежитлове приміщення

66,1 м. Київ, вул. Тургенєвська, 8/14

ФОП Приходько В. І.

2

2 200

6 Нежитлове приміщення

66,7

ТОВ «Укрспецексперт»

2

2 370

7 Нежитлове приміщення

384,0 м. Київ, вул. Тургенєвська, 8/14

ТОВ «Українські
інноваційні консультанти»

2

2 380

м. Київ, вул. Тургенєвська, 8/14

ФОП Приходько В. І.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності,
якого буде залучено до проведення незалежної
оцінки державного майна, що відбувся 07.06. 2018

ФОП Рябченко
О. М.

8 Частина нежитлового приміщення

2,0

м. Київ, вул. Тургенєвська, 8/14

ФОП Приходько В. І.

2

1 700

9 Нежитлове приміщення

73,0

м. Київ, вул. Гарматна, 2

ПП «ЕкспертАналітик»

3

2 380

10 Частина нежитлового приміщення

36,4

м. Київ, вул. Ломоно- ФОП Рябченко
сова, 65
О. М.

2

2 390

11 Частина нежитлового приміщення

55,1 м. Київ, вул. Ломоно- ТОВ «Українські
сова, 63
інноваційні консультанти»

2

2 290

12 Частина нежитлового приміщення

80,0

2

2 300

13 Нежитлові приміщення

141,1 м. Київ, вул. Преображенська (І. Клименка), 25

ФОП Приходько В. І.

2

2 280

14 Нежитлове приміщення

35,7

м. Київ, пров. Індустріальний, 2

ТОВ «Укрспецексперт»

2

2 120

15 Частина нежитлового приміщення

1,0

м. Київ, вул. Політехнічна, 41, корпус
№ 18

ФОП Приходько В. І.

2

1 850

16 Нежитлове приміщення

38,6

м. Київ, вул. Металістів, 8

ТОВ «Українські
інноваційні консультанти»

2

2 150

ТОВ «Українські
інноваційні консультанти»

2

2 290

м. Київ, вул. Блакит- ТОВ «Укрспецекного, 8
сперт»

17 Частина даху та
15,66 м. Київ, вул. Бердитехнічного поверху (в т. ч. чівська, 1
6,64 та
9,02)
18 Частина нежитлового приміщення

3,0

м. Київ,
ТОВ «Укрспец
просп. Перемоги, 14 експерт»

2

2 000

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
державної власності, що відбувся 16.05.2018

За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Рабець Олену Миколаївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлового вбудованого приміщення № 6
площею 65,3 м2 на 1-му поверсі учбового корпусу (літ. А1), що перебуває на
балансі Державного навчального закладу «Центр професійно-технічної освіти
№ 1 м. Вінниці», за адресою: м. Вінниця, вул. С. Зулінського (колишня Тарногродського), 27, з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з
оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 2200 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Нікіфоренко Галину Арсентіївну щодо
визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень загальною площею 597,2 м2, у тому числі: у приміщенні № 1 (№ 1, 7, 9, 24, 27)
площею 481,2 м2; у приміщенні № 2 (№ 1, 2, 6, 14) площею 116,0 м2 у підвалі
адміністративної будівлі, що перебувають на позабалансовому рахунку товариства з додатковою відповідальністю «Вінницьке підприємство «Облагрохім»,
за адресою: м. Вінниця, вул. Келецька, 53, з метою укладення договору оренди.
Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з
оцінки – 2200 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Земля і право» щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень № 20, 24 загальною
площею 63,9 м2 на 1-му поверсі адміністративної будівлі, що перебувають на
балансі Державної фіскальної служби України та оперативному управлінні (користуванні) Калинівської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Вінницькій області, за адресою: 22000, Вінницька обл.,
Хмільницький р-н, м. Хмільник, просп. Свободи, 25 (колишня вул. Леніна, 29) з
метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 2250 грн.

Переможцем конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки:
будівля лісопильного цеху № 3 (Ж-1) площею 469,4 м2 за адресою: 45233,
Волинська обл., Ківерцівський р-н, смт Цумань, вул. Незалежності (вул. Жовтнева), 124, що обліковується на балансі ДП «Цуманське лісове господарство»,
визнано ТОВ «Волинь-експерт», мета оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди; ціна виконання робіт з оцінки – 1859,0 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;
будівля лісопильного цеху № 1 (Е-1) площею 1378,3 м2 за адресою: 45233,
Волинська обл., Ківерцівський р-н, смт Цумань, вул. Незалежності (вул. Жовтнева), 124, що обліковується на балансі ДП «Цуманське лісове господарство»,
визнано ФОП Рак А. А., мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди, ціна виконання робіт з оцінки – 2145,0 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, що відбувся 05.06.2018

Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки майна визнано:
ФОП Шанін Василь Михайлович по об’єкту: нежитлове приміщення площею
18,1 м2 на першому поверсі адмінкорпусу (літ. А), що перебуває на балансі
Житомирської філії державного підприємства «Державний науково-дослідний
та проектно-вишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція», за адресою:
м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20 (вартість виконання – 1550,00 грн, строк виконання – 3 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди;
Приватне підприємство «Експерт-Сервіс-Консалт» по об’єкту: група інвентарних об’єктів (комплекс будівель і споруд) у складі: лабораторний корпус (літ.
А) площею 2974,3 м2; віварій (літ. Б) площею 2391,1 м2; утилізаційний блок (літ.
В) площею 678,1 м2; кормоцех (літ. И) площею 651,6; дизблок для транспортних
засобів (літ. Д) площею 133,3 м2; автовагова (літ. Ж) площею 77,3 м2; прохідна
(літ. Е) площею 59,8 м2; розплідник (літ. К) площею 497,0 м2; склад дезінфікуючих
засобів (літ. Р) площею 72,2 м2; гараж на 5 атомашин (літ. З) площею 315,3 м2;
котельня (літ. М) площею 502,8 м2; насосна станція з артскважиною (літ. Л)
площею 24,7 м2; установка для мазутопостачання (літ. Н) площею 66,2 м2; насосна автоматична установка (літ. О) площею 34,6 м2; автоматична установка
перечистки стічних вод (літ. П) площею 94,4 м2, що перебуває на балансі ДП
«Спецагро», за адресою: м. Житомир, вул. Вересівський шлях, 15 (вартість виконання – 9950,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки майна,
що відбувся 15.05.2018

Для проведення незалежної оцінки:
вбудованих приміщень (поз. 2 та поз. 3) загальною площею 44,51 м2 першого поверху будівлі виробничого корпусу літ. А, місцезнаходження об’єкта:
Закарпатська обл., м. Хуст, вул. Гвардійська, 1 з метою продовження договору оренди, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ
«Ріалті-О» на таких умовах: вартість послуг з оцінки – 2150 грн, термін виконання – 5 днів;
частини вбудованого приміщення (поз. 4 за планом) площею 5,5 м2 на
першому поверсі та частина даху площею 25,0 м2 адмінбудинку літ. А, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Духновича, 2 з метою продовження договору оренди, переможцем конкурсу визнано суб’єкта
оціночної діяльності – ПП «Експерт – Центр» на таких умовах: вартість послуг з
оцінки – 2100 грн, термін виконання – 4 дні;
вбудованих приміщень кафе (поз. 15, 16 на плані) першого поверху будівлі
стаціонару літ. Б загальною площею 50,9 м2, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Великокам’яна, 10 з метою продовження
договору оренди, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Мицьо І. В. на таких умовах: вартість послуг з оцінки – 2150 грн,
термін виконання – 5 днів;
частини вбудованого приміщення (вестибуля) (поз.1) площею 3,42 м2 першого поверху будівлі учбового корпусу (літ. А), місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Перемоги (Капушанська), 142 з метою продовження договору оренди, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної
діяльності – ФОП Мицьо І. В. на таких умовах: вартість послуг з оцінки – 2150
грн, термін виконання – 5 днів.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки майна,
що відбувся 17.05.2018

Для проведення незалежної оцінки: вбудованих приміщень кабінету № 212
площею 26,5 м2 та кабінету № 213 площею 18,9 м2 на другому поверсі частини
будівлі, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, Слов’янська
набережна,5 з метою укладення договору оренди, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Мицьо І. В. на таких умовах: вартість
послуг з оцінки – 2150 грн, термін виконання – 5 днів.
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ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності від 11.05.2018

Згідно з пунктом 8 розділу ІІІ Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31 грудня 2015 року
№ 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 січня 2016 року за
№ 60/28190, в редакції, затвердженій наказом ФДМУ від 16.01.2018 за № 47,
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 20.02.2018 за № 198/31650,
конкурс за всіма об’єктами вважається таким, що не відбувся.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів оренди, що відбувся 01.06.2018

4 липня 2018 року

ДП «Київський
аукціонний центр»
ПАТ ДАК «Національна мережа
аукціонних центрів»

4

4
4

Визначення вартості об’єкта з метою укладення договору оренди
8 Частина приміщення АТС площею 131,49 м2 за адресою: Київська обл., Васильківський р-н, смт Дослідницьке, вул. Інженерна, 11, що перебуває на балансі Державної наукової установи
«Український науково-дослідний інститут прогнозування та
випробування техніки і технологій для сільськогосподарського
виробництва імені Леоніда Погорілого»

9 Нежитлові виробничі приміщення загальною площею 77,4 м2
ДП «Київський аукза адресою: Київська обл., м. Бровари, промвузол, що перебува- ціонний центр» ПАТ
ють на балансі ДП «Завод порошкової металургії»
ДАК «Національна
мережа аукціонних
центрів»

ТОВ «ТР ІНВЕСТКОМПАНІ»

Вартість
Строк виконання робіт (день)

10 Виробничі будинки під літерами «А» (площа – 867,1 м2), «Б»
ДП «Європейський
(площа – 1 429,0 м2), «В» (площа – 1 601,9 м2), «Г» (площа –
центр консалтингу
1 578,6 м2), «Д» (площа – 1 256,5 м2), «Е» (площа – 1 457,3 м2), та оцінки»
«Ж» (площа – 3 361,3 м2) та 2 асфальтових майданчика площею
8 600,0 м2 за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський
р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Соборна 63, що перебувають на балансі Державного підприємства «Науково-дослідний,
виробничий агрокомбінат «Пуща – Водиця»

8090

4

11 Підвальне приміщення площею 105 м2 за адресою: Київська
обл., м. Бровари, вул. Ярослава Мудрого, 24, що перебуває
на балансі Головне управління національної поліції в Київській
області

2370

2

4
5
2
3

3

2790
2740

ТОВ «ІНЖИНІРИНГОВИЙ ЦЕНТР
«ЕКСКОН»

2740

Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди

7 Нежитлові приміщення загальною площею 72,9 м2 за адресою:
Київська обл., м. Чорнобиль, вул. Радянська, 78, що перебувають на балансі ДСП «Чорнобильський спецкомбінат»

Переможець –
суб’єкт оціночної
діяльності

Назва об’єктів

4

2260
2210
2260
2220
2260

4
4
5
4

2370
11000
8090
2600

5
2

2750
2600

5
2

Вартість
Строк виконання робіт (день)
2

2790
3790
2220

4

2380

6 Нежитлові приміщення загальною площею 152,68 м2 за адресою: ТОВ «ТР ІНВЕСТКиївська обл., м. Чорнобиль, вул. Кірова, 40а, що перебуває на КОМПАНІ»
балансі ДСП «Чорнобильський спецкомбінат»

2380

5 Нежитлове приміщення на 1-му поверсі нежитлової будівлі загальною площею 10 м2 за адресою: Київська обл., м. ПереяславХмельницький, вул. Сухомлинського, 30, що перебуває на балансі ДВНЗ «Переяслав-Хмельницького державного педагогічного
університету ім. Г. Сковороди

4

ТОВ «Європейський центр
консалтингу та
оцінки»

2730

4 Відкритий бетонний майданчик площею 5 225,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Славутич, вул. Військових будівельників,
5, територія гаража № 1 транспортного цеху, що перебуває на
балансі ДП «Управління забезпечення функціонування об’єктів
Чорнобильської АЕС»

3

ТОВ «ТР ІНВЕСТКОМПАНІ»
3740

3 Відкритий бетонний майданчик площею 8 880,0 м2 за адресою:
Київська обл., м. Славутич, Будбаза, вул. Промислова, 1, територія дільниці управління товарно-матеріальними цінностями
№ 1 виробничо-технічного забезпечення, що перебуває на
балансі ДП «Управління забезпечення функціонування об’єктів
Чорнобильської АЕС»

5

ФОП Кравцов Олег
Іванович

4

1 Нерухоме майно загальною площею 6,0 м2 за адресою: Київська ТОВ «ІНЖИНІРИНобл., м. Біла Церква, бульв. 50-річчя Перемоги, 12, що переГОВИЙ ЦЕНТР
буває на балансі Білоцерківської об’єднаної державної податкової «ЕКСКОН»
інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у
Київській області

3

Вартість
Строк виконання
робіт (день)

Визначення вартості об’єкта з метою укладення договору оренди

4

5100

Переможець –
суб’єкт оціночної
діяльності

2 Приміщення № 20 площею 16,5 м2 на 2-му поверсі пасажирського термінала «D» (інв. № 47578) за адресою: Київська обл.,
м. Бориспіль, Аеропорт, що перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль»

3

9360

Назва об’єктів

2

2385

№
з/п

2390

Визначення вартості об’єкта з метою укладання договору оренди
1 Будівля «Табельна» (інв. № 1030001) площею 23,20 м2 за адреТОВ «Аналітичносою: Київська обл., смт Гостомель, вул. Мирна, 3, що перебуває консалтінговий
на балансі ДП «Підприємство Державної кримінально-виконавчої центр «Епрайзер»
служби України (№ 85)»
2 Виробничі будинки під літерами «А» площею 1593,90 м2, «В»,
ДП «Європейплощею 9,90 м2, «Д» площею 64,40 м2, «Ж» площею 682,00 м2; ський центр
2
два асфальтових майданчика загальною площею 14042,60 м
консалтингу та
за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Сооцінки»
фіївська Борщагівка, вул. Соборна, 63, що перебувають на
балансі ДП «Науково-дослідний виробничий агрокомбінат
«Пуща-Водиця»
3 Приміщення № 1-22 загальною площею 15,30 м2 у будівлі їдальні ТОВ «ГАРАНТ(інв. № 49) згідно з поверховим планом на будівлю літ. «Б» та
ЕКСПЕРТИЗА»
майданчик площею 16,00 м2, покритий тротуарною плиткою біля
будівлі їдальні (інв. № 49), за адресою: Київська обл., смт Коцюбинське, вул. Пономарьова, 17, що перебувають на балансі ДП
«Київський військовий деревообробний завод»
Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
4 Нежитлові виробничі приміщення складу вуглекислих балонів
ФОП Щаслива
(інв. № 3_3) площею 63,00 м2; нежитлові виробничі приміщення в Надія Зуфарівна
2
будівлі складу балонів (інв. № 2_4) площею 23,70 м за адресою:
Київська обл., м. Бровари, Промвузол, що перебувають на балансі
ДП «Завод порошкової металургії»
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договору оренди
5 Приміщення № 256 на 2-му поверсі пасажирського термінала
ТОВ «Українські
«D» площею 16,6 м2 за адресою: Київська обл., Бориспільський
інноваційні конр-н, м. Бориспіль, аеропорт, що перебуває на балансі ДП «МА
сультанти»
«Бориспіль»
6 Частини приміщень нерухомого майна державної форми влас- ФОП Гундарева
ності загальною площею 125,0 м2, в тому числі приміщення
Алла Олексіївна
загальною площею 25,00 м2 та приміщення загальною площею
2
100 м за адресою: Київська обл., м. Чорнобиль, вул. Радянська, буд. 78
7 Частина нежитлового приміщення загальною площею 1,00 м2
ПП «ЕКСПЕРТ –
за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 2, АНАЛІТИК»
що перебуває на балансі Державного авіаційного підприємства
«Україна»

3
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ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів оренди, що відбувся 14.06.2018

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової або спеціальної
вартості для розрахунку орендної плати.

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової або спеціальної
вартості для розрахунку орендної плати.
Переможець –
суб’єкт оціночної
діяльності

ДП «Європейський центр
консалтингу та
оцінки»
Частина об’єкта «Виробничо-опалювальна котельня» (інв. № 272), ТОВ «ГАРАНТа саме: головний корпус ВОК з укриттям для димососів площею ЕКСПЕРТИЗА»
5003,90 м2 (у тому числі 4 167,3 м2 – площа основної будівлі та
836,6 м2 – площа укриття для димососів) без просторого решітчастого каркасу (несучої башти) димової труби; склад хімічних
реагентів площею 319,1 м2; будівля очищення промстоків з будівлею насосної станції пожежогасіння площею 249 м2; мазутонасосна площею 427,7 м2; холодний склад матеріалів площею 482,4 м2
(всього 6482,10 м2); ємності обсягом у кількості 15 шт.: 5000 м3 –
2 шт., 1000 м3 – 2 шт., 400 м3 – 2 шт., 200 м3 – 2 шт., 160 м3 –
1 шт., 40 м3 –1 шт., 25 м3 – 4 шт., 10 м3 – 1 шт. за адресою:
Київська обл., Іванківський р-н, м. Прип’ять, вул. Житомирська, 1,
літера «Г», що перебуває на балансі ДСП «Чорнобильська АЕС»
Частина твердого покриття «Майданчик для засобів перонної
ТОВ «ІВ Груп»
механізації» (інв. № 47573) площею 300,0 м2, що розміщена
за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт та перебуває
на балансі ДП «МА «Бориспіль»
Нежитлові приміщення на 2-му поверсі офісної будівлі служби
ФОП Гундарева
поштово-вантажного обслуговування (СПВО) загальною площею Алла Олексіївна
2
25,00 м за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт,
що перебувають на балансі ДП «МА «Бориспіль»
Нежитлове приміщення № 78 на 3-му поверсі пасажирського тер- ТОВ «ІВ Груп»
мінала «D» площею 12,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт, що перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль»
Нерухоме майно площею 2,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Бо- ФОП Гундарева
риспіль, Аеропорт, що перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль» Алла Олексіївна
Приміщення на першому поверсі учбового корпусу № 3 (інв.
ТОВ «ГАРАНТ№ 10110081) площею 1,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Біла ЕКСПЕРТИЗА»
Церква, пл. Соборна, 8/1, що перебуває на балансі Білоцерківського національного аграрного університету
Нежитлові приміщення загальною площею 41,2 м2 за адресою:
ФОП Гундарева
Київська обл., Бородянський р-н, смт Бородянка, вул. Шевченка, Алла Олексіївна
3, що перебувають на балансі Управління Державної казначейської
служби України у Бородянському районі Київської області
Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
Приміщення будівлі складу балонів (інв. № 2_4) площею 148,3 м2 ТОВ «Аналітичноза адресою: Київська обл., м. Бровари, Промвузол, що перебува- консалтінговий
ють на балансі Казенного заводу порошкової металургії
центр «Епрайзер»
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договору оренди
Нерухоме майно (адміністративні приміщення № 5) на першому ТОВ «ЕКСПЕРТ –
поверсі будівлі площею 70,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Біла ІНЖИНІРІНГ
Церква, вул. Ярмаркова, 4, що перебуває на балансі Центральної СЕРВІС»
дитячо-юнацької навчально-спортивної бази «Трудові резерви» в
м. Біла Церква (філія) Комітету з фізичного виховання та спорту
Міністерства освіти і науки України

2790

19

ФОП Щаслива
Надія Зуфарівна

3

18

ПП «Бізнесконсалтинг»

2750

17

ТОВ «Аналітичноконсалтінговий
центр «Епрайзер»

№
з/п

Визначення вартості об’єкта з метою укладення договору оренди

2

16

ТОВ «Консалтінгцентр»

2790

15

ПП «Бізнесконсалтинг»

Продовження таблиці

Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди

3

За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності переможцями визнано:
1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Національна експертноправова група» на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди:
частини нежитлового приміщення № 253 загальною площею 2,0 м2 другого
поверху будівлі конструкторського бюро та адміністративно-побутової частини
корпусу № 132 (літ. А-8); частини нежитлового приміщення № 32 загальною
площею 2,0 м2 першого поверху корпусу № 22 (літ. С-4). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Іванова, 2. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості об’єктів оцінки для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди підприємством із суб’єктом господарювання. Балансоутримувач майна: ДП «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» імені академіка О. Г. Івченка». Вартість виконання
робіт з оцінки – 2 380 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні
від дати підписання договору.
2. ФОП Добрун Анатолій Павлович на виконання робіт з оцінки об’єкта
оренди:
вбудованого напівпідвального нежитлового приміщення № 7 в дев’яти
поверховому гуртожитку (Літ. А-9) загальною площею 10,20 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 60. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати з метою продовження терміну дії Договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізький національний технічний університет. Вартість
виконання робіт з оцінки – 2 350 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору.
3. Приватне підприємство «Консалтингова фірма «Експоком» на виконання
робіт з оцінки об’єктів оренди:
нежитлового приміщення № 19 площею 8,6 м2 та частини приміщення
спільного користування № 17 площею 0,4 м2, загальною площею 9,0 м2 одноповерхової будівлі (Літ. А-1). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька
обл., м. Вільнянськ, пров. Торговий, 2. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з
метою укладання договору оренди. Балансоутримувач майна: Головне управління статистики у Запорізькій області. Вартість виконання робіт з оцінки – 3
300 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;
нежитлового приміщення № 67 загальною площею 9,0 м2 першого поверху
будівлі служби охорони здоров’я (Літ. Г-5). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Запоріжжя, вул. Олександра Матросова, 29. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати з метою укладання договору оренди. Балансоутримувач майна: державна установа «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх
справ України по Запорізькій області». Вартість виконання робіт з оцінки – 2
380 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні від дати підписання договору.
4. Товариство з обмеженою відповідальністю Юридичний центр «Бізнесправо» на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди: нежитлового приміщення
№ 101 та частини коридору № 92 площею 12,50 м2, загальною площею 74,90 м2
четвертого поверху будівлі навчального корпусу (Літ. А-4). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Іванова, буд. 97б. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізький авіаційний коледж ім. О. Г. Івченка. Вартість виконання робіт з
оцінки – 3 400 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні від дати
підписання договору.
5. Товариство з обмеженою відповідальністю «Всеукраїнська експертна
група» на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди: нежитлових приміщень з
№ 29 до № 33 включно загальною площею 84,4 м2 першого поверху одноповерхової будівлі їдальні (Літ. Б-1). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Інтеркультурна, 390. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: Державний навчальний заклад «Мелітопольське вище професійне училище». Вартість
виконання робіт з оцінки – 3 350 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні від дати підписання договору.

ФОП Кравцова
Людмила Ігорівна

2350

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, що відбувся 11.05.2018

8 Частина твердого покриття «Майданчик для засобів перонної
механізації» (інв. № 47573) площею 700,0 м2 за адресою: Київська
обл., м. Бориспіль, Аеропорт, що перебуває на балансі ДП «МА
«Бориспіль»
9 Приміщення № 82 площею 48,4 м2 та приміщення № 83 площею
32,0 м2 на 3-му поверсі будівлі лабораторного корпусу АТБ (інв.
№ 47526) за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт,
що перебувають на балансі ДП «МА «Бориспіль»
10 Частина приміщення № 226 на 3-му поверсі пасажирського
термінала «D» (інв. № 47578) площею 65,0 м2; що розташована
за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт та перебуває
на балансі ДП «МА «Бориспіль»
11 Актова зала та дотичні до неї приміщення загальною площею
420,8 м2, а також спортивна зала загальною площею 442,5 м2
за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Університетська, 31,
що перебувають на балансі Університету Державної фіскальної
служби України
12 Нежитлове вбудоване приміщення № 250 пасажирського термінала «D» загальною площею 42,10 м2 за адресою: Київська обл.,
м. Бориспіль, Аеропорт, що перебуває на балансі Державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
13 Нерухоме майно площею 26,9 м2 за адресою: Київська обл.,
м. Бровари, вул. Київська, 286, що перебуває на балансі Державної фіскальної служби України і в оперативному управлінні Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області
14 Гідротехнічні споруди 17 ставів (згідно з переліком) за адресою:
Київська обл., Ставищенський р-н, смт Ставище, с. Розкішне,
с. Антонівка, та обліковуються на балансі ДП «Укрриба»

Переможець –
суб’єкт оціночної
діяльності

3

Для проведення незалежної оцінки:
частини вбудованого приміщення (поз. 9′) площею 16,0 м2 першого поверху адмінбудинку (літ. А), місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл.,
Ужгородський р-н, с/р Соломонівська, МАПП «Тиса», буд. 2 з метою продовження договору оренди, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної
діяльності – ФОП Мицьо І. В. на таких умовах: вартість послуг з оцінки – 2200
грн, термін виконання – 5 днів.

Назва об’єктів
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Строк виконання
робіт (день)

Продовження таблиці

2220

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки майна,
що відбувся 07.06.2018

ПП «ЕКСПЕРТ –
АНАЛІТИК»

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Луганській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
оренди, що відбувся 14.06.2018

1. Нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 349,5 м2, а саме:
приміщення загальною площею 148,7 м2 на першому поверсі та приміщення
загальною площею 200,8 м2 на третьому поверсі триповерхової будівлі навчального корпусу № 3 (інв. № 10320002), що перебувають на балансі ДНЗ
«Сєвєродонецьке вище професійне училище» та розташовані за адресою: Луганська обл., м. Сєверодонецьк, вул. Гоголя, 20. Переможець конкурсу – ФОП
Сорокіна І. М. на таких умовах: вартість послуги – 3125 грн, термін виконання
роботи – 3 дні.
2. Вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 96,0 м2 (кім. 113,
117, 124 а), які розташовані на першому поверсі чотириповерхової будівлі
лабораторного корпусу НІЛ-1 (інв. № 10310008) та перебувають на балансі
Інституту хімічних технологій Східноукраїнського національного університету
імені Володимира Даля, розташовані за адресою: Луганська обл., м. Рубіжне,
вул. Володимирська, 1. Переможець конкурсу – ТОВ Агентство по нерухомості «Дісконт» на таких умовах: вартість послуги – 2000 грн, термін виконання
роботи – 4 дні.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, що відбувся 04.06.2018

Згідно з Положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженим наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу ФДМУ від
16.01.2018 № 47), комісія одноголосно ухвалила визнати переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення оцінки об’єктів
оренди таких суб’єктів оціночної діяльності:
Частина нежитлового приміщення № 57 за № 571 загальною площею
12,0 м2 на другому поверсі будівлі. м. Львів, просп. В. Чорновола, 4. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної
діяльності – ПП «ЕкспертМАШ». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1600 грн.
Вбудовані нежитлові приміщення № 36, 36а загальною площею 35,9 м2 на
першому поверсі будівлі. м. Львів, просп. В. Чорновола, 4. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності –
ФОП Войтенко Н. Б. Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1200 грн.
Нежитлові приміщення (№ 38, 39, 40) загальною площею 124,5 м2 на першому поверсі навчального корпусу № 1. м. Львів, вул. Під Голоском, 19. Мета
оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – СПД Савицький Д. К. Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість
робіт – 1000 грн.
Державне нерухоме майно загальною площею 860,0 м2, а саме: частина
нежитлового приміщення загальною площею 747,0 м2 та частина нежитлового
приміщення загальною площею 113,0 м2 на третьому поверсі будівлі під літерою «Б-3». м. Львів, вул. Любінська, 168. Мета оцінки – продовження договору
оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є. Термін виконання робіт – 5 к/д. Вартість робіт – 1000 грн.
Згідно з Положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженим наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу ФДМУ від
16.01.2018 № 47), комісія одноголосно ухвалила визнати переможцем конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення оцінки об’єкта приватизації такого суб’єкта оціночної діяльності:
Державна частка в Науково-виробничо-комерційному малому підприємстві
«Боррікс» у формі товариства з обмеженою відповідальністю, що становить
24,0517 % від статутного капіталу товариства. пров. Губицький, 1, м. Борислав, Львівська обл., 82300. Мета оцінки – приватизація державної частки в НВК
МП «Боррікс» у формі ТОВ шляхом продажу за грошові кошти. Переможець
конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ». Термін виконання
робіт – 15 к/д. Вартість робіт – 4 900 грн.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про підсумки
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, оголошених на 10.05.2018

Регіональне відділення ФДМУ по Одеській області:
І. Керуючись вимогами Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ № 2075 від 31.12.2015, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, у
редакції наказу Фонду державного майна України від 16.01.2018 № 47, рішеннями комісій з відбору суб’єктів оціночної діяльності (протокол засідання від
10.05.2018) інформує про результати конкурсів з відбору суб’єктів оціночної
діяльності по об’єктах:
1. ТОВ «СІНЕРГІЯ ІНВЕСТ», керівник – Юрійчук В. Ф.
Назва об’єкта оцінки: ліве крило першого поверху нежитлових службових
приміщень: № 3 площею 19,10 м2; № 4 площею 5,2 м2; № 5 площею 0,9 м2; № 6
площею 1,0 м2; частина приміщення № 7 площею 53,24 м2, загальною площею
79,44 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Великомихайлівське
об’єднане управління Пенсійного фонду України Одеської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., Великомихайлівський р-н, смт Велика
Михайлівка, вул. Ватутіна, 43. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. 6600,00 грн, 7 календарних днів.
2. ФОП Лосєва Олена Мойсеївна.
Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення – кімната № 511 загальною
площею 11,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Регіональне
відділення Фонду державного майна України по Одеській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з
метою укладення договору оренди. 4800,00 грн, 7 календарних днів.
3. ФОП Лосєва Олена Мойсеївна.
Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення, інвентарний № 10311029,
загальною площею 371,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д.
Ушинського». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, буд. 34. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
6600,00 грн, 7 календарних днів.
4. ФОП Лосєва Олена Мойсеївна.
Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення другого поверху
двоповерхового будинку камерального корпусу загальною площею 8,46 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Причорноморське державне регіональне геологічне підприємство. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Одеса, вул. 25 Чапаївської Дивізії, 1. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації
договору оренди. 4500,00 грн, 7 календарних днів.
5. ФОП Лосєва Олена Мойсеївна.
Назва об’єкта оцінки: приміщення сьомого рівня будинку морвокзалу, інв.
№ 07300, загальною площею 56,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Одеська філія Державного підприємства «Адміністрація морських портів
України» (Адміністрація Одеського морського порту). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Одеса, вул. Приморська, 6. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації
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Переможцями конкурсів визначено:
юридичну особу – Товариство з обмеженою відповідальністю «Консалтінгова компанія «Форекс» на проведення оцінки державного майна:
нежитлового приміщення площею 24,2 м2 за адресою: вул. Пушкіна, 103,
м. Полтава, що обліковується на балансі Головного управління статистики у Полтавській області. Мета оцінки – укладення договору оренди. Вартість виконаних
робіт – 1300,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
юридичну особу – Приватне підприємство «Нерухомість» на проведення
оцінки державного майна:
нежитлового приміщення (кімн. 102) площею 18,6 м2 за адресою: Інститутський проріз, 24, м. Полтава, що обліковується на балансі Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка. Мета оцінки – укладення
договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1400,00 грн, строк виконання робіт
по об’єкту – 5 календарних днів;
юридичну особу – Приватне підприємство «Науково-консультаційний Експоцентр» на проведення оцінки державного майна:
нежитлової будівлі продуктового складу, літ. А, площею 732,0 м2 за адресою: вул. Гребінки, 26а, м. Полтава, що обліковується на балансі Східної «Філія «Конценрну «Військторгсервіс». Мета оцінки – укладення договору оренди.
Вартість виконаних робіт – 1442,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту –
5 календарних днів;
частини нежитлового приміщення на 1-му поверсі адмінкорпусу площею
11,3 м2 за адресою: вул. Технікумівська, 24а, с. Писарівщина, Диканський р-н,
Полтавська обл., що обліковується на балансі ДНЗ «Полтавське вище міжрегіональне професійне училище». Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1346,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту –
5 календарних днів;
юридичну особу – Приватне підприємство «Центр незалежної оцінки та
експертизи» на проведення оцінки державного майна:
частини нежитлових приміщень в будівлі гаража площею 254,08 м2 за адресою: вул. Лікаря О. Богаєвського, 10/30, м. Кременчук, Полтавська обл., що обліковується на балансі ДУ «Кременчуцька виховна колонія». Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 2000,00 грн, строк
виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
нежитлового приміщення загальною площею 20,1 м2 за адресою: вул. Євгена
Гребінки, м. Гребінка, Полтавська обл., що обліковується на балансі Управління
Дкержавної казначейської служби України у Гребінківському районі Полтавської
області. Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних
робіт – 1500,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, що відбувся 05.06.2018

Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання
послуг з оцінки об’єктів визнано:
гідротехнічні споруди, які розташовані за адресою: Рівненська обл., Дубровицький р-н, с. Переброди, с. Хілін та Рівненська обл., Рокитнівський р-н, в
межах Старосільської сільської ради, з метою укладення договору оренди державного майна – ПП ЕКФ «Приватна справа». Строк виконання робіт з оцінки –
5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 18 500 грн;
нежитлове приміщення другого поверху адмінбудівлі (кім. № 12) площею
14,7 м2 за адресою: Рівненська обл., м. Костопіль, вул. Незалежності, з метою укладення договору оренди державного майна – ПП «Експертбудсервіс».
Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт
з оцінки – 2250 грн.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, що відбувся 23.05.2018

1. У зв’язку з тим, що на участь у конкурсі з проведення незалежної оцінки
об’єкта – група інвентарних об’єктів загальною площею 83,8 м2, а саме: 1) нежитлове приміщення площею 7,8 м2 одноповерхової будівлі передавального
центру за адресою: Сумська обл., Сумський р-н, Червоненська сільська рада;
2) нежитлові приміщення загальною площею 50,8 м2 одноповерхової будівлі
ближнього привідного радіомаяка за адресою: Сумська обл., Сумський р-н, Червоненська сільська рада; 3) нежитлові приміщення загальною площею 25,2 м2
одноповерхової будівлі дальнього привідного радіомаяка за адресою: Сумська
обл., Сумський р-н, Садівська сільська рада (балансоутримувач – Харьківський
регіональний структурний підрозділ Державного підприємства обслуговування
повітряного руху України), з метою передачі в оренду не надійшло жодної заяви, конкурс вважається таким, що не відбувся.
2. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлове приміщення площею 62,5 м2 за адресою: м. Суми, вул. Кузнечна, 2
(балансоутримувач – Управління інформаційної діяльності та комунікацій з
громадськістю Сумської обласної державної адміністрації), з метою передачі
в оренду визнано ТОВ «Оціночна фірма Юніт». Строк надання послуг з оцінки –
5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1955,0 грн.
3. Переможцем конкурсу по проведенню незалежної оцінки об’єкту – нежитлове приміщення пл.31,0 кв.м, за адресою: Сумська обл., м.Глухів, вул.Шевченка, 13 (балансоутримувач – Головне управління статистики у Сумській області),
з метою передачі в оренду визнано ФОП Даниленко О. І. Строк надання послуг
з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1200,0 грн.
4. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлові приміщення загальною площею 64,9 м2 за адресою: Сумська обл.,
м. Шостка, вул. І. Кожедуба, 2 (балансоутримувач – Хіміко-технологічний коледж ім. І. Кожедуба Шосткинського інституту Сумського державного університету), з метою продовження дії договору оренди визнано ТОВ «КОНСАЛТ-С».
Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з
оцінки – 1150,0 грн.
5. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – група
інвентарних об’єктів загальною площею 8,0 м2, а саме: 1) частина нежитлового
приміщення площею 2,0 м2 будівлі головного корпусу; 2) частина нежитлового

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: частина даху адміністративної будівлі управління
площею 35,0 м2 для розміщення та обслуговування контейнера на розвантажувальній рамі, частина дахового парапету для прокладення антено-фідерних
пристроїв площею 21,0 м2 та частина даху площею 12,0 м2 для розміщення
трьох зовнішніх GSM на трубостійках за адресою: вул. Валова, 11, м. Тернопіль,
що перебуває на балансі Управління Міністерства внутрішніх справ України в
Тернопільській області, визнано ТОВ «Орієнтир-Реформа». Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з
метою продовження договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 2650
гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: нежитлові приміщення поз. 3-1, 3-2, 3-3,
3-4, 3-5, 3-6, 3-7, 3-8, 3-9, 3-10 загальною площею 168,8 м2 та частка площ
спільного користування 54,7 м2, разом 223,5 м2 на 3-му поверсі лабораторного корпусу за адресою: вул. За Рудкою, 35, м. Тернопіль, що перебуває на
балансі Тернопільського обласного управління водних ресурсів, визнано Тернопільську торгово-промислову палату. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в
оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 2100 гривень, строк виконання
робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: частина приміщення ремонтно-механічної
майстерні (літ. Б, поз. 1-13) площею 50,0 м2 за адресою: вул. Текстильна, 30а,
м. Тернопіль, що перебуває на балансі Тернопільського обласного управління
водних ресурсів, визнано Тернопільське обласне комунальне підприємство
«Експерт». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для
розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт
з оцінки – 2150 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: частина нежитлового приміщення загальною
площею 6,0 м2 першого поверху головного навчального корпусу за адресою:
вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, що перебуває на балансі Тернопільського
національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, визнано Тернопільську торгово-промислову палату. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 1900 гривень, строк виконання
робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: частина площадки із асфальтобетонним
покриттям площею 180,0 м2 за адресою: вул. Текстильна, 30а, м. Тернопіль,
що перебуває на балансі Тернопільського обласного управління водних ресурсів, визнано ТзОВ фірма «Гудвіл». Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження
договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 2000 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, що відбувся 05.06.2018

Конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної
оцінки об’єкта: частина нежитлового приміщення загальною площею 7,3 м2,
яке розташоване у вестибулі першого поверху головного навчального корпусу
за адресою: вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль та перебуває на балансі Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, вважати
таким, що не відбувся.
Конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної
оцінки об’єкта: частина приміщення складу під літ. В, поз. 1-1, 1-2 загальною
площею 65,2 м2 за адресою: вул. Текстильна, 30а, м. Тернопіль, що перебуває
на балансі Тернопільського обласного управління водних ресурсів, вважати
таким, що не відбувся.
Конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної
оцінки об’єкта: частина приміщення ремонтно-механічної майстерні літ. Б, поз.
1-1, площею 18,0 м2 за адресою: вул. Текстильна, 30а, м. Тернопіль, що перебуває на балансі Тернопільського обласного управління водних ресурсів, вважати таким, що не відбувся.
Конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: частина приміщень гаражів під літ. Е, поз. 1-7, площею
52,5 м2 за адресою: вул. Текстильна, 30а, м. Тернопіль, що перебуває на балансі Тернопільського обласного управління водних ресурсів, вважати таким,
що не відбувся.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, що відбувся 07.06.2018

Конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: частина площадки з асфальтним покриттям площею
280,0 м2 за адресою: вул. Текстильна, 30а, м. Тернопіль, що перебуває на балансі Тернопільського обласного управління водних ресурсів, вважати таким,
що не відбувся.
Конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної
оцінки об’єкта: частина нежитлових приміщень першого поверху адміністративної будівлі (літера «А») поз. 1-14, 1-17, 1-18, 1-26:1-32 загальною площею
125,3 м2 за адресою: вул. Грушевського, 3, м. Збараж, Тернопільська обл.,
що перебуває на балансі Лановецького об’єднаного управління Пенсійного
фонду України Тернопільської області, вважати таким, що не відбувся.
Конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної
оцінки об’єкта: вбудоване приміщення котельні – літ. Г, Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України
«Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого» приміщення 1-2 площею
281,9 м2 за адресою: вул. С. Крушельницької, 52, м. Заліщики, Тернопільська
обл., що перебуває на балансі Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Заліщицький аграрний
коледж ім. Є. Храпливого», вважати таким, що не відбувся.
Конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної
оцінки об’єкта: нежитлові приміщення (поз. 1-14, 1-15, 1-16, 1-17, 1-18, 1-19,
1-20, 1-21) загальною площею 153,0 м2 адміністративно-господарської будівлі за адресою: вул. Д. Галицького, 102, смт Підволочиськ, Тернопільська обл.,
що перебуває на балансі Державного навчального закладу «Підволочиський
професійний ліцей», вважати таким, що не відбувся.
Конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: нежитлові приміщення (поз. 1-38, 1-39, 1-40, 1-41, 1-45)
загальною площею 222,3 м2 та частка площ спільного користування 19,54 м2
адміністративно-господарської будівлі за адресою: вул. Д. Галицького, 102,
смт Підволочиськ, Тернопільська обл., що перебуває на балансі Державного
навчального закладу «Підволочиський професійний ліцей», вважати таким,
що не відбувся.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про підсумки
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які відбулися 10.05.2018
I. Об’єкти оренди

№
з/п

Найменування об’єкта оцінки, площа,
місцезнаходження (індекс, адреса), балансоутримувач
(назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон)

1 Цілісний майновий комплекс дослідного заводу УкрДНТЦ
«Енергосталь» – структурний підрозділ УкрДНТЦ «Енергосталь», розташований за адресою: 62302, Харківська
обл., Дергачівський р-н, м. Дергачі, пров. Залізничний,
8, у складі 314 одиниць основних засобів, в т. ч. 8 будівель, 9 одиниць автотранспортних засобів, споруди,
промислове обладнання, меблі та офісне обладнання.
Балансоутримувач – ТОВ «Науково-технічний та виробничий комплекс «Енергосталь», 34860617, тел. 758-08-05,
0-263-303-90, 0(263)31000

Переможець
конкурсу

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про підсумки конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені для проведення незалежної оцінки майна
об’єктів оренди, що відбулися 31.05.2018

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, що відбувся 24.05.2018

ТОВ «УСК-Консалтинг»

Регіональне відділення ФДМУ по Одеській області:
І. Керуючись вимогами Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ № 2075 від 31.12.2015, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, у редакції наказу Фонду державного майна України від 16.01.2018 № 47, рішеннями комісій
з відбору суб’єктів оціночної діяльності (протоколи засідань від 14.05.2018,
17.05.2018) інформує про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, оголошених на 14.05.2018, 17.05.2018 по об’єктах:
1. ФОП Лемза Ірина Валеріївна.
Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення гуртожитку № 1 (інв. № 122305)
загальною площею 5,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Одеський національний політехнічний університет. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Одеса, вул. Маршала Говорова, 11е. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
пролонгації договору оренди. 3000,00 грн, 10 календарних днів.
2. ТОВ Оціночна фірма «ІНЮГ-ЕКСПЕРТИЗА», керівник – Мрихіна І. В.
Назва об’єкта оцінки: бетонований майданчик № 2 площею 190,0 м2; бетонований майданчик № 13 площею 1800,0 м2; бетонований майданчик № 31
площею 20,0 м2, загальною площею 2010,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП МОУ «Одеський завод будівельних матеріалів». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Хімічна, 35. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. 6000,00 грн, 5 календарних днів.
3. ТОВ Оціночна фірма «ІНЮГ-ЕКСПЕРТИЗА», керівник – Мрихіна І. В.
Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення на третьому поверсі прибудови до корпусу № 1 та нежитлові приміщення в машинному залі в корпусі № 10
загальною площею 750,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Одеський національний політехнічний університет. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Одеса, просп. Шевченка, 1. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації
договору оренди. 5000,00 грн, 5 календарних днів.
4. ФОП Лемза Ірина Валеріївна.
Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого поверху будівлі № 8
(інв. № 061500, реєстровий № 01125666.1.АААИГА172) загальною площею
566,40 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Одеський
морський торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
Митна площа, 1/2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
6600,00 грн, 10 календарних днів.
5. ФОП Лемза Ірина Валеріївна.
Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого поверху будівлі
інженерно-лабораторного корпусу площею 90,47 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський науково-дослідний та проектний інститут
землеустрою. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Космонавтів,
34. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати. 4500,00 грн, 10 календарних днів.
6. ТОВ Оціночна фірма «ІНЮГ-ЕКСПЕРТИЗА», керівник – Мрихіна І. В.
Назва об’єкта оцінки: дитячий оздоровчий центр «Юний судноремонтник»
(інв. № 104061) загальною площею 2180,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Одеський морський торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Констанді, 4. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. 82000,00 грн, 5 календарних днів.
7. ТОВ Оціночна фірма «ІНЮГ-ЕКСПЕРТИЗА», керівник – Мрихіна І. В.
Назва об’єкта оцінки: приміщення одноповерхової будівлі № 1 загальною
площею 143,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДЗ «Спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій ім. В. П. Чкалова» МОЗУ. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Французький бульвар, 85. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з
метою пролонгації договору оренди. 5500,00 грн, 5 календарних днів.
8. ТОВ «СІНЕРГІЯ ІНВЕСТ», керівник – Юрійчук В. Ф.
Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення заготовчого цеху
(інв. № 1030060) загальною площею 50,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДЗ «Спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій
ім. В. П. Чкалова» МОЗУ. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Французький бульвар, 85. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди.
5950,00 грн, 7 календарних днів.
9. ФОП Лосєва Олена Мойсеївна.
Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення кімната № 87, інвентарний
№ 101310005, реєстровий № 02361819.1.АААДЕЖ111, загальною площею
16,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління статистики в Одеській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська
обл., м. Ізмаїл, просп. Миру, 23. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. 5000,00 грн, 7 календарних днів.
10. ФОП Лосєва Олена Мойсеївна.
Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на першому поверсі корпусу № 3 загальною площею 4,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Одеський національний політехнічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, просп. Шевченка, 1. 4500,00 грн, 7 календарних
днів.
11. ФОП Лосєва Олена Мойсеївна.
Назва об’єкта оцінки: частина даху будівлі «Старт» загальною площею 2,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський регіональний
структурний підрозділ Державного підприємства обслуговування повітряного
руху України. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Аеропорт. 4500,00
грн, 7 календарних днів.
12. ТОВ Оціночна фірма «ІНЮГ-ЕКСПЕРТИЗА», керівник – Мрихіна І. В.
Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення (відгороджена частина вестибюля) на першому поверсі у будівлі палацу культури ОНПУ загальною площею
6,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний політехнічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
просп. Шевченка, 1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди.
2800,00 грн, 5 календарних днів.
13. ФОП Лемза Ірина Валеріївна.
Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового підвального приміщення
5-поверхової будівлі гуртожитку № 5 площею 4,0 м2. Найменування балансо
утримувача об’єкта оцінки: Одеська національна академія харчових технологій.

приміщення площею 2,0 м2 будівлі центрального корпусу; 3) частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 будівлі електротехнічного корпусу; 4) частина замощення площею 2,0 м2 біля головного корпусу, за адресою: м. Суми,
вул. Римського-Корсакова, 2 (балансоутримувач – Сумський державний університет) з метою продовження дії договору оренди визнано ФОП Педченко А. М.
Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з
оцінки – 1800,0 грн.

Вартістьробіт/
строк виконання

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про підсумки конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
оголошених на 14.05.2018, 17.05.2018

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Канатна, 112. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати.
3000,00 грн, 10 календарних днів.
14. ТОВ «СІНЕРГІЯ ІНВЕСТ», керівник – Юрійчук В. Ф.
Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення третього поверху
чотириповерхової будівлі площею 31,68 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Українське державне підприємство «УКРХІМТРАНСАМІАК»
(Миколаївське Управління Магістрального Аміакопроводу, код за ЄДРПОУ
26029136). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Южний, вул. Заводська, 3а, корп. 217. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати. 5950,00 грн, 7 календарних днів.
15. ФОП Лемза Ірина Валеріївна.
Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення на 1-му та 3-му поверхах у будівлі площею 106,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний навчальний заклад «Іллічівський професійний судноремонтний ліцей».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чорноморськ, смт Олександрівка, вул. Перемоги, 93. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку орендної плати. 5000,00 грн, 10 календарних днів.
16. ФОП Лосєва Олена Мойсеївна.
Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення третього поверху (к. 310) триповерхової будівлі АБК майданчика транзитно-вантажного термінала загальною
площею 9,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська філія
Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (Адміністрація Одеського морського порту). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. Андрієвського, 2. 4500,00 грн, 7 календарних днів.
17. ФОП Лемза Ірина Валеріївна.
Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового підвального приміщення
5-поверхової будівлі гуртожитку № 5 площею 4,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська національна академія харчових технологій.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Канатна, 112. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати.
3000,00 грн, 10 календарних днів.
18. ТОВ «Експертне агентство «УКРКОНСАЛТ», керівник – Саганович А. І.
Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення будівлі другої черги бази
механізації загальною площею 692,5 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Державне підприємство «Одеський морський торговельний
порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Митна площа, буд. 1/3.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. 5100,00 грн,
5 календарних днів.
19. ТОВ «Експертне агентство «УКРКОНСАЛТ», керівник – Саганович А. І.
Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення на першому поверсі в будівлі
дев’яти поверхового гуртожитку (інв. № 10310005) площею 66,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Вищий навчальний заклад «Одеська державна академія технічного регулювання та якості». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Новосельського, 74/76. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати. 4000,00
грн, 5 календарних днів.
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договору оренди. 5950,00 грн, 7 календарних днів.
6. ТОВ «СІНЕРГІЯ ІНВЕСТ», керівник – Юрійчук В. Ф.
Назва об’єкта оцінки: майданчик № 1 з бетонним покриттям площею
340,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська національна академія харчових технологій. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. Левітана, 46а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати. 6600,00 грн, 7 календарних днів.
7. ФОП Лосєва Олена Мойсеївна.
Назва об’єкта оцінки: ділянка даху будівлі гуртожитку № 2 загальною площею
121,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний економічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. Олександра Невського, 51а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору
оренди.6600,00 грн, 7 календарних днів.
8. ТОВ «СІНЕРГІЯ ІНВЕСТ», керівник – Юрійчук В. Ф.
Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення будівлі (літ. М, інв. № 10320069)
площею 503,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДЗ «Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Приморський» МОЗ України. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Курортне,
вул. Чорноморська, 11а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
6600,00 грн, 7 календарних днів.
По об’єкту – спеціалізована споруда, майданчик для вирощування сільскогосподарських культур загальною площею 15640,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Одеське обласне підприємство по племінній справі в тваринництві». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Одеська обл., Овідіопольський р-н, смт Авангард, вул. Ангарська, 1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048)
731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса
замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди
КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий
комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються
окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): квітень –
травень. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Товариство з обмеженою відповідальністю «Зелений город» (код за ЄДРПОУ 34738589); e-mail:
greencity@i.ua, тел. (050) 336-61-36 Ольга, Михаил Георгиевич Чернов (050)
49-95-511 конкурс з відбору СОД не відбувся у зв’язку із відсутністю претендентів (не надійшло жодної заяви). Голова Комісії з відбору СОД прийняв
рішення щодо повторного оголошення конкурсу СОД. Дата оголошення буде
визначена додатково.

Мета проведення
оцінки

Визначення вартості об’єкта при
розірванні договору оренди


4 липня 2018 року

19 Нежитлове приміщення: частина кімнати № 15 (вмивальник) на 2-му поверсі 4-5-поверхового громадського
будинку (гуртожиток № 1) загальною площею 2 м2, інв.
№ 70331, літера за техпаспортом «А-5», за адресою:
м. Харків, вул. Бакуліна, 10, що перебуває на балансі
Харківського національного університету радіоелектроніки,
02071197, тел. (057) 702-10-16

Визначення вартості об’єкта з метою продовження
договору оренди
Визначення вартості об’єкта з метою продовження
договору оренди

Визначення вартості об’єкта з метою продовження
договору оренди
Визначення вартості об’єкта з метою продовження
договору оренди

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою
передачі в оренду

31 Частина нежитлових приміщень (коридору): поверх 2
площею 0,3 м2; поверх 3 площею 0,2 м2; поверх 4 площею
0,3 м2, поверх 5 площею 0,2 м2, поверх 6 площею 0,5 м2;
поверх 7 площею 0,3 м2; поверх 8 площею 0,2 м2; поверх
9 площею 0,3 м2 9-поверхового гуртожитку № 1 загальною
площею 2,3 м2, і. № 1030022, реєстраційний № 30; частина нежитлових приміщень (коридору): поверх 2 площею
0,3 м2; поверх 3 площею 0,2 м2; поверх 4 площею 0,3 м2;
поверх 5 площею 0,2 м2; поверх 6 площею 0,5 м2; поверх 7
площею 0,3 м2; поверх 8 площею 0,2 м2; поверх 9 площею
0,3 м2 9-поверхового гуртожитку № 2 загальною площею
2,3 м2, інв. № 1030018, реєстраційний № 31; частина нежитлових приміщень (коридору): поверх 2 площею 0,3 м2;
поверх 3 площею 0,2 м2; поверх 4 площею 0,3 м2; поверх 5
площею 0,2 м2; поверх 6 площею 0,5 м2; поверх 7 площею
0,3 м2; поверх 8 площею 0,2 м2; поверх 9 площею 0,3 м2
9-поверхового гуртожитку № 3 загальною площею 2,3 м2,
інв. № 1030023, реєстраційний № 32; частина нежитлових
приміщень (коридору): поверх 2 площею 0,3 м2; поверх
3 площею 0,2 м2; поверх 4 площею 0,3 м2, поверх 5 площею 0,2 м2; поверх 6 площею 0,5 м2; поверх 7 площею
0,3 м2; поверх 8 площею 0,2 м2; поверх 9 площею 0,3 м2
9-поверхового гуртожитку № 4 загальною площею 2,3 м2
інв. № 1030025, реєстраційний № 33; частина нежитлових
приміщень (коридору): поверх 2 площею 0,3 м2; поверх
3 площею 0,2 м2; поверх 4 площею 0,3 м2; поверх 5 площею 0,2 м2; поверх 6 площею 0,5 м2; поверх 7 площею
0,3 м2; поверх 8 площею 0,2 м2; поверх 9 площею 0,3 м2
9-поверхового гуртожитку № 5 загальною площею 2,3 м2,
інв. № 1030028, реєстраційний № 34 загальною площею
11,5 м2 за адресою: Харківська обл., с. Докучаєвське, учбове містечко ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, що перебувають на
балансі Харківського національного аграрного університету
ім. В. В. Докучаєва, код 00493764, 0577090300
32 Частина нежитлових приміщень (коридору): поверх 2
площею 0,6 м2; поверх 3 площею 0,7 м2; поверх 4 площею
0,3 м2; поверх 5 площею 0,9 м2 5-поверхового гуртожитку
№ 7 загальною площею 2,5 м2, інв. № 103008, реєстраційний № 36, за адресою: м. Харків, проїзд Стадіонний,
14, що перебувають на балансі Харківського національного
аграрного університету ім. В. В. Докучаєва, код 00493764,
0577090300

О. В. Царуліца (видавнича підготовка)
Л. П. Пюра (дополіграфічна підготовка)

Переможець
конкурсу
ПП «Центр незаТОВ «Оціночна компанія
лежної оцінки та екс- ФОП Сорокіна І. М.
«Аргумент»
пертизи»
ФОП Жарихін Ю. В.
ТОВ «Оціночна
компанія «Аргумент»
ТОВ «Оціночна
компанія «Аргумент»

Визначення вартості об’єкта з метою продовження
договору оренди

ТОВ «Оціночна компанія
«Аргумент»

ТОВ «Константа»

Визначення вартості об’єкта з метою продовження
договору оренди

ТОВ «СВК»

2200/5

2150/4

1700/5

1800/2

Вартістьробіт/
строк виконання

30 Частина нежитлових приміщень (коридору): поверх 2
площею 0,3 м2; поверх 3 площею 0,2 м2; поверх 4 площею
0,5 м2 4-поверхового гуртожитку № 6 загальною площею
1,0 м2, інв. № 1030005, реєстраційний № 35, за адресою: Харківська обл., с. Докучаєвське, вул. Докучаєва,
12, що перебуває на балансі Харківського національного
аграрного університету ім. В. В. Докучаєва, 00493764,
0577090300, 21175382, тел. 0577755476

Над номером працювали:

2150/4
2150/4

29 Нежитлові приміщення – частина покрівлі 4-поверхової
будівлі Комбінату побутового обслуговування, літ. «А»
загальною площею 22,08 м2 за адресою: Харківська обл.,
м. Чугуїв, вул. Горішного, 122а, що перебувають на балансі Східної філії Концерну «Військторгсервіс», 38746882,
тел. 0509607892

Визначення вартості об’єкта з метою продовження
договору оренди

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою
передачі в оренду

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою
передачі в оренду

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою
передачі в оренду

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою
передачі в оренду

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою
передачі в оренду

ПП «Центр незалежної
оцінки та експертизи»

Визначення вартості об’єкта з метою продовження
договору оренди

28 Нежитлові приміщення – частина технічного поверху –
приміщення вентиляційної камери (№ 7 згідно з технічним
паспортом) площею 5,0 м2 та частина зовнішньої стіни
приміщення вентиляційної камери (№ 7 згідно з технічним паспортом) площею 5,0 м2 6-поверхового учбового
корпусу «И-6», інв. № 10278, загальною площею 10,0 м2
за адресою: м. Харків, вул. Коломенська, 3, що перебувають на балансі Харківського національного університету
радіоелектроніки, 02071197, тел. 0577021016

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою
передачі в оренду

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою
передачі в оренду

ПП «Центр незалежної
оцінки та експертизи»

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою
передачі в оренду

27 Нежитлові приміщення – кімн. № № 1, 2, 7 на першому поверсі та кімн. № 3 на другому поверсі 2-поверхової
споруди трансформаторної підстанції № 2, інв. № 32.16,
реєстровий № 19477064.7.СШФШЕЛ1303, літ. «И–2»,
загальною площею 59,2 м2 за адресою: м. Харків, просп.
Гагаріна, 201д, що перебувають на балансі Харківського регіонального структурного підрозділу Державного
підприємства обслуговування повітряного руху України,
21175382, тел. 0577755476

Мета проведення
оцінки

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою
передачі в оренду

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою
передачі в оренду

ПП «Центр незалежної оцінки та експертизи»

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою
передачі в оренду

26 Нежитлове приміщення – кімн. № 4 (адміністративне
приміщення – згідно з техпаспортом) на 2-му поверсі
2-поверхового господарчого корпусу, інв. № 84143, літ.
«Б-2», загальною площею 45,9 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Пушкінська, 106, що перебуває на балансі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,
0201139, тел. 0577049314

2200/3

Визначення вартості об’єкта оренди до 200 м2 для
погодження розрахунку орендної
плати (за заявою
від сторонньої організації)

25 Частина нежитлового приміщення одноповерхового складу
металу № 1 (інв. № 64032, літ. за техпаспортом «Г-1»)
загальною площею, 32,2 м2 за адресою: м. Харків, просп.
Московський, 151, що перебуває на балансі ДП «Український державний інститут по проектуванню заводів важкого машинобудування», 00212630, тел. (057) 732-54-28

1700/5

Визначення вартості об’єкта з метою продовження
договору оренди

24 Частина нежитлового приміщення одноповерхового складу
№ 2 (інв. № 64032, літ. за техпаспортом «Г-1») загальною
площею, 24,5 м2 за адресою: м. Харків, просп. Московський, 151, що перебуває на балансі ДП «Український
державний інститут по проектуванню заводів важкого машинобудування», 00212630, тел. (057) 732-54-28

1700/5

Визначення вартості об’єкта з метою продовження
договору оренди

23 Нежитлове приміщення – кімн. № 1-50 на 2-му поверсі
2-поверхового адміністративно-управлінського будинку
загальною площею 16,7 м2 за адресою: Харківська обл.,
Зміївський р-н, м. Зміїв, вул. Адміністративна (Леніна), 25,
що обліковується на балансі Головного управління статистики у Харківській області, 2362629, тел. (057) 706-26-16,
(057) 706-25-88

2150/4

21 Нежитлове приміщення № 54, розташоване на 1-му поверсі 4-поверховогоі учбового корпусу № 1, літ. «А – 4», інв.
№ 0001030009, реєстровий № 01116472.4.ПВПСЦЧ019,
загальною площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків, майдан
Фейєрбаха, 8, що перебуває на балансі Українського державного університету залізничного транспорту, 01116472,
тел. (057) 732-28-75

1691/4

20 Нежитлове приміщення: частина кімнати № 14 (побутова),
яка розташована на 3-му поверсі 9-поверхового громадського будинку (гуртожиток № 6) загальною площею 2 м2,
інв. № Б 2418, літера за техпаспортом «А-9», за адресою:
м. Харків, вул. Клочківська, 218, що перебуває на балансі
Харківського національного університету радіоелектроніки,
02071197, тел. (057) 702-10-16

1700/5

Переможець
конкурсу
ТОВ «Сабо
Макро»
ПП «Центр незалежної оцінки та експертизи»
ТОВ «Оціночна
компанія «Аргумент»
ТОВ «СВК»
ТОВ «Оціночна компанія «Аргумент»
ТОВ «Оціночна
компанія «Аргумент»
ПП «Центр незалежної ТОВ «Оціночна комоцінки та експертизи»
панія «Аргумент»
ФОП Мокров О. П.

Визначення вартості об’єкта з метою продовження
договору оренди

ФОП Жарихін Ю. В.

Вартістьробіт/
строк виконання
4700/3
1700/5
2150/4
2100/5
2150/4
2150/4
2150/4

Визначення вартості об’єкта оренди до 200 м2 для
погодження розрахунку орендної
плати (за заявою
від сторонньої організації)

Газета «Відомості приватизації» –
додаток до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію»
Редактор В. П. Борківська, тел. (044) 200-36-58, 200-35-01
Розповсюдження Г. О. Деянова, тел./факс (044) 200-35-81

!

Найменування об’єкта оцінки, площа,
місцезнаходження (індекс, адреса), балансоутримувач
(назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон)

ПП «Центр незалежної
оцінки та експертизи»

18 Нежитлові приміщення – кімн. № 62 на четвертому поверсі чотириповерхової будівлі навчального корпусу
(інв. № 10310002, літ. «А-4») загальною площею 17,6 м2
за адресою: м. Харків, вул. Івана Камишева, 37, що перебувають на балансі Державного навчального закладу «Харківський поліграфічний центр професійно-технічної освіти»,
02547694, тел. 738-14-14

№
з/п

1700/5

17 Ділянка покрівлі 9-поверхової будівлі гуртожитку загальною площею 23,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Корчагінців, 18, що перебуває на балансі Харківської медичної
академії післядипломної освіти, 01896872, тел. (057)
711-35-56

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою
передачі в оренду

ТОВ «Оціночна
компанія «Аргумент»

16 Частина нежитлового приміщення – кім. № 11 на 3-му
поверсі 5-поверхової будівлі навчального корпусу (літ.
А-2-5) загальною площею 16,3 м2 за адресою: м. Харків,
вул. О. Невського, 18, що перебуває на балансі Націо
нального фармацевтичного університету, 02010936,
тел. 706-35-81, 706-30-61

Продовження таблиці

22 Нежитлові приміщення – кімн. № 25, 5, 6, 7, 24, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, частково 21 (площею 34, 0 м2), розташовані на 5-му поверсі 5-поверхової нежитлової будівлі,
інв. № 10310007, літ. за техпаспортом «В-5», загальною
площею 250 м2 за адресою: м. Харків, бульвар Богдана
Хмельницького, 30, що перебувають на балансі ДНЗ
«Харківський професійний ліцей будівельних технологій»,
02547820, тел. 0573920105

ТОВ «Незалежна
профгрупа»

15 Нежитлові приміщення к. № 1-1, 1-5 одноповерхової
будівлі пошти загальною площею 93,8 м2 за адресою: Харківська обл., Зміївський р-н, смт Комсомольське, вул. Ціолковського, 22а, що обліковуються на балансі Харківської
дирекції ПАТ «Укрпошта», 22721970

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою
передачі в оренду

ФОП Жарихін
Ю. В.

14 Вбудовані нежитлові приміщення –VI, VII, VIII, IX, частина
приміщення № XIX – 26,95 м2, XXI у підвалі 4-поверхової
адміністративної будівлі (літ. «Б-4») загальною площею
64,15 м2 за адресою: м. Харків, вул. Шевченка, 26, що
обліковується на балансі Регіонального сервісного центру
МВС в Харківській області, 40112097

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою
передачі в оренду

ТОВ «Оціночна
компанія «Аргумент»

13 Нежитлове приміщення частина кім. № 12 площею
10,26 м2 на 2-му поверсі 6-поверхового будинку головного навчального корпусу за адресою: м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17, що перебуває на балансі Харківського національного університету міського господарства
імені О. М. Бекетова

Мета проведення
оцінки

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою
передачі в оренду

ТОВ «СВК»

12 Нежитлові приміщення № 19 площею 13,8 м2 та приміщення № 21 площею 44,5 м2 на 2-му поверсі 5-поверхової
адміністративно-учбової будівлі, інв. № 10310317, реєстраційний № 641927936101, літ. за техпаспортом «А-5»
за адресою: м. Харків, вул. Кооперативна, буд. 7, що перебуває на балансі Харківського коледжу Державного університету телекомунікації

ТОВ «Оціночна компанія «Аргумент»

11 Нежитлові приміщення: кімн. № 3, 4, 9, 22 підвалу та кім.
№ 43, 45, 66, 67, 68 другого поверху 6-поверхового нежитлової будівлі, інв. № 1, техпаспорт відсутній, пам’ятка
архітектури та містобудування місцевого значення
(пам’ятка «Банк «Північний» охоронний № 611) загальною
площею 215,5 м2 за адресою: 61057, м. Харків, вул. Сумська, 1, що перебуває на балансі ДУ «Державний інститут
праці та соціально-економічних досліджень», 00190325,
тел. (057) 731-18-90

ТОВ «Консулат»

10 Нежитлове приміщення – к. № 9 на 1-му поверсі одно
поверхової столярної майстерні (інв. № 125043) загальною
площею 54,2 м2, за адресою: м. Харків, вул. Катерининська, 40/42, що обліковується на балансі ДП «Науководослідний технологічний інститут приладобудування»,
код 14310589, тел. (057) 733-35-68, (057) 733-11-80,
(057) 733-12-13.

1700/5

9 Нежитлове приміщення – частина кімн. № 1-5 на 1-му
поверсі 4-поверхового адміністративного будинку (літ. за
техпасп. «А-4») загальною площею 10,35 м2 за адресою:
м. Харків, просп. Московський, 151, що обліковується на
балансі Державного підприємства «Український державний
інститут по проектуванню заводів важкого машинобудування» (УКРДІПРОВАЖМАШ), код 212630

2300/3

8 Нежитлові приміщення – кім. № № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 на першому поверсі 2-поверхової будівлі гаража, інв.
№ 4, літ. «И-2», загальною площею 370,3 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Кибальчича, 12а, що перебуває на балансі
Державної установи «Державний науково-дослідний і проектний інститут основної хімії», тел. 709-03-00

2100/5

7 Нежитлові приміщення – к. № 7 на 3-му поверсі
3-поверхового стендового корпусу загальною площею
37,4 м2 за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 7, що обліковується на балансі ДП «Український державний науководослідний вуглехімічний інститут (УХІН)», тел. (057)
704-13-18

2150/4

6 Нежитлове приміщення кім. № 12а на першому поверсі
в адміністративному корпусі літ. Б-2, загальною площею
1,5 м2 за адресою: м. Харків, пров. Кузнечний, 2, що перебуває на балансі ДП «Харківський науково-дослідний інститут комплексної автоматизації»

2040/3

5 Нежитлові приміщення: кім. № 86а на 3-му поверсі 3-поверхової адміністративної будівлі, літ. А-3, інв.
№ 80285, реєстровий № 38855349.4.ХФРЦЧА015, загальною площею 30,1 м2 за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях, 188а, що перебуває на балансі Державного
університету телекомунікації

2200/5

4 Нежитлові приміщення: кім. № № 1-25, 1-27, 1-28,
1-30, 1-32, 1-33 площею 97,6 м2, місця загального
користування та підсобні приміщення – кім. № 1-36,
1-31, 1-26, 1-29 площею 12,6 м2 на першому поверсі
2-поверхової будівлі учбово-виробничих майстерень, кім.
№ 1-38 площею 33,6 м2 на першому поверсі у будівлі
прибудови до двоповерхової будівлі учбово-виробничих
майстерень, літ. в техпаспорті «В-2», інв. № 1031004;
кім. № № 1-8, 1-11, 1-12, 1-15, 1-21 площею 105,8 м2,
місця загального користування та підсобні приміщення
кім. № 1-13, 1-14, 1-16 площею 24,7 м2 одноповерхової
виробничої будівлі, приміщення підвалу кім. № 0-1, 0-2
площею 114,8 м2 літ. « Д-1», інв. № 10310005; нежитлове приміщення № 1-3 одноповерхової будівлі гаража
площею 27,5 м2 літ. «Д–1», інв. № 10310006; загальною
площею 416,6 м2, за адресою: м. Харків, вул. Морозова,
20А, що перебуває на балансі Державного навчального
закладу «Регіональний механіко-технологічний центр професійної освіти Харківської області»

2150/4

2 Будівля магазину, інв. № 653, загальною площею 83,2 м2
за адресою: Харківська обл., Богодухівський р-н, с. Мала
Іванівка, вул. Мало Іванівська, 18, що не увійшло до статутного капіталу при приватизації ВАТ «Таверівське», код
ЄДРПОУ 387163

2300/3

Найменування об’єкта оцінки, площа,
місцезнаходження (індекс, адреса), балансоутримувач
(назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон)

2150/4

№
з/п

приватизації

Продовження таблиці

2000/4

12

відомості

№ 53-54 (1177-1178), 4 липня 2018 року

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою
передачі в оренду

II. Об’єкт відчуження.
Найменування об’єкта оцінки: Автомобіль «Шкода – Октавія» SKODA Octavia.
Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: –. Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській
області. 61057, м. Харків, майдан Театральний, будинок, 1, тел. 7007773.
Мета проведення незалежної оцінки: відчуження шляхом продажу на аукціоні.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: 48 621,00 грн
(сорок вісім тисяч шістсот двадцять одна гривня 00 коп) станом на 30.04.2018.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) 30.04.2018. Вартість надання послуг: 2300 грн. Термін виконання 5 днів.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про підсумки
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, що відбулися 05.06.2018

Об’єкти приватизації.
Найменування об’єкта оцінки: Єдиний майновий комплекс колишнього
Харківського державного сільськогосподарського іподрому. Балансоутримувач: ТОВ «Харківський кінний завод» – орендар ЄМК. Місцезнаходження
підприємства (об’єкта оцінки): 61023, м. Харків, майдан 1 Травня, 2. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта. Основні види продукції (послуг), що виробляються: –. Кількість об’єктів необоротних активів
згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): майно єдиного майнового комплексу Харківського державного сільськогосподарського іподрому передано в оренду ТОВ «Харківський кінний завод». До складу
ЄМК входить, в т. ч. нежитлові будівлі: трибуна літ. «А-3» загальною площею
1914,4 м2, рік побудови – до 1917, є пам’яткою архітектури місцевого значення
(охоронний № 114 Списку пам’яток, затвердженого рішенням Харківського
ОВК від 30.04.1980 № 334); вбиральня літ. «Б-1» площею 44,9 м2, рік побудови – 1937; конюшні (9 шт.) літ. «Ф-1» площею 928,8 м2, рік побудови – 1938,
літ. «П-1» площею 350,4 м2, рік побудови – 1957, літ. «И-1» площею 933,7 м2,
рік побудови – 1927, літ. «К-1» площею 383,5 м2, рік побудови – 1934, літ.
«Ю-1» площею 525, 0 м2, рік побудови – 1958, літ. «Ч-1» площею 913,4 м2, рік
побудови – 1974, літ. «Т-1» площею 554,9 м2, рік побудови – 1938, літ. «Ш-1»
площею 954,4 м2, рік побудови – 1968, літ. «У-1» площею 711,7 м2, рік побудови – 1968; лазарет літ. «Д-1» площею 317,4 м2, рік побудови – 1928; кузня
літ. «С-1» площею 54,6 м2, рік побудови – 1969; столярна майстерня літ. «Л-1»
площею 130,7 м2, рік побудови – 1969; склади літ. «М-1» площею 143,4 м2, рік
побудови – 1967, літ. «Ж-1» площею 227,9 м2; рік побудови – 1970, літ. «А-1»
площею 267,8 м2, рік побудови – 1970; гараж літ. «Г-1» площею 213,8 м2, рік
побудови – 1948; манеж літ. «Н-1» площею 348,3 м2, рік побудови – 1980; сторожка літ. «Е-1» площею 6,0 м2, рік побудови – 1970; навіс (підгосп) літ. «А-1»
площею 640,0 м2, рік побудови – 1968; споруди та передавальні пристрої – 7
одиниць; обладнання та устаткування – 10 одиниць; транспортні засоби – 7
одиниць; нематеріальні активи ( право користування природними ресурсами
та програмне забезпечення). Розмір статутного фонду (власного капіталу) господарського товариства: –. Балансова залишкова вартість основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 01.04.2018 – 1344443,00 грн, в т. ч. нематеріальних
активів – 318280,0 грн. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: загальна
площа 3 ділянок – 376,9874 га. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): м. Харків, майдан Першого Травня, 2, за межами населеного пункту
на території Лук’янівської сільської ради (2 ділянки). Цільове призначення
земельної ділянки (ділянок): для експлуатації та обслуговування нежитлових
будівель та ведення сільськогосподарського виробництва. Правовий режим
земельної ділянки (ділянок): –. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки
(ділянок): –. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Запланована дата оцінки: орієнтовно 31.05.2018. Вартість надання послуг:
35 000 грн. Переможець конкурсу: ТОВ «Бізнес-група Співдружність». Термін
виконання робіт: 18 днів.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення оцінки
державного майна, що відбувся 04.06.2018

По об’єкту: «Вбудоване нежитлове приміщення лабораторії площею 16,8 м2
та вбудоване нежитлове приміщення складу-гаража площею 13,5 м2, що перебувають на балансі Управління Держродспоживслужби в Білозерському районі,
Херсонська обл., смт Білозерка, вул. Соняшна, 28», переможець конкурсу – ПП
«Радикал». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Вартість
робіт – 2 160 грн. Строк виконання робіт – 3 дні.
По об’єкту: «Будівля мехзагону (реєстровий № 05430337.19.АААБЕЛ314)
загальною площею 76,2 м2, що перебуває на балансі Новотроїцького управління водного господарства, за адресою: Херсонська обл., смт Новотроїцьке,
вул. Шевченка, 131», переможець конкурсу – ПП «Радикал». Мета проведення
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати при продовженні договору оренди. Вартість робіт – 3 600 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області про підсумки конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
державної власності, що відбулися 24.05.2018
1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою укладення договору оренди –
частина приміщення площею 2,0 м2 та частина фасадної стіни площею 1,0 м2
контрольно-пропускного пункту, що обліковуються на балансі Державної установи «Замкова виправна колонія (№ 58)», за адресою: вул. Гагаріна, 2, м. Ізяслав, Хмельницька обл., визнано ФОП Паніка Юрія Олександровича. Вартість
надання послуг з оцінки – 2400,00 грн (без урахування ПДВ), строк надання
послуг з оцінки – 5 календарних днів.
2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою укладення договору оренди – група інвентарних об’єктiв, у складі: будівля караульного приміщення загальною
площею 21,7 м2; будівля складу ВМ № 1 загальною площею 123,0 м2; будівля
складу ВМ № 2 загальною площею 31,9 м2; будівля складу ВМ № 3 загальною
площею 25,2 м2; будівля складу ВМ № 4 загальною площею 25,5 м2 та будинок
для КПП загальною площею 16,0 м2, що обліковується на балансі ДП «Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№ 98)» та розташована за адресою: с. Климентовичі, Шепетівський р-н, Хмельницька обл.,
визнано ПП Агентство нерухомого майна «Гудвіл». Вартість надання послуг з
оцінки – 10400,00 грн (без урахування ПДВ), строк надання послуг з оцінки –
15 календарних днів.
3. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою продовження договору оренди – приміщення буфету загальною площею 54,56 м2 на першому поверсі
триповерхового головного учбового корпусу, що обліковується на балансі
Коледжу Подільського державного аграрно-технічного університету та розташований за адресою: вул. Лесі Українки, 95, м. Кам’янець-Подільський,
Хмельницька обл., визнано ПП «Консалтінг сервіс». Вартість надання послуг
з оцінки – 2400,00 грн (без урахування ПДВ), строк надання послуг з оцінки –
5 календарних днів.
4. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою продовження договору оренди – частина приміщення площею 1,0 м2 у фойє на першому поверсі адміністративного будинку, що обліковується на балансі Хмельницького МВ УМВСУ в Хмельницькій області та розташований за адресою: вул. Пушкіна, 15,
м. Хмельницький, визнано ФОП Лісову Тетяну Вікторівну. Вартість надання
послуг з оцінки – 2400,00 грн (без урахування ПДВ), строк надання послуг з
оцінки – 5 календарних днів.
5. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою укладення договору оренди – підвальні приміщення загальною площею 278,6 м2 у будівлі блоку теоретичних
занять, що обліковується на балансі Вищого професійного училища № 4 м.
Хмельницького та розташована за адресою: вул. Інститутська, 10, м. Хмельницький, визнано ФОП Аврамчука Ігоря Віталійовича. Вартість надання послуг з оцінки – 2150,00 грн (без урахування ПДВ), строк надання послуг з
оцінки – 4 календарні дні.
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