додаток до « Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію»

відомості
приватизації
№ 69-70 (1193-1194)

у номері
Оренда

2

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

4

Інформація регіональних
відділень ФДМУ

6

Інформація про оренду
військового майна

7

Конкурси з відбору
суб’єктів оціночної
діяльності

мала приватизація

м. КИЇВ
ПРИВАТИЗОВАНО
ШЛЯХОМ ВИКУПУ
ІНФОРМАЦІЯ про результати
продажу об’єкта малої
приватизації – окремого майна
Наказом РВ ФДМУ по м. Києву від
17 серпня 2018 року № 1115 затверджено результати продажу об’єкта
малої приватизації – окремого майна –
нежитлового приміщення загальною
площею 235,1 м2 (у підвалі – 90,2 м2, на
1-му поверсі – 144,9 м2) за адресою:
м. Київ, вул. Велика Житомирська, 9,
літера Б. Приватизовано шляхом викупу юридичною особою – ТОВ «НІКАРТ»
за ціною 8 746 080,00 гривень, у тому
числі ПДВ – 1 457 680,00 гривень.

прийнято рішення
про приватизацію

Вінницька область
Інформація
про прийняття рішення про
приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області від 27.08.2018
№ 1061 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні об’єкта
державної власності малої приватизації,
окремого майна – частини одноповерхової адміністративної будівлі літ. А загальною площею 410,9 м2, у тому числі:
коридор 2-1, коридор 2-2, кабінет 2-3,
кабінет 2-4, кабінет 2-5, коридор 2-6,
санвузол 2-7, підсобка 2-8, коридор 2-9,
кабінет 2-10, кабінет 2-11, кабінет 2-12,
кабінет 2-13, кабінет 2-14, кабінет 2-15,
кабінет 2-16, коридор 2-17, кабінет 2-18,
торговий зал 3-1, кладова 3-2, кладова
3-3, кладова 3-4, коридор 4-9, кабінет
4-10, кабінет 4-11, кабінет 4-12, кабінет
4-13, та ґанок, ґанок, ґанок, ґанок, ґанок,
що знаходиться за адресою: 22200, Вінницька обл., Погребищенський р-н, м.
Погребище, вул. Б.Хмельницького, буд. 73
та перебуває на балансі Головного управління статистики у Вінницькій області.

відомості

Передплатний
індекс

приватизації 22437

Свідоцтво про державну реєстрацію
серія КВ № 151 від 15 жовтня 1993 р.

Додаток виходить щопонеділка та щосереди

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

засновано у вересні 1993 року

29 серпня 2018 року

офіційне видання фдму

прийнято рішення про приватизацію
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом РВ ФДМУ по Дніпропетровській області від 22.08.2018 № 12/01-106РП прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності шляхом продажу на аукціоні з умовами «Шаховий клуб», що перебуває на балансі ПАТ «Південний
гірничо-збагачувальний комбінат» (код за ЄДРПОУ 00191000) та розташований за
адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, пл. Гірницької Слави, 4.






 Наказом РВ ФДМУ по Дніпропетровській області від 22.08.2018 № 12/01-

107-РП прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні об’єкта
державної власності – будівлі, головного корпусу (пункт харчування) – А-2 загальною площею 328,5 м2, замощення – І, огорожа № 1, ворота № 2-4, що перебуває
на балансі АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (колишня назва ПАТ «ДТЕК
ДНІПРООБЛЕНЕРГО»), код за ЄДРПОУ 23359034 та розташований за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, м. Підгородне, вул. Центральна, 63П.

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про внесення змін до наказів про прийняття рішення
про приватизацію об’єктів малої приватизації
 Наказом РВ ФДМУ по Житомирській області від 20.08.2018 № 596 внесено
зміни до наказу регіонального відділення від 19.04.2018 № 228 «Про прийняття рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації незавершеного будівництва
дитячого садка за адресою: Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Охотівка,
вул. Маяковського, 36», а саме: «Приватизацію вказаного в п. 1 об’єкта здійснити
шляхом продажу на аукціоні з умовами».












 Наказом РВ ФДМУ по Житомирській області від 20.08.2018 № 597 внесено зміни до наказу регіонального відділення від 19.04.2018 № 222 «Про прийняття
рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації окремого майна – будівлі
та споруди колишньої автозаправної станції контейнерного типу № 3 за адресою:
Житомирська обл., Олевський р-н, с. Білокоровичі, вул. Степана Тудора, 18А», а
саме: «Приватизацію вказаного в п. 1 об’єкта здійснити шляхом продажу на аукціоні з умовами».


Наказом РВ ФДМУ по Житомирській області від 20.08.2018 № 598 внесено зміни до наказу регіонального відділення від 19.04.2018 № 221 «Про прийняття
рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації окремого майна – будівлі та
споруди колишньої автозаправної станції контейнерного типу № 11 за адресою:
Житомирська обл., Новоград-Волинський р-н, с. Броницька Гута, вул. Шевченка,
1-В», а саме: «Приватизацію вказаного в п. 1 об’єкта здійснити шляхом продажу
на аукціоні з умовами».






 Наказом РВ ФДМУ по Житомирській області від 20.08.2018 № 599 внесено

зміни до наказу регіонального відділення від 19.04.2018 № 224 «Про прийняття рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації незавершеного будівництва
лазні за адресою: Житомирська обл., Олевський р-н, с. Стовпинка, вул. Шевченка,
26 А», а саме: «Приватизацію вказаного в п. 1 об’єкта здійснити шляхом продажу
на аукціоні з умовами».






 Наказом РВ ФДМУ по Житомирській області від 20.08.2018 № 600 внесено

зміни до наказу регіонального відділення від 19.04.2018 № 225 «Про прийняття рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації незавершеного будівництва
клубу за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Гадзинка, вул. Шевченка, 1», а саме: «Приватизацію вказаного в п. 1 об’єкта здійснити шляхом продажу на аукціоні з умовами».






 Наказом РВ ФДМУ по Житомирській області від 20.08.2018 № 601 внесено

зміни до наказу регіонального відділення від 19.04.2018 № 227 «Про прийняття рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації незавершеного будівництва
дільничної лікарні на 25 ліжок за адресою: Житомирська обл., Ємільчинський р-н,
с. Мала Глумча, вул. Шевченка, 52», а саме: «Приватизацію вказаного в п. 1 об’єкта
здійснити шляхом продажу на аукціоні з умовами».






 Наказом РВ ФДМУ по Житомирській області від 20.08.2018 № 602 внесено

зміни до наказу регіонального відділення від 19.04.2018 № 228 «Про прийняття рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації незавершеного будівництва
цеху харчових концентратів за адресою: Житомирська обл., Андрушівський р-н,
смт Червоне, вул. Перемоги, 14Б», а саме: «Приватизацію вказаного в п. 1 об’єкта
здійснити шляхом продажу на аукціоні з умовами».






 Наказом РВ ФДМУ по Житомирській області від 21.08.2018 № 603 внесено

зміни до наказу регіонального відділення від 19.04.2018 № 223 «Про прийняття рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації незавершеного будівництва
цегельного заводу за адресою: Житомирська обл., Бердичівський р-н, с. Терехове, вул. Огурцова, 38», а саме: «Приватизацію вказаного в п. 1 об’єкта здійснити
шляхом продажу на аукціоні з умовами».






ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про внесення змін до наказів про прийняття рішення
про приватизацію
 Наказом РВ ФДМУ по Запорізькій області від 22.08.2018 № 647 внесено
зміни до наказу РВ ФДМУ по Запорізькій області від 12.06.2018 № 414 «Про приватизацію об’єкта малої приватизації – єдиного майнового комплексу Державного
підприємства «Державний інститут по проектуванню промислових підприємств»,
а саме: «Пункт 1 наказу викладено в такій редакції: Прийняти рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації – єдиного майнового комплексу Державного
підприємства «Державний інститут по проектуванню промислових підприємств»,
код за ЄДРПОУ 32343302, що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Патріотична, 74а, шляхом продажу на аукціоні, у тому числі: аукціоні з умовами; аукціоні
із зниженням стартової ціни; аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій».









Наказом РВ ФДМУ по Запорізькій області від 01.08.2018 № 561 внесено
зміни до наказу регіонального відділення від 29.05.2018 № 334 «Про приватизацію
об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва, розташованого за
адресою: Запорізька обл., Вільнянський р-н, м. Вільнянськ, вул. Софіївська, 7б», а
саме: «В пункті 2 наказу замість слів: «шляхом продажу на електронному аукціоні»,
слід читати: «шляхом продажу на аукціоні, у тому числі: аукціоні з умовами; аукціоні
із зниженням стартової ціни; аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій».






 Наказом РВ ФДМУ по Запорізькій області від 02.08.2018 № 579 внесено зміни

до наказу регіонального відділення від 29.05.2018 № 333 «Про приватизацію об’єкта
малої приватизації – окремого майна, розташованого за адресою: м. Запоріжжя,
просп. Соборний, 58», а саме: «В пункті 2 наказу замість слів: «шляхом продажу на
електронному аукціоні», слід читати: «шляхом продажу на аукціоні, у тому числі:
аукціоні з умовами; аукціоні із зниженням стартової ціни; аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій».









Наказом РВ ФДМУ по Запорізькій області від 01.08.2018 № 558 внесено
зміни до наказу регіонального відділення від 25.04.2018 № 246 «Про приватизацію
об’єкта малої приватизації – окремого майна, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, Південне шосе, 62», а саме: «В пункті 2 наказу замість слів: «шляхом продажу
на електронному аукціоні», слід читати: «шляхом продажу на аукціоні, у тому числі:
аукціоні з умовами; аукціоні із зниженням стартової ціни; аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій».






 Наказом РВ ФДМУ по Запорізькій області від 02.08.2018 № 580 внесено зміни до

наказу регіонального відділення від 25.04.2018 № 248 «Про приватизацію об’єкта малої
приватизації – окремого майна, розташованого за адресою: Запорізька обл., Бердянський р-н, смт Андріївка, вул. Нова,4а», а саме: «В пункті 2 наказу замість слів: «шляхом
продажу на електронному аукціоні», слід читати: «шляхом продажу на аукціоні, у тому
числі: аукціоні з умовами; аукціоні із зниженням стартової ціни; аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій».






 Наказом РВ ФДМУ по Запорізькій області від 26.07.2018 № 545 внесено зміни

до наказу регіонального відділення від 25.04.2018 № 255 «Про приватизацію об’єкта
малої приватизації – окремого майна, розташованого за адресою: м. Запоріжжя,
вул. Експресівська, 28», а саме: «В пункті 2 наказу замість слів: «шляхом продажу
на електронному аукціоні», слід читати: «шляхом продажу на аукціоні, у тому числі:
аукціоні з умовами; аукціоні із зниженням стартової ціни; аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій».









Наказом РВ ФДМУ по Запорізькій області від 14.08.2018 № 620 внесено
зміни до наказу регіонального відділення від 25.04.2018 № 244 «Про приватизацію
об’єкта малої приватизації – єдиного майнового комплексу Державного підприємства «Запорізький інститут сільськогосподарського машинобудування», а саме:
«В пункті 2 наказу замість слів: «шляхом продажу на електронному аукціоні», слід
читати: «шляхом продажу на аукціоні, у тому числі: аукціоні з умовами; аукціоні із
зниженням стартової ціни; аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій».





 Наказом РВ ФДМУ по Житомирській області від 21.08.2018 № 604 внесено
зміни до наказу регіонального відділення від 19.04.2018 № 226 «Про прийняття рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації незавершеного будівництва
лазні на 10 місць за адресою: Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Заріччя, вул. Поліська, 38», а саме: «Приватизацію вказаного в п. 1 об’єкта здійснити шляхом продажу на аукціоні з умовами».


ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про зміну способу приватизації
 Наказом РВ ФДМУ по Закарпатській області від 20 серпня 2018 року № 00356
прийнято рішення про внесення змін та доповнень до наказу РВ ФДМУ по Закарпатській
області від 25 квітня 2018 року № 00170 в частині способу приватизації об’єкта державної власності малої приватизації – державної частки у статутному капіталі ТзОВ «Липчанблок» розміром 22,5%, адреса ТзОВ «Липчанблок»: Закарпатська обл., Хустський
р-н, с. Липча, вул. Вакарова, 54, код за ЄДРПОУ 22098117, а саме: спосіб приватизації
«продаж на аукціоні з умовами» змінено на: «продаж на аукціоні без умов».



 Наказом РВ ФДМУ по Житомирській області від 21.08.2018 № 605 внесено
зміни до наказу регіонального відділення від 14.06.2018 № 372 «Про прийняття рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації незавершеного будівництва
банно-прального комбінату за адресою: Житомирська обл., Андрушівський р-н,
с. Івниця, вул. Садова, 32», а саме: «Приватизацію вказаного в п. 1 об’єкта здійснити шляхом продажу на аукціоні з умовами».

Фонд державного
майна України –
національний оператор
інвестиційних процесів
www.spfu.gov.ua
www.privatization.gov.ua
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 Наказом РВ ФДМУ по Запорізькій області від 02.08.2018 № 578

внесено зміни до наказу регіонального відділення від 31.05.2018
№ 343 «Про приватизацію об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва, розташованого за адресою: Запорізька обл.,
м. Запоріжжя, вул. Шкільна, 1», а саме: «В пункті 1 наказу замість слів:
«шляхом продажу на електронному аукціоні», слід читати: «шляхом
продажу на аукціоні, у тому числі: аукціоні з умовами; аукціоні із зниженням стартової ціни; аукціоні за методом покрокового зниження
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій».






 Наказом РВ ФДМУ по Запорізькій області від 02.08.2018 № 582

внесено зміни до наказу регіонального відділення від 25.04.2018
№ 245 «Про приватизацію об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва, розташованого за адресою: Запорізька
обл., м. Оріхів, вул. Лесі Українки (стара назва – Рози Люксембург),
45б», а саме: «В пункті 2 наказу замість слів: «шляхом продажу на
електронному аукціоні», слід читати: «шляхом продажу на аукціоні, у
тому числі: аукціоні з умовами; аукціоні із зниженням стартової ціни;
аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій».






 Наказом РВ ФДМУ по Запорізькій області від 02.08.2018 № 581

внесено зміни до наказу регіонального відділення від 07.06.2018
№ 385 «Про приватизацію об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва, розташованого за адресою: Запорізька
обл., Приморський р-н, с. Єлизаветівка, вул. Вишнева, 30», а саме:
«В пункті 2 наказу замість слів: «шляхом продажу на електронному
аукціоні», слід читати: «шляхом продажу на аукціоні, у тому числі:
аукціоні з умовами; аукціоні із зниженням стартової ціни; аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій».






 Наказом РВ ФДМУ по Запорізькій області від 31.07.2018 № 554
внесено зміни до наказу регіонального відділення від 07.06.2018
№ 383 «Про приватизацію об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва, розташованого за адресою:Запорізька обл.,
Кам’янсько-Дніпровський р-н, с. Іванівка, вул. Широка, 142», а саме:
«В пункті 2 наказу замість слів: «шляхом продажу на електронному
аукціоні», слід читати: «шляхом продажу на аукціоні, у тому числі:
аукціоні з умовами; аукціоні із зниженням стартової ціни; аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій».






 Наказом РВ ФДМУ по Запорізькій області від 01.08.2018 № 564

внесено зміни до наказу регіонального відділення від 25.05.2018
№ 331 «Про приватизацію об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва, розташованого за адресою: Запорізька
обл., Токмацький р-н, с. Грушівка, вул. Зарічна, 11», а саме: «В пункті
2 наказу замість слів «шляхом продажу на електронному аукціоні»,
слід читати: «шляхом продажу на аукціоні, у тому числі: аукціоні з
умовами; аукціоні із зниженням стартової ціни; аукціоні за методом
покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій».






 Наказом РВ ФДМУ по Запорізькій області від 01.08.2018 № 563

внесено зміни до наказу регіонального відділення від 25.05.2018
№ 330 «Про приватизацію об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва, розташованого за адресою: Запорізька
обл., Токмацький р-н, с. Грушівка, вул. Зарічна, 9», а саме: «В пункті
2 наказу замість слів: «шляхом продажу на електронному аукціоні»,
слід читати: «шляхом продажу на аукціоні, у тому числі: аукціоні з
умовами; аукціоні із зниженням стартової ціни; аукціоні за методом
покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій».






 Наказом РВ ФДМУ по Запорізькій області від 01.08.2018 № 565

внесено зміни до наказу регіонального відділення від 25.05.2018
№ 332 «Про приватизацію об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва, розташованого за адресою: Запорізька
обл., Токмацький р-н, с. Грушівка, вул. Зарічна, 13», а саме: «В пункті
2 наказу замість слів: «шляхом продажу на електронному аукціоні»,
слід читати: «шляхом продажу на аукціоні, у тому числі: аукціоні з
умовами; аукціоні із зниженням стартової ціни; аукціоні за методом
покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій».






 Наказом РВ ФДМУ по Запорізькій області від 01.08.2018 № 562

внесено зміни до наказу регіонального відділення від 25.05.2018
№ 329 «Про приватизацію об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва, розташованого за адресою: Запорізька
обл., Токмацький р-н, с. Грушівка, вул. Зарічна, 7», а саме: «В пункті
2 наказу замість слів: «шляхом продажу на електронному аукціоні»,
слід читати: «шляхом продажу на аукціоні, у тому числі: аукціоні з
умовами; аукціоні із зниженням стартової ціни; аукціоні за методом
покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій».

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про внесення змін до наказів про прийняття
рішення про приватизацію
 Наказом РВ ФДМУ по Львівській області від 21.08.2018 № 01185
внесено зміни до наказу регіонального відділення від 24.04.2018
№ 00524 «Про прийняття рішення про приватизацію об’єкта малої
приватизації – окремого майна», а саме: приватизувати окреме

майно – вбудовані нежитлові приміщення № 12,13 першого поверху
загальною площею 11,4 м2 та вбудовані нежитлові приміщення № 16,
17, 18 другого поверху загальною площею 13,4 м2, розташовані в будівлі А-2 за адресою: Львівська обл., Перемишлянський р-н, м. Перемишляни, вул. Галицька, 28, що перебувають на балансі Управління
державної казначейської служби у Перемишлянському районі Львівської області, шляхом продажу на аукціоні без умов.








Наказом РВ ФДМУ по Львівській області від 21.08.2018
№ 01184 внесено зміни до наказу регіонального відділення від
06.06.2018 № 00773 «Про прийняття рішення про приватизацію
об’єкта малої приватизації – окремого майна», а саме приватизувати окреме майно: групу інвентарних об’єктів у складі: маслодільник
РД-5, машина пральна КН-125 (3 шт.), плита електрична ПЕ-051(2
шт.), плита електрична ПЕ-51(1 шт.), машина МРОВ-160 (овочерізка),
центрифуга КН-217, котел КПЕ-100, хліборізка МРХ-200, рибочистка
РО-1М, м’ясорубка М-250 (2 шт.), шафа жарова ШЖ-0,85 за адресою:
Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4, що перебуває
на балансі ПАТ «Зміна» (далі – об’єкт приватизації), шляхом продажу
на аукціоні без умов».








Наказом РВ ФДМУ по Львівській області від 21.08.2018
№ 01186 внесено зміни до наказу регіонального відділення від
25.05.2018 № 00718 «Про прийняття рішення про приватизацію
об’єкта малої приватизації – окремого майна», а саме: приватизувати
окреме майно – підземне складське приміщення площею 1023,5 м2
за адресою: Львівська обл., м. Стрий, вул. Яворницького, 41, що
перебуває на балансі ПрАТ «Стрий-Інжиніринг», шляхом продажу
на аукціоні без умов.







Наказом РВ ФДМУ по Львівській області від 21.08.2018
№ 01187 внесено зміни до наказу регіонального відділення від
24.04.2018 № 00526 «Про прийняття рішення про приватизацію
об’єкта малої приватизації – окремого майна», а саме приватизувати
окреме майно: будівлю гаража літ. «Б-1» загальною площею 54,2 м2 за
адресою: Львівська обл., Яворівський р-н, м. Яворів, вул. Котляревського, 3, що перебуває на балансі Головного управління статистики
у Львівській області, шляхом продажу на аукціоні без умов.







Наказом РВ ФДМУ по Львівській області від 21.08.2018
№ 01188 внесено зміни до наказу регіонального відділення від
06.06.2018 № 00774 «Про прийняття рішення про приватизацію
об’єкта малої приватизації – окремого майна», а саме приватизувати окреме майно: групу інвентарних об'єктів у складі: привід П-2,
вентвідсос МВО-1,6 (2 шт.), термостат ТС-10, ліфт вантажний, стерилізатор за адресою: Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4, що перебуває на балансі ПАТ «Зміна», шляхом продажу
на аукціоні без умов.








Наказом РВ ФДМУ по Львівській області від 21.08.2018
№ 01189 внесено зміни до наказу регіонального відділення від
24.04.2018 № 00523 «Про прийняття рішення про приватизацію
об’єкта малої приватизації – окремого майна», а саме: приватизувати окреме майно – нежитлове приміщення, сарай В-1, загальною
площею 21,5 м2 за адресою: Львівська обл., Перемишлянський р-н,
м. Перемишляни, вул. Галицька, 28, що перебуває на балансі Управління державної казначейської служби у Перемишлянському районі
Львівської області, шляхом продажу на аукціоні без умов.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
щодо внесення змін до наказів про прийняття
рішення про приватизацію

Наказом РВ ФДМУ по Черкаській області від 11.06.2018
№ 18-НБ внесено зміни до наказу РВ ФДМУ по Черкаській області
від 23.04.2018 № 8-НБ «Про прийняття рішення щодо приватизації
об’єкта незавершеного будівництва», а саме: прийнято рішення про
приватизацію шляхом продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої
приватизації державної власності – цех № 45 Черкаського заводу
телеграфної апаратури (м. Черкаси, вул. Сумгаїцька, 1).








Наказом РВ ФДМУ по Черкаській області від 11.06.2018
№ 19-НБ внесено зміни до наказу РВ ФДМУ по Черкаській області
від 23.04.2018 № 9-НБ «Про прийняття рішення щодо приватизації
об’єкта незавершеного будівництва», а саме: прийнято рішення
про приватизацію шляхом продажу на аукціоні з умовами об’єкта
малої приватизації державної власності – 30-квартирний житловий
будинок для малосімейних (Черкаська обл., м. Камянка, вул. Героїв
Майдану, 10а).








Наказом РВ ФДМУ по Черкаській області від 11.06.2018
№ 20-НБ внесено зміни до наказу РВ ФДМУ по Черкаській області
від 23.04.2018 № 11-НБ «Про прийняття рішення щодо приватизації
об’єкта незавершеного будівництва», а саме: прийнято рішення про
приватизацію шляхом продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої
приватизації – будинок для вчителів № 47 (19744, Черкаська обл.,
Золотоніський р-н, с. Привітне, вул. Центральна, 10). Балансоутримувач – відсутній.






 Наказом РВ ФДМУ по Черкаській області від 11.06.2018 № 21-

НБ внесено зміни до наказу регіонального відділення від 23.04.2018
№ 10-НБ «Про прийняття рішення щодо приватизації об’єкта незавершеного будівництва», а саме: прийнято рішення про приватизацію
шляхом продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації
незавершеного будівництва – 176-квартирний житловий будинок

(20700, Черкаська обл., м. Сміла, вул. Б. Хмельницького, 64а). Балансоутримувач – відсутній.








Наказом РВ ФДМУ по Черкаській області від 11.06.2018
№ 22-НБ внесено зміни до наказу РВ ФДМУ по Черкаській області
від 23.04.2018 № 12-НБ «Про прийняття рішення щодо приватизації
об’єкта незавершеного будівництва», а саме: прийнято рішення про
приватизацію шляхом продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої
приватизації – лазня (19645, Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Думанці, вул. Благовісна, 89а.). Балансоутримувач – відсутній.








Наказом РВ ФДМУ по Черкаській області від 12.06.2018
№ 66-МП внесено зміни до наказу РВ ФДМУ по Черкаській області
від 23.04.2018 № 41-МП «Про прийняття рішення щодо приватизації
окремого майна», а саме: прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні без умов об’єкта малої приватизації державної власності – будівлі та споруди колишнього АКАБ «Україна» у складі:
основна будівля, А-3; насосна станція, Б; гараж, В; котельня, Г; вбиральня, Д; гараж, Е; огорожа, 1; каналізаційні колодязі 2-8 (Черкаська
обл., Золотоніський р-н, с. Гельмязів, вул. Центральна, 6).








Наказом РВ ФДМУ по Черкаській області від 12.06.2018
№ 68-МП внесено зміни до наказу РВ ФДМУ по Черкаській області
від 23.04.2018 № 43-МП «Про прийняття рішення щодо приватизації
окремого майна», а саме: прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації державної власності – комплекс не житлових будівель та споруд (20600,
Черкаська обл., м. Шпола, вул. Соборна, 138).






 Наказом РВ ФДМУ по Черкаській області від 12.06.2018 № 69-

МП внесено зміни до наказу регіонального відділення від 23.04.2018
№ 44-МП «Про прийняття рішення щодо приватизації окремого майна», а саме: прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на
аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації окремого майна – нежитлова будівля лазні загальною площею 182,3 м2 (20123, Черкаська
обл., Маньківський р-н, с. Крачківка, вул. Молодіжна, 28). Балансоутримувач – відсутній.








Наказом РВ ФДМУ по Черкаській області від 12.06.2018
№ 70-МП внесено зміни до наказу РВ ФДМУ по Черкаській області
від 24.04.2018 № 46-МП «Про прийняття рішення щодо приватизації єдиного майнового комплексу», а саме: прийнято рішення про
приватизацію шляхом продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої
приватизації державної власності – єдиний майновий комплекс колишнього державного підприємства – фірми «Оризон-Транс» (0700,
Черкаська обл., м. Сміла, вул. Промислова, 13).








Наказом РВ ФДМУ по Черкаській області від 12.06.2018
№ 71-МП внесено зміни до наказу РВ ФДМУ по Черкаській області
від 24.04.2018 № 47-МП «Про прийняття рішення щодо приватизації
єдиного майнового комплексу», а саме: прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації – єдиного майнового комплексу – державне підприємство
«Інститут легкої промисловості» (18036, м. Черкаси, вул. В’ячеслава
Чорновола, 243/1).






 Наказом РВ ФДМУ по Черкаській області від 12.06.2018 № 72-

МП внесено зміни до наказу регіонального відділення від 24.04.2018
№ 48-МП «Про прийняття рішення щодо приватизації єдиного майнового комплексу», а саме: прийнято рішення про приватизацію
шляхом продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації
державної власності – єдиний майновий комплекс Черкаського державного комерційного житлово-побутового підприємства «Житлосервіс» (18018, м. Черкаси, вул. В’ячеслава Чорновола, 261/1; код
за ЄДРПОУ 31782788).








Наказом РВ ФДМУ по Черкаській області від 12.06.2018
№ 73-МП внесено зміни до наказу РВ ФДМУ по Черкаській області
від 04.06.2018 № 62-МП «Про прийняття рішення щодо приватизації
окремого майна», а саме: прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні без умов об’єкта малої приватизації окремого майна – приміщення колишнього АКАБ «Україна» загальною
площею 226,4 м2 першого поверху двоповерхової будівлі (Черкаська
обл., смт Лисянка, вул. Гетьманський шлях, 20). Балансоутримувач –
Лисянська районна державна адміністрація Черкаської області (код
за ЄДРПОУ 04061240).








Наказом РВ ФДМУ по Черкаській області від 12.06.2018
№ 75-МП внесено зміни до наказу РВ ФДМУ по Черкаській області
від 05.06.2018 № 64-МП «Про прийняття рішення щодо приватизації
єдиного майнового комплексу», а саме: прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації державної власності – єдиний майновий комплекс державного підприємства «Ватутінське вантажно-транспортне управління»
(Черкаська обл., м. Ватутіне, вул. Лейтенанта Кривошеї, 113).








Наказом РВ ФДМУ по Черкаській області від 30.07.2018
№ 86-МП внесено зміни до наказу РВ ФДМУ по Черкаській області
від 23.04.2018 № 40-МП «Про прийняття рішення щодо приватизації окремого майна» (зі змінами від 12.06.2018 № 65-МП), а саме:
прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні з
умовами об’єкта малої приватизації державної власності – частина
будівлі побутового призначення для механізаторів, (А-1), площею
73,1 м2 (20731, Черкаська обл., Смілянський р-н, с. Холоднянське,
вул. Докучаєва, 33в).

Управління орендних відносин,
т. 200-34-39

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

Назва органу
управління

1 Національна поліція
України
2 Міністерство освіти
і науки України

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

найменування

реєстровий номер майна

40109131, Управління поліції охорони у Вінницькій області,
21034, м. Вінниця, пров. Залізничний, 4, тел. (0432) 27-54-18
02070693, Вінницький національний технічний університет,
21021, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95, тел. (0432)
56-08-48

Нерухоме майно – нежитлові вбудовані
приміщення будівлі гаража (літ. Б)
Нерухоме майно – нежитлові вбудовані
приміщення, на 4-му поверсі навчального корпусу №1

–
–

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
вартість майна
максимально
загальна
місцезнаходження
незалежною можливий строк
мета використання
площа, м2 заоцінкою,
грн
оренди
Вінницька обл., Жмеринський р-н,
45,5
49 368,00
2 роки 11 місяців Використання за призначенням (гараж, кладова)
м. Жмеринка, вул. Короленка, 17
21021, м. Вінниця, вул. Воїнів1 470,3
8 827 681,00
2 роки 364 дні Надання освітніх ліцензійних послуг на базі комуІнтернаціоналістів, 9
нального закладу «Подільський науково-технічний
ліцей для обдарованої молоді»

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, тел. (0432) 67-52-17, факс 56-24-65, РВ ФДМУ по Вінницькій області. Заяви
подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його
оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п
1
2
3

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровартість майна
максимально
загальна
найменування
вий номер
місцезнаходження
за незалежною можливий строк
2
площа,
м
майна
оцінкою, грн
оренди
Міністерство освіти
04656909, ДВНЗ «Нововолинський електромеханічний коледж», 45403,
Частина приміщення лаборатор–
45400, Волинська обл.,
80,9
137 353,00
2 роки
і науки України
м. Нововолинськ, вул. Шахтарська, 16, (03344) 3-24-73
ного корпусу з прибудовою, гарам. Нововолинськ, вул. Авто11 місяців
жі і виробничі майстерні
бусна, 6
Міністерство освіти
02125102, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Україн- Частина приміщення санаторію–
43021, Волинська обл,
214,3
957 675,00
2 роки 364 дні
і науки України
ки, 43001, Волинська обл., м. Луцьк, просп. Волі, 13, тел. (0332) 720123
профілакторію
м. Луцьк, вул. Ярощука, 30
Державне агентство
00991491, ДП «Цуманське лісове господарство», 45233, Волинська обл., Кі- Будівля лісопильного цеху № 2
–
45233, Волинська обл., Кі844,2
921 607,00
2 роки 364 дні
лісових ресурсів України верцівський р-н, смт Цумань, вул. Незалежності, 124, тел. (3365) 9-48-13 (Є-1)
верцівський р-н, смт Цумань,
вул. Незалежності, 12
Назва органу
управління

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

мета використання
Розміщення творчої майстерні, що не використовується для провадження підприємницької
діяльності
Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи
Перероблення деревини та виготовлення пилопродукції

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».

29 серпня 2018 року

№ 69-70 (1193-1194)

3

відомості
приватизації

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

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

Назва органу
управління

1 Міністерство енергетики 33839076, ВП «Шахта «Центральна» ДП «Мирноградвугілля»,
та вугільної промисловості 85320, Донецька обл., м. Мирноград, вул. Центральна, 4,
України
тел. (062354) 29-99

реєстровий номер
майна

найменування
Нежитлові приміщення першого поверху будівлі виплатного пункту і електромеханічного
відділу будівлі електростанції

32087941.130.
УЧЖШМЧ238

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
майна
максимально
загальна вартість
місцезнаходження
незалежною можливий строк
мета використання
площа, м2 заоцінкою,
грн
оренди
Донецька обл., м. Мирно47,9
197 145,00
2 роки
Розміщення торговельного об’єкта з проград, вул. Центральна, 4
11 місяців
дажу продовольчих товарів, крім товарів
підакцизної групи

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

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЖИТОМИРСЬКІЙ 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 служба
статистики України
2 Державна служба
статистики України

02360412, Головне управління статистики у Житомирській області, 10003, м. Житомир, вул. Сціборського, 6а, тел. 22-47-56
02360412, Головне управління статистики у Житомирській області, 10003, м. Житомир, вул. Сціборського, 6а, тел. 22-47-56

найменування

реєстровий номер майна

Нежитлові приміщення в адміністративній будівлі та гараж
Приміщення (кабінет) в нежитлових приміщеннях (літ. А)

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
за максимально можзагальна вартість майна
місцезнаходження
оцінкою ливий
площа, м2 незалежною
строк оренди
без ПДВ, грн

АААДЕЕ887;
м. Житомир, вул. М. СціШАНЕКП091
борського, 6а
0236044121.1.НОПУИА025 м. Новоград-Волинський,
вул. Пушкіна, 9

20,4;
15,1
30,7

70 556,00

До 3 років

62 629,00

2 роки 364 дні

мета використання
Надання поліграфічних послуг; розміщення автомобіля та під склад
Проведення діяльності у сфері метрології, надання
послуг з повірки засобів вимірювальної техніки

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

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ 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 Міністерство аграрної політики
та продовольства України
2 Міністерство аграрної політики
та продовольства України

найменування

38517224, Івано-Франківська філія державної установи «Інститут охорони
ґрунтів України», тел. (0342) 53-35-29
38517224, Івано-Франківська філія державної установи «Інститут охорони
ґрунтів України», тел. (0342) 53-35-29

Приміщення на 1-му поверсі
адмінбудівлі
Приміщення на 1-му поверсі
адмінбудівлі

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна
вартість майна за незареєстровий номер майна
місцезнаходження
площа, м2
лежною оцінкою, грн
22167462.1.1БЕШНСП5358 м. Івано-Франківськ,
11,3
122 842,00
вул. Гаркуші, 2
станом на 31.03.2018
22167462.1.1БЕШНСП5358 м. Івано-Франківськ,
83,7
842 357,00
вул.Гаркуші, 2
станом на 30.06.2018

максимально можливий
мета використання
строк оренди
2 роки 11 місяців
Офіс
2 роки 11 місяців

Розміщення громадської
організації

Заяви про оренду зазначених об’єктів 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 ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п
1

Назва органу
управління

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

найменування

Міністерство осві- 02541131, Державний професійно-технічний навчальний заклад «Щастинський професійГараж № 7
ти і науки України ний ліцей», 91480, Луганська обл., Новоайдарський р-н, м. Щастя, квартал Енергетиків, 2В, (інв. № 10310006)
тел. (0642) 96-04-61

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстрозагальна2 вартість майна за неза- максимально можвий номер
місцезнаходження
мета використання
площа, м лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
майна
–
Луганська обл., Новоайдарський р-н,
98,0
66 600,00
2 роки 364 дні
Розміщення майстерні, що здійснює
м. Щастя, квартал Енергетиків, 2В
станом на 31.05.2018
технічне обслуговування автомобілів

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

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

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

Назва органу
управління

1 Міністерство вну08571995, Львівський державний університет внутрішніх
трішніх справ України справ, 79007, м. Львів, вул. Городоцька, 26, тел. (032)
258-67-79
2 Міністерство оборо- 33689867, Філія Концерну «Техвоєнсервіс» «ЛАРЗ», 04119,
ни України
м. Київ, вул. Дегтярівська, 13/24, тел. (044) 483-67-66
3 Державна служба
статистики України
4 Сокальська районна
державна адміністрація
5 Міністерство інфраструктури України
6 Міністерство охорони
здоров’я України
7 Міністерство оборони України
8 Міністерство культури України

02361400, Головне управління статистики у Львівській
області, м. Львів, просп. В. Чорновола, 4, тел. (032)25859-00
00701441, Відділ агропромислового розвитку Сокальської
районної державної адміністрації, м. Сокаль, вул. Тартаківська, 7, тел. (03257)7-21-06
33073442, ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького, 79000, м. Львів, Аеропорт ЦА, тел.(032)
229-82-16
38547552, Львівський відокремлений підрозділ ДУ «Лабораторний центр на залізничному транспорті Міністерства
охорони здоров’я України», 79022, м. Львів, вул. Городоцька, 186, тел. (032)226-97-60
08006864, Державне підприємство Міністерства оборони
України «Львівський завод збірних конструкцій», 79040,
м. Львів, вул. Городоцька, 222, тел. (032) 262-38-87
02224614, ДП «Національний академічний український
драматичний театр імені Марії Заньковецької», 79008,
м. Львів, вул. Л. Українки, 1, тел. (032) 235-47-51

найменування
Нежитлові приміщення (гаражний бокс № 4) на
першому поверсі будівлі під літ. «Л-1»
Нежитлові приміщення (№ 09, 10, 11) на першому поверсі будівлі електродільниці ЕМВ,
компресорної, пральні, водокачки (літ. 2Ж-1)
Частина бічного фасаду та парапету

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
за
максимально
місцезнахозагальна вартість майна
реєстровий номер майна
оцін- можливий строк
дження
площа, м2 незалежною
кою, грн
оренди
08571995.1.АААДИА700 м. Львів,
вул. Кривоноса, 1
Інформація відсутня

Інформація відсутня

Нерухоме майно на першому поверсі нового аеровокзалу ДП «Міжнародний аеропорт «Львів»

Інформація відсутня

Нежитлові приміщення на першому поверсі
будівлі

Інформація відсутня

Виробнича площадка

Інформація відсутня

Нежитлове вбудоване приміщення на першому
поверсі адміністративно-господарської будівлі
театру

46,1

332 070,00
станом на 30.06.2018

2 роки 364 дні

Розміщення гаража (інше використання нерухомого
майна)

28,4

134 800,0
станом на 31.05.2018

2 роки 364 дні

73,4

328 041,00
станом на 31.05.2018

2 роки

Виробництво хліба та хлібобулочних виробів – 20,4 м2,
розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи – 8 м2
Розміщення зовнішньої реклами на будівлі

м. Сокаль,
вул. Тартаківська, 7
м. Львів, вул. Любінська, 168

8,8

51 757,00
станом на 31.05.2018

2 роки 364 дні

4,0

111 779,00
станом на 30.06.2018

1 рік

Розміщення каси для продажу авіаквитків

м. Львів, вул. Городоцька, 186

62,5

772 390,00
станом на 31.05.2018

1 рік

Розміщення громадського об’єднання на площі, що не
використовуються для провадження підприємницької
діяльності

85,4

90 260,00
станом на 30.06.2018

2 роки 364 дні

Розміщення виробничого обладнання (інше використання нерухомого майна)

38,6

1 072 315,00
станом на 30.06.2018

2 роки 364 дні

Розміщення кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, які не
здійснюють продаж товарів підакцизної групи

м. Львів, вул. Личаківська, 152

02361400.1.АААДУЖ043 м. Львів, просп.
В. Чорновола, 4

Нежитлове приміщення № 25 на другому поверсі будівлі

мета використання

м. Львів,
вул. Шевченка, 134
02224614.1.ЮЖВЦСД532 м. Львів, просп.
Л. Українки, 1

Розміщення офіса

Заяви про оренду зазначених об’єктів 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

Назва органу
управління

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

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

1

Державна судова ад- 02892675, Апеляційний суд Миколаївської області,
міністрація України
вул. Садова, 2а, тел. (0512) 50-17-20

Приміщення буфету та мийної на першому поверсі
дев’ятиповерхового громадського будинку

2

Міністерство освіти і 02700090, Науково-дослідний інститут «Миколаївська
науки України
астрономічна обсерваторія», Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Обсерваторна, 1, тел. (0512) 47-70-14
Міністерство енерге- 20915546, ДП НАЕК «Енергоатом», обліковується у ВП
тики та вугільної про- «Южно-Українська АЕС», 55000, Миколаївська обл.,
мисловості України м. Южноукраїнськ, тел. (05136) 4-22-22

Лабораторний корпус № 6

3

4

5

Приміщення першого поверху № 103, 107-124, 144-176 та
приміщення третього поверху № 325-351 чотириповерхової будівлі службово-побутового корпусу ТЕМ та місця загального користування (вхідна група приміщень та санвузли № 101, 102,
104, I, III, V, 301-305); частина одноповерхової будівлі – приміщення № 1-40, I виробничого корпусу ТЕМ (блок 1); будівля
сховища радіоактивних ізотопів зі складом, бетонне замощення, огорожа з металевої сітки з двома воротами та хвірткою
Міністерство енерге- 20915546, ДП НАЕК «Енергоатом», обліковується у ВП
Приміщення № 3, 4 матеріального складу бази УМР зі стотики та вугільної про- «Южно-Українська АЕС», 55000, Миколаївська обл.,
рожкою з ґанком кр-2; частина бетонного замощення № I
мисловості України м. Южноукраїнськ, тел.(05136) 4-22-22
бази УМР; площі загального користування (частина замощення № I, VII – під’їзні шляхи до об’єкта оренди)
Державна судова ад- 26299835, Територіальне управління державної судової
Нежитлова адміністративна будівля (зазначена будівля переміністрація України
адміністрації України в Миколаївській області, вул. Велика буває в аварійному стані)
Морська, 41, тел. (0512) 37-92-29

реєстровий номер майна

місцезнаходження

02892675.1.ЕЦФЯКВ422

м. Миколаїв, вул. 68 Десантників, 2

29,3

вартість майна за
незалежною оцінкою, грн
109 148,00

–

м. Миколаїв, вул. Обсерваторна, 1

82,5

293 200,00

1138,8; 183,1;
2565,3; 149,2;
174,7;
93,8 пог. м

478 396,00;
744 707,00;
95 281,00

24584661.9.ДЯМХКШ1532; м. Южноукраїнськ, Гідро- 430,5; 9,7;
24584661.9.ДЯМХКШ1533 комплекс, 22
1038,0; 182,3

131 259,00;
7 391,00;
24 704,00;
7 091,00
2 356 860,00

24584661.9.ДЯМХКШ758; м. Южноукраїнськ,
24584661.9.ДЯМХКШ1468; Проммайданчик, 13;
24584661.9.АААЖАЖ474 м. Южноукраїнськ,
Проммайданчик,37

26299835.24.ШВАЧБЛ007 м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49

загальна
площа, м2

1 144,8

максимальмета використання
но можливий
строк оренди
2 роки 364 дні Розміщення буфету без права
продажу товарів підакцизної
групи
2 роки 364 дні Розміщення навчального закладу
2 роки
11 місяців

Розміщення офіса, побутові
приміщення та використання за
цільовим призначенням

2 роки 364 дні Розміщення складу з битовкою

2 роки 364 дні Для проведення виставок непродовольчих товарів без здійснення торгівлі

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
1
2
3
4
5

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за максимально
найменування
реєстровий номер майна місцезнаходження
плонезалежною оцін- можливий строк
мета використання
ща, м2
кою, грн
оренди
Міністерство освіти і
1127777, Одеський національний морський універси- Нежитлове приміщення першого поверху
–
м. Одеса, вул. Старо4,4
35 694,00
2 роки
Розміщення обладнання фіксованого зв’язку (розміщення
науки України
тет, 65029, м. Одеса, вул. Мечникова, 34
гуртожитку №6
портофранківська, 59
11 місяців
операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги з доступу до Інтернету)
Міністерство освіти і
02071062, Одеська національна академія харчових тех- Вбудоване нежитлове приміщення третього 02071062.1.ЖИЮКЯЖ006 м. Одеса, вул. Тінис58,29
858 031,00
2 роки
Інше використання нерухомого майна (розміщення науковонауки України
нологій, 65039, м. Одеса, вул. Канатна, 112
поверху будівлі учбового корпусу
та, 9/11
11 місяців
виробничої лабораторії)
Державне агентство
01038950, Одеське обласне управління водних ресур- Нежитлове приміщення, що розташоване в
01038950.2.ТПДНВК009 м. Одеса, вул. Сими100,0
238 500,00
2 роки
Розміщення складу
водних ресурсів України сів, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13
одноповерховій виробничій будівлі (літ. В)
ренка, 33Б
11 місяців
Міністерство освіти і
0212547, ДЗ «Південноукраїнський національний пе- Нежитлове приміщення другого поверху бу–
м. Одеса, вул. Старо- 371,5
4 755 000,00
2 роки
Розміщення комунального позашкільного закладу «Компнауки України
дагогічний університет ім. К.Д. Ушинського», 65020,
дівлі учбового корпусу № 2
портофранківська, 34
11 місяців
лексна дитячо-юнацька спортивна школа № 10» (погодинне
м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26
використання з 14.00 до 20.00)
Міністерство освіти і
02071045, Одеський національний політехнічний уні- Невиділена частина ділянки даху будівлі
–
м. Одеса, вул. М. Го10,0
347 727,00
2 роки
Розміщення та експлуатація телекомунікаційного обладнання
науки України
верситет, 65044, м. Одеса, просп. Шевченка, 1
гуртожитку № 1
ворова, 11е
11 місяців
Назва органу
управління

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

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».

№ 69-70 (1193-1194)

29 серпня 2018 року

4

відомості
приватизації

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 Державне агентство вод- 21085535, Рівненське обласне управління водних ресурсів, 33013,
них ресурсів України
Рівненська обл., м. Рівне, вул. Кавказька, 7, тел. (0362) 26-94-89

найменування
Матеріальний склад Клеванської експлуатаційної дільниці

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за
реєстровий номер майна
місцезнаходження
плонезалежною оцінща, м2
кою, грн
№13985575.1085.АААБВД545 Рівненська обл., Рівненський
190,7
111 750,00
р-н, смт Клевань, вул. Б. Хмельницького, 1А

максимально
можливий строк
мета використання
оренди
2 роки 11 місяців Розміщення: 131,2 м2 – майстерні, що
здійснює технічне обслуговування та ремонт автомобілів; 59,5 м2 – складів

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 33027, 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) 22-50-79. 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 ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна
вартість майна за незалежмісцезнаходження
площа, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн
05379205.40.АААБВЖ717 вул. Текстильна, 30а,
18,0
35 224,00
м. Тернопіль

реєстровий номер майна

1

Державне агентство
05379205, Регіональний офіс водних ресурсів у Тернопільській області, 46003,
водних ресурсів України вул. За Рудкою, 35, м. Тернопіль, тел. (0352) 52-64-22, 25-96-85, 43-41-51

Частина приміщення ремонтномеханічної майстерні літ. Б, поз. 1-1

2

Державне агентство
05379205, Регіональний офіс водних ресурсів у Тернопільській області, 46003,
водних ресурсів України вул. За Рудкою, 35, м. Тернопіль, тел. (0352) 52-64-22, 25-96-85, 43-41-51

Частина приміщень гаражів під літ.
Е, поз. 1-7

05379205.40.АААБВЖ721

вул. Текстильна, 30а,
м. Тернопіль

52,5

максимально можливий мета використання
строк оренди
2 роки 11 місяців
Офісне приміщення

99 409,00

2 роки 11 місяців

Для стоянки автомобіля

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

Оголошення орендодавця – РВ 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

1 Державна служба України з питань безпечності 40358308, Головне управління Держпродспоживслужби в Хмельхарчових продуктів та захисту споживачів
ницькій області, вул. Шевченка, 53, м. Хмельницький, 29000

реєстровий
номер майна

Виробничий
будинок

–

місцезнаходження
вул. 1 Травня, 30, м. Старокостянтинів, Хмельницька область, 31100

загальна
площа, м2
100,7

максимально
вартість майна за неза- можливий
строк
мета використання
лежною оцінкою, грн
оренди
226579,00
2 роки 11 місяців Розміщення органів місцевого самоврядування

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 29013, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, РВ 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
освіти і науки
України
2 Міністерство
освіти і науки
України
3 Міністерство
освіти і науки
України

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

найменування

34716922, Державний вищий навчальний заклад «Університет банківської
справи», вул. Андріївська, 1, м. Київ, тел. (044) 462-53-42
02125622, Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького,
м. Черкаси, бульв. Шевченка, 81, корпус 1, тел. (0472) 37-21-42
00729116, Відокремлений структурний підрозділ Шевченківський коледж
Уманського національного університету садівництва, вул. Шевченка, 74,
с. Шевченкове, Звенигородський р-н, Черкаська обл., тел.(04740-9-53-34)

Частина приміщення на першому поверсі
гуртожитку № 1 та частина приміщення на
першому поверсі гуртожитку № 2
Частина приміщення третього поверху
бізнес-інноваційного центру

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровартість майна за
загальна незалежною
вий номер
місцезнаходження
оцін2
площа,
м
майна
кою, грн
–
вул. Чіковані, 17, м. Черкаси; вул. 2,0; 2,0
8 280,00; 8 280,00
Самійла Кішки, 191, м. Черкаси

Частина приміщення на першому поверсі
навчального корпусу № 1

–

бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси

23,2

111 030,00

–

вул. Шевченка,74, с. Шевченкове,
Звенигородський р-н, Черкаська
область

1,0

3 000,00

максимально
можливий строк
мета використання
оренди
2 роки 364 дні Розміщення суб’єкта господарювання, що
здійснює побутове обслуговування населення – пральні самообслуговування
2 роки 364 дні Розміщення торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів та консультування з питань комерційної діяльності
2 роки 364 дні Розміщення торговельного автомата, що
відпускає продовольчі товари

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: бульв. Шевченка, 205, кімн. 316, 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 ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

1 Міністерство
освіти і науки
України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
02071240, Чернівецький національний університет ім. Ю.
Федьковича, 58012, м. Чернівці, вул. М. Коцюбинського, 2,
тел. (0372) 584810, 584811

найменування
Частина приміщення коридору (1-7) першого
поверху будівлі адміністративно-навчального
корпусу (літ. А)

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за незареєстровий номер майна місцезнаходження площа,
м2
лежною оцінкою, грн
02071240.1.ХДОБКЕ 326 м. Чернівці,
2,0
42964,00
вул. Банкова, 1
станом на 30.06.2018

максимально можливий
мета використання
строк оренди
2 роки
Розміщення торговельного автомата,
11 місяців
що відпускає продовольчі товари (автомата гарячих напоїв)

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, РВ ФДМУ по Чернівецькій області, тел. 55-42-35. 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 м. КИЄВУ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу управління

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

1. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України
2. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України

38283024, ДП «НДІ будівельного виробництва»,
03110, м. Київ, просп. Валерія Лобановського, 51,
тел.248-8889, факс 248-8884
38283024, ДП «НДІ будівельного виробництва»,
03110, м. Київ, просп. Валерія Лобановського, 51,
тел.248-8889, факс 248-8884

3 Національний банк України

00032106, Національний банк України, 01601,
м. Київ, вул. Інститутська, 9, тел. (044) 253-38-22

найменування

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за максимальреєстровий номер майна
місцезнаходження
плонезалежною оцін- но можливий
ща, м2
кою, грн
строк оренди
38283024.1. ЯНХЖФО002 03110, м. Київ, просп.
219,2
3 290 000,00 ста1 рік
Валерія Лобановськоном на 30.06.2018
го, 51
–
03110, м. Київ, просп.
3,5
69 599,00 станом
2 роки
Валерія Лобановськона 30.06.2018
11 місяців
го, 51

Нерухоме майно – нежитлові приміщення (приміщення підвального поверху лабораторного корпусу, літера А)
Нерухоме майно – частини нежитлових приміщень
(1,0 м2 на 2-му поверсі будівлі лабораторного корпусу, літера А; 1,5 м2 на 1-му поверсі та 1,0 м2 на
2-му поверсі інженерного корпусу, літера Е)
Нерухоме майно – частина нежитлового при00032106.292.КГМПХР010 м. Київ, вул. Інститутміщення на 1-му поверсі (корпус № 2, будівля
ська, 9
літера «К’»)

1,0

28 780,00 станом
на 30.06.2018

2 роки
11 місяців

мета використання
Розміщення суб’єкта господарювання,
що здійснює побутове обслуговування
населення (ремонт кавового обладнання)
Розміщення торговельних автоматів, що
відпускають продовольчі товари (3 кавових апарати)
Розміщення програмно-технічного комплексу самообслуговування (платіжний
термінал)

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».

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

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про проведення
конкурсу на право укладення договору оренди
нерухомого державного майна
Назва і місцезнаходження органу, що проводить конкурс: РВ
ФДМУ по Житомирській області за адресою: 10008, м. Житомир,
вул. Святослава Ріхтера, 20.
 Назва об’єкта і його місцезнаходження: двоповерхова адміністративна будівля (літ. А) площею 1035,1 м2 та будівля прохідної (літ. Б) площею 34,0 м2 за адресою: м. Житомир, просп.
Незалежності, 10б.
Ринкова вартість майна, що передається в оренду, відповідно
до звіту про незалежну оцінку майна становить 962190,00 грн на
31.05.2018.
Балансоутримувач об’єкта оренди: Філія «Житомиркомундорпроект» Державного підприємства «Державний науково-дослідний
та проектно-вишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція».
Орган, уповноважений управляти майном: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.
Основні умови проведення конкурсу:
Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць оренди – липень 2018 року становить 11943,18 грн (без ПДВ).
Основним критерієм визначення переможця є найбільший розмір
орендної плати у разі обов’язкового забезпечення виконання інших
умов конкурсу.
Учасник конкурсу має сплатити гарантійний внесок, який становить шість стартових орендних плат, або надати банківську гарантію.
Гарантійний внесок може бути здійснений шляхом перерахування
коштів на визначений в оголошенні про конкурс рахунок або шляхом
надання банківської гарантії. При цьому банківська гарантія надається у вигляді безвідкличного резервного банківського акредитива
(гарантії), який видається банком з кредитним рейтингом інвестиційного рівня або банком, акціонер якого володіє в ньому контрольним
пакетом акцій (материнська компанія) і має кредитний рейтинг інвестиційного рівня. Під «інвестиційним рівнем» для цілей цього Порядку розуміють оцінку кредитного ризику банку або акціонера, що
володіє в ньому контрольним пакетом акцій (материнська компанія),
довгострокові незабезпечені облігації яких мають достатній рівень
кредитоспроможності на рівні «ВВВ» або вище згідно з міжнародною
рейтинговою шкалою, визнаною міжнародними рейтинговими агентствами, і які не мають на дату проведення конкурсу судових процесів
з державним органом приватизації або будь-яким іншим органом
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державної влади України (відповідно до п. 4 Порядку проведення
конкурсу на право оренди державного майна). За три робочих дні до
дати проведення конкурсу гарантійний внесок має бути перерахований на розрахунковий рахунок № 373 160 020 00215 ДКСУ м. Київ,
МФО 820172, одержувач: РВ ФДМУ по Житомирській області, код за
ЄДРПОУ 13578893, призначення платежу: сплата гарантійного внеску
від учасника конкурсу з оренди. Цільове використання орендованого
майна – виробництво будівельних металевих конструкцій та частин
конструкцій. Об’єкт оренди не підлягає передачі в суборенду. Термін
оренди – до 10-ти років. У разі укладення договору оренди строком на
3 (три) роки і більше, обов’язок щодо нотаріального посвідчення покладається на орендаря. Зобов’язання орендаря щодо підтримання
належних умов експлуатації, ефективного використання, збереження об’єкта оренди, забезпечення пожежної безпеки. Зобов’язання
орендаря щодо страхування орендованого майна на суму, не меншу,
ніж його вартість, зазначену у договорі оренди, з франшизою 0 %.
Зобов’язання орендаря за сплатою орендної плати забезпечуються
у вигляді завдатку в розмірі місячної орендної плати, визначеної за
результатами конкурсу. Компенсація переможцем конкурсу витрат
на проведення незалежної оцінки майна протягом 10 днів з моменту
оголошення результатів конкурсу. Наявність чинної ліцензії на зведення металевих та інших конструкцій. 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.
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 проведення конкурсу на право оренди державного 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 пропорції її розподілу,
затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня
1995 р. № 786. У разі дострокового розірвання договору оренди,
сплачений гарантійний внесок не повертається.
Конкурс буде проведено об 11.00 на 10-й календарний день
після дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» в РВ ФДМУ по Житомирській області (10008, м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 20, кімн. 405).
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної
комісії:
заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в оголошенні
про конкурс; 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 (поштова адреса, контактний телефон, мобільний телефон);

довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено
справу про банкрутство; інформацію про відсутність застосування
до заявника санкцій відповідно до законодавства;
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; документи, які підтверджують
сплату гарантійного внеску; засвідчені в установленому порядку
копії установчих документів; завірену належним чином копію звіту
про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і
кредиторської заборгованості за останній рік;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; копію виписки (витягу) з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта
малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.
Заяви з документами на участь у конкурсах приймаються за адресою: 10008, м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 20 у РВ ФДМУ по
Житомирській області (кімн. 412).
Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються у конвертах з написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента (за наявності) із зазначенням назви, адреси та площі об’єкта.
Кінцевий термін приймання документів – за 3 робочих дні до дати
проведення конкурсу.
Допущені до участі в конкурсі учасники подають до конкурсної
комісії конверти з конкурсними пропозиціями щодо орендної плати
на відкритому засіданні конкурсної комісії в присутності учасників
конкурсу. Ознайомитись з об’єктом оренди можна в робочі дні за
місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі оренди державного майна РВ ФДМУ по Житомирській області (кімн. 405) або за
тел. (0412) 22-64-72.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про проведення
конкурсів на право оренди державного майна
 1. Назва об’єкта оренди: нежитлові приміщення – кімнати № 1-24, № 1-25, № 1-26, № 1-27 на першому поверсі 5-поверхового гуртожитку № 4, інв. № 10132000003, літ.
за техпаспортом «Г-5», загальною площею 90,6 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Пушкінська, 79, що перебувають на балансі Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну
оцінку, на 05.06.2018 становить 753700,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Міністерство освіти і науки України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
Учасник конкурсу має сплатити гарантійний внесок у розмірі шести стартових орендних плат – 22452,72 грн (без ПДВ) або надати
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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: РВ ФДМУ по Харківській області, код за ЄДРПОУ
23148337, призначення платежу: сплата гарантійного внеску від учасника конкурсу з оренди.
Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за
використання об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою
за базовий місяць оренди – липень 2018 року, яка без урахування ПДВ становить 3742,12 грн, при орендних ставках 6 %,
виходячи з ринкової вартості згідно зі звітом про незалежну оцінку.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні
індекси інфляції.
Цільове використання об’єкта оренди – розміщення їдальні, буфету, що не здійснюють продаж товарів підакцизної групи.
Ефективне використання об'єкта оренди за цільовим призначенням згідно з договором оренди.
Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч. протипожежних, санітарно-епідеміологічних, екологічних норм.
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.
Протягом місяця після укладення цього 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.
Під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага
тому учаснику конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату
за базовий місяць оренди за інших рівних умов.
Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди замовникові оцінки.
Строк дії договору оренди – 2 (два) роки 11 місяців. Подальше
використання орендованого майна буде здійснюватися відповідно
до чинного законодавства.
Заборона приватизації орендованого майна.
Передача майна в суборенду можлива після погодження з органом управління.
Продовження договору оренди здійснюється після погодження
з органом управління.
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.
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.
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 укладання договору оренди майна, що належить до державної
власності» від 15.02.13 № 201, зі змінами.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування
розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком
10 % від початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов
конкурсу.
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.
 2. Назва об’єкта оренди: нежитлове приміщення – кімн.
№ 25, 5, 6, 7, 24, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, частково № 21 (площею 34, 0 м2) на 5-му поверсі 5-поверхової нежитлової будівлі,
інв. № 10310007, літ. за техпаспортом «В-5», загальною площею 250,0 м2 за адресою: м. Харків, бульв. Богдана Хмельницького,
30, що перебуває на балансі ДНЗ «Харківський професійний ліцей
будівельних технологій».
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну
оцінку, на 08.06.2018 становить 877800,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Міністерство освіти і науки України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
Учасник конкурсу має сплатити гарантійний внесок у розмірі шести стартових орендних плат – 65374,14 грн (без ПДВ) або надати
банківську гарантію (відповідно до п. 4 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна). За 3 робочих дні (до 16.00
останнього дня) до дати проведення конкурсу гарантійний внесок
має бути перераховано на рахунок № 37310053001203 ДКСУ, МФО
820172, одержувач: РВ ФДМУ по Харківській області, код за ЄДРПОУ
23148337, призначення платежу: сплата гарантійного внеску від учасника конкурсу з оренди.
Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за
використання об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою
за базовий місяць оренди – липень 2018 року, яка без урахування ПДВ становить 10895,69 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.
Цільове використання об’єкта оренди – розміщення взуттєвого
цеху.
Ефективне використання об’єкта оренди – за цільовим призначенням згідно з договором оренди.
Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч. протипожежних, санітарно-епідеміологічних, екологічних норм.
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.
Протягом місяця після укладення цього 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.
Під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага
тому учаснику конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату
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за базовий місяць оренди за інших рівних умов.
Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати за виконану незалежну оцінку об`єкта оренди замовникові оцінки.
Строк дії договору оренди – 2 (два) роки 11 місяців. Подальше
використання орендованого майна буде здійснюватися відповідно
до чинного законодавства.
Заборона приватизації та суборенди орендованого майна.
Продовження договору оренди здійснюється після погодження
з органом управління.
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.
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.
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 укладання договору оренди майна, що належить до державної
власності» від 15.02.13 № 201, зі змінами.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування
розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком
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 об
11.30 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 об 11.30.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії такі матеріали:
заяву на участь у конкурсі та документи, зазначені в оголошені про
конкурс; документи, які підтверджують гарантійний внесок; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати,
пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день
проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з учасником
та із зазначенням банківських реквізитів;
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження
представника юридичної особи; засвідчені в установленому порядку
копії установчих документів; завірену належним чином копію звіту про
фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента
про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або
належним чином оформлену довіреність; 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.
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 хв. до
початку проведення конкурсу.
Ознайомитися з об’єктами оренди можна в робочі дні та години
за місцем їх розташування.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати у РВ ФДМУ по Харківській області (відділ оренди) за адресою:
м. Харків, майдан Театральний, 1.

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про проведення
конкурсу на право укладення договору оренди
державного майна
Регіональне відділення ФДМУ по Одеській області проводить конкурс
на право укладення договору оренди державного нерухомого майна,
яке обліковується на балансі Одеської національної академії харчових
технологій, орган управління – Міністерство освіти і науки України.
 Назва об’єкта оренди: виділена частина приміщення вестибуля першого поверху п’ятиповерхового учбового корпусу
№ 1, загальна площа – 8,49 м2.
Місцезнаходження об’єкта оренди: м. Одеса, вул. Дворянська, 1/3.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою: 123 930 (сто
двадцять три тисячі дев’ятсот тридцять) гривень 00 коп. (без ПДВ).
Стартова орендна плата за базовий місяць оренди – червень 2018 р. – 843,61 (вісімсот сорок три) гривні 61 коп. (без
урахування ПДВ).
Основні умови конкурсу:
Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати
за використання об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною
платою.
Мета використання: розміщення кафетерію, 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 – 5 061, 66 (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 в конкурсі на право оренди державного нерухомого майна площею 8,49 м2.
Внесення протягом 10 робочих днів від дати укладення договору
оренди плати не менш 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.
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 3 робочих днів з моменту затвердження протоколу засідання
конкурсної комісії договір оренди та укласти його з орендодавцем
протягом 5 робочих днів з моменту його отримання, а у разі його відмови від укладення договору оренди (протягом 5 робочих днів) або
порушення строку підписання, договір оренди укладається з учасником конкурсу, який останній відмовився від надання пропозицій по
орендній платі, але погодився укласти договір оренди з урахуванням
своєї останньої пропозиції орендної плати. У разі порушення переможцем конкурсу строку підписання договору оренди або відмови
від підписання, сплачений ним гарантійний внесок не повертається
та перераховується до Державного бюджету України.
Гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладання договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім
переможця конкурсу та осіб, яким гарантійний внесок не повертається згідно вимог Порядку проведення конкурсу на право оренди
державного майна.
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 оголошенні
про конкурс; документи, які підтверджують оплату 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; інформація про засоби зв’язку з ним;
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи що посвідчують повноваження
представника юридичної особи; засвідчені в установленому порядку
копії установчих документів; завірена належним чином копія звіту про
фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідка від претендента
про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичної особи: копія документа, що посвідчує особу, або
належним чином оформлену довіреність; завірена належним чином
копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру фізичних
осіб – підприємців; завірена належним чином копію декларації про
доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи –
платника єдиного податку;
надання гарантійного листа, погодженого з профспілковою організацією ОНАХТ, щодо граничних рівнів цін та асортименту студентського буфету;
надання гарантійного листа, погодженого з профспілковою організацією ОНАХТ, щодо надання пільгових умов обслуговування студентам з низьким рівнем доходів (із соціально незахищених родин).
Пропозиції претендентів мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в оголошені 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 оголошення за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. № 1113, 11-й поверх, щодня з 9.00 до 16.00, у
п’ятницю та передсвяткові дні – 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 в 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 хв. до початку проведення конкурсу.
Конкурс буде проведено на 11-й календарний день після
опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації»
о 10.00 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.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про проведення
конкурсу на право укладення договору оренди
державного майна
Регіональне відділення ФДМУ по Одеській області проводить конкурс на право укладення договору оренди державного нерухомого
майна, яке обліковується на балансі Одеського державного аграрного
університету, орган управління – Міністерство освіти і науки України.
 Назва об’єкта оренди: виділена частина нежитлового приміщення першого поверху, розташованого в чотириповерховій будівлі гуртожитку № 1 (інв. № 1031032178), загальна
площа – 4 м2.
Місцезнаходження об’єкта оренди: м. Одеса, вул. Семінарська, 9.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою: 42 900 (сорок
дві тисячі дев’ятсот) гривень 00 коп. (без ПДВ).
Стартова орендна плата за базовий місяць оренди – червень 2018 р. – 185,26 (сто вісімдесят п’ять) гривень 26 коп.
(без урахування ПДВ).
Основні умови конкурсу:
Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною платою.
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Мета використання: розміщення суб’єктів господарювання, що
здійснюють побутове обслуговування населення (пральня самообслуговування).
Строк оренди – 2 (два) роки 11 (одинадцять) місяців.
Сплата гарантійного внеску, який становить 6 (шість) стартових
орендних плат – 1111,56 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 в конкурсі на право оренди державного нерухомого майна площею 4,0 м2.
Внесення протягом 10 робочих днів від дати укладання 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.
Надання гарантійного листа, погодженого з профспілковою організацією ОНАХТ, щодо граничних рівнів цін та асортименту студентського буфету.
Надання гарантійного листа, погодженого з профспілковою організацією ОНАХТ, щодо надання пільгових умов обслуговування студентам 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 застрахованим.
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’єкту оренди з вини орендаря.
Заборона суборенди та приватизації.
Компенсація переможцем конкурсу витрат на здійснення звіту про
незалежну оцінку об’єкта оренди, яка була підставою для визначення
стартової орендної плати, протягом 10 днів з моменту повідомлення
про переможця конкурсу.
Переможець конкурсу зобов’язаний особисто отримати протягом 3 робочих днів з моменту затвердження протоколу засідання
конкурсної комісії договір оренди та укласти його з орендодавцем
протягом 5 робочих днів з моменту його отримання, а у разі його відмови від укладення договору оренди (протягом 5 робочих днів) або
порушення строку підписання, договір оренди укладається з учасником конкурсу, який останній відмовився від надання пропозицій по
орендній платі, але погодився укласти договір оренди з урахуванням
своєї останньої пропозиції орендної плати. У разі порушення переможцем конкурсу строку підписання договору оренди або відмови
від підписання, сплачений ним гарантійний внесок не повертається
та перераховується до Державного бюджету України.
Гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім
переможця конкурсу та осіб, яким гарантійний внесок не повертається згідно вимог Порядку проведення конкурсу на право оренди
державного майна.
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 оголошенні
про конкурс; документи, які підтверджують оплату гарантійного внеску; відомості про претендента, в 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; надання гарантійного листа, погодженого з профспілковою організацією ОНАХТ, щодо
граничних рівнів цін та асортименту студентського буфету; надання
гарантійного листа, погодженого з профспілковою організацією
ОНАХТ, щодо надання пільгових умов обслуговування студентам з
низьким рівнем доходів (з соціально незахищених родин);
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження
представника юридичної особи; засвідчені в установленому порядку
копії установчих документів; завірена належним чином копію звіту про
фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідка від претендента
про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичної особи: копія документа, що посвідчує особу, або
належним чином оформлена довіреність; завірена належним чином
копія виписки або витягу з Єдиного державного реєстру фізичних
осіб – підприємців; завірена належним чином копія декларації про
доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку;
надання гарантійного листа, погодженого з профспілковою організацією ОНАХТ, щодо граничних рівнів цін та асортименту студентського буфету; надання гарантійного листа, погодженого з
профспілковою організацією ОНАХТ, щодо надання пільгових умов
обслуговування студентам з низьким рівнем доходів (із соціально
незахищених родин).
Пропозиції претендентів мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в оголошені 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 оголошення за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. № 1113, 11-й поверх, щодня з 9.00 до 16.00, у
п’ятницю та передсвяткові дні – 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 в 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 хв. до початку проведення конкурсу.
Конкурс буде проведено на 11-й календарний день після
опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації»
о 10.00 у РВ ФДМУ по Одеській області за адресою: м. Одеса,
вул. Велика Арнаутська, 15, 5-й поверх, кімн. 503.
Ознайомитись 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.
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРЕНДУ ВІЙСЬКОВОГО МАЙНА
(відповідно до наказу ФДМУ № 30 від 15.01.08)

ІНФОРМАЦІЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ
про об’єкт нерухомого військового майна,
який пропонується до передачі в оренду
на конкурсній основі
 1. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: державне
нерухоме майно – нежитлова одноповерхова будівля «Чайна»
літ. Ч-1 площею 196,5 м2 за адресою: Харківська обл., Вовчанський р-н, с. Верхня Писарівка, вул. Рубіжанська, 17;
балансоутримувач – Національна академія Національної гвардії
України;
орган управління – Головне Управління Національної Гвардії
України.
1.1. Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом з незалежної
оцінки на 25.04.2018 становить 270 800,00 грн (двісті сімдесят тисяч
вісімсот грн) без урахування ПДВ.
1.2. Стартова орендна плата за базовий місяць оренди – червень 2018 року становить 1364,83 грн без урахування ПДВ.
1.3. У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції (відповідно до чинного законодавства).
2. Умови конкурсу:
2.1. До участі у конкурсі не допускаються:
особи, щодо яких застосовуються санкції відповідно до рішення
Ради Національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року
«Про застосування персональних спеціальних економічних та інших
обмежувальних заходів (санкцій)», введеного в дію Указом Президента України від 15 травня 2017 року № 133/2017;
юридичні особи, власником будь-якої кількості акцій (часток,
паїв) та/або кінцевим бенефіціарним власником (контролером)
яких є резидент держави, визнаної Верховною Радою України
державою-агресором, чи держава, визнана Верховною Радою України державою-агресором;
юридичні особи чи пов’язані з ними особи, зареєстровані в державі, визнаній Верховною Радою України державою-агресором, або
стосовно яких застосовано санкції відповідно до законодавства;
фізичні особи чи пов’язані з ними особи, які мають громадянство
держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором,
або стосовно яких застосовано санкції відповідно до законодавства.
2.2. Найбільший розмір орендної плати, запропонований учасником в конкурсній пропозиції у день проведення торгів є початковою
орендною платою (за базовий місяць).
2.3. Мета використання: розміщення їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи загальною площею 196,5 м2
(орендна ставка 6%).
2.4. Зобов’язання орендаря щодо попередньої сплати орендної
плати за 6 місяців наперед протягом 15 календарних днів з моменту
підписання договору оренди.
2.5. На підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен сплатити завдаток у розмірі
запропонованої ним суми місячної орендної плати. Завдаток стягується до державного бюджету і балансоутримувачу у співвідношенні,
визначеному у договорі оренди, який вноситься в рахунок плати за
останній місяць оренди.
2.6. Своєчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату до
державного бюджету та балансоутримувачу (щомісяця до 15 числа місяця, наступного за звітним, з урахуванням індексу інфляції),
надання орендарем копій платіжних документів орендодавцю та
балансоутримувачу.
2.7. Строк оренди: 2 роки 11 місяців за умови сплати протягом
15 календарних днів орендної плати за 6 місяців наперед, визначеної пунктом 2.4.
2.8. Належне утримання та ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням, визначеним у договорі оренди.
2.9. Забезпечення збереження орендованого майна, запобігання його пошкодженню і псуванню, здійснення заходів протипожежної безпеки.
2.10. Страхування об’єкта оренди протягом одного місяця з дати
укладення договору оренди на суму, не меншу ніж його вартість за
висновком про вартість, на користь балансоутримувача в порядку,
визначеному чинним законодавством, і надання орендодавцю та балансоутримувачу копій договору страхування і платіжних документів
щодо здійснення страхових внесків, завірених банківською установою. Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб
увесь строк оренди майно було застрахованим.
2.11. Зобов’язання орендаря проводити звіряння взаєморозрахунків по орендних платежах і оформляти відповідні акти звіряння на
вимогу орендодавця та балансоутримувача.
2.12. Зобов’язання орендаря у разі припинення або розірвання
договору повернути об’єкт оренди у належному стані, не гіршому ніж
на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу та (або) відновити майно та (або) відшкодувати збитки
у разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) орендованого майна з вини орендаря.
2.13. Проведення орендарем своєчасно за власний рахунок капітальних, поточних та інших видів ремонту орендованого майна.
2.14. Нести відповідальність за дотримання правил експлуатації
інженерних мереж, пожежної безпеки і санітарії в приміщеннях згідно із законодавством.
2.15. Право орендодавця, балансоутримувача та уповноваженого
органу управління здійснювати контроль наявності, стану, напрямів
та ефективності використання орендованого майна та виконання
орендарем інших умов договору оренди.
2.16. У разі припинення або розірвання договору оренди поліпшення орендованого майна, здійснені за рахунок власних коштів, які
можна відокремити від орендованого майна не завдаючи йому шкоди,
є власністю орендаря, а невід’ємне поліпшення – власністю орендодавця. вартість невід’ємних поліпшень орендованого майна, здійснених орендарем за згодою орендодавця, не підлягає компенсації.
2.17. Орендоване майно може бути об’єктом оренди без права
приватизації.
2.18. Дострокове припинення дії договору оренди на вимогу орендодавця у разі, якщо орендар:
1) користується майном не відповідно до умов договору;
2) навмисно або з необережності погіршує стан орендованого
майна;
3) систематично порушує терміни здійснення будь-яких платежів
за договором;
4) не здійснює ремонт орендованого майна згідно з умовами
договору;
5) перешкоджає співробітниками орендодавця, балансоутримувача та органу управління державним майном здійснювати перевірку
стану орендованого майна;
6) не переглядає розмір орендної плати, у разі внесення відповідних змін до методики розрахунку і порядку використання плати
за оренду державного майна, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 04.10.1998 №786;
7) не виконав зобов’язання щодо страхування державного майна;
8) не надав орендодавцю та балансоутримувачу договір страхування і платіжні документи щодо здійснення страхових внесків.
3. Претенденти вносять гарантійний внесок у розмірі, який становить шість стартових орендних плат – 8188 грн (вісім тисяч сто вісімдесят вісім гривень 98 коп.), який має бути перерахований на рахунок
Національної академії Національної гвардії України, код за ЄДРПОУ
08610502, р/р 37318026015295, банк: Державна казначейська служба
України, м. Київ, МФО 820172, призначення платежу: гарантійний внесок (назва претендента) за участь у конкурсі на право оренди. Гарантійний внесок може бути здійснений шляхом надання банківської гарантії.
При цьому банківська гарантія надається у вигляді безвідкличного ре-

зервного банківського акредитива (гарантії), який видається банком з
кредитним рейтингом інвестиційного рівня або банком, акціонер якого
володіє в ньому контрольним пакетом акцій (материнська компанія) і
має кредитний рейтинг інвестиційного рівня. Під «Інвестиційним рівнем» для цілей цього порядку розуміють оцінку кредитного ризику
банку або акціонера, що володіє в ньому контрольним пакетом акцій
(материнська компанія), довгострокові незабезпечені облігації яких
мають достатній рівень кредитоспроможності на рівні «ВВВ» бо вище
згідно з міжнародною рейтинговою шкалою, визнаною міжнародними
рейтинговими агентствами, і які не мають на дату проведення конкурсу
судових процесів з державним органом приватизації або будь-яким
іншим органом державної влади України.
3.1. Сплачений гарантійний внесок не повертається в разі:
якщо претендентом відкликані матеріали після останнього дня
строку для їх подання;
непідписання переможцем конкурсу протоколу відкритого засідання конкурсної комісії за участю учасників конкурсу щодо передачі
в оренду державного нерухомого майна;
порушення строку підписання та надання договору оренди нерухомого державного майна.
3.2. Здійснення нотаріального посвідчення договору оренди за
рахунок коштів орендаря.
Інші умови договору оренди, який буде укладено з переможцем
конкурсу, відповідатимуть умовам Типового договору оренди, затвердженого наказом ФДМУ від 23.08.2000 № 1774 (у редакції наказів ФДМУ від 09 серпня 2007 р. № 1329, від 05 березня 2013 року
№ 276) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 серпня
2007 року за № 980/142476.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями
учасника конкурсу. Збільшення розміру орендної плати здійснюється
учасниками з кроком 2 % від початкової орендної плати.
Основним критерієм визначення переможця є найбільший розмір
орендної плати за базовий місяць розрахунку у разі обов’язкового
забезпечення виконання інших умов конкурсу.
Для участі у конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії:
заяву про участь у конкурсі із зазначенням в ній ідентифікаційного коду за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій
України для юридичних осіб/реєстраційний номер облікової картки
платника податків для фізичних осіб (крім тих, які через свої релігійні
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це
відповідних орган державної фіскальної служби і мають відмітку у
паспорті) та документи, зазначені в оголошенні про конкурс;
проект договору оренди з пропозиціями щодо виконання умов
конкурсу (крім розміру орендної плати, пропозиція щодо якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу), підписаний
претендентом і завірений печаткою (за наявності); документи, які
підтверджують гарантійний внесок; інформацію про засоби зв’язку
з учасником конкурсу; відомості про учасника конкурсу відповідно до
вимог п. 7 Порядку проведення конкурсу на право оренди Державного майна, затвердженого постановою Кабінету міністрів України
від 31.08.2011 № 906, а саме:
а) якщо учасник є юридичною особою:
документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; засвідчені у встановленому порядку копії установчих
документів; завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської
заборгованості за останній рік; довідку від претендента про те, що
стосовно нього не порушено справу про банкрутство; копію балансу
за останній звітний період;
б) якщо учасник є фізичною особою:
копію документа, що посвідчує особу, або належним чином
оформлену довіреність; завірену належним чином копію декларації
про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.
Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються в канцелярію Національної академії Національної гвардії України у конверті з написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента (за наявності) за адресою: Національна академія Національної
гвардії України, мкр-н Захисників України 3, м. Харків, 61001 з 9.00
до 17.30, обідня перерва 12.30 – 14.00.
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноважені особи учасників конкурсу подають конверти з конкурсними пропозиціями щодо розміру орендної плати за базовий місяць оренди
в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за участю учасників конкурсу.
4. Реєстрація конкурсних пропозицій щодо розміру орендної плати
завершується за 10 хв. до початку проведення конкурсу.
5. Конкурс буде проведено об 11.00 через 10 днів після публікації цієї інформації у газеті «Відомості приватизації» за адресою:
м. Харків, мкр-н Захисників України 3, методичний кабінет в приміщенні Національної академії Національної гвардії України.
ІНФОРМАЦІЯ
Головного центру підготовки особового
складу Державної прикордонної служби України
ім. генерал-майора Ігоря Момота про проведення
конкурсу на право укладання договору оренди
нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: відділення квартирно-експлуатаційного забезпечення відділу матеріального забезпечення Головного центру підготовки особового складу
Державної прикордонної служби України ім. Генерал-майора Ігоря
Момота, адреса: 19601, м. Черкаси, с-ще Оршанець, вул. Підполковника Красніка, 1.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: частина нежитлового приміщенні 1-го поверху гуртожитку № 1 загальною площею
2,0 м2, що перебуває на балансі Головного центру підготовки особового складу Державної прикордонної служби України ім. Генералмайора Ігоря Момота, адреса: 19601, м. Черкаси, с-ще Оршанець,
вул. Підполковника Красніка, 1. Мета оренди: розміщення банкоматів
та терміналів самообслуговування на площі 2,0 м2.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до
чинного законодавства України, за базовий місяць розрахунку –
червень 2018 року становить 320,00 грн без урахування ПДВ.
Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
найбільший розмір орендної плати; своєчасна сплата орендної
плати; компенсація орендодавцю податку за землю під об’єктом
оренди; компенсація витрат переможцем конкурсу 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; страхування орендованого майна
протягом місяця з дати укладення договору оренди на суму, не
меншу ніж зазначена в звіті про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством
України; зобов’язання орендаря зі сплати орендної плати внесенням завдатку у розмірі, не меншому ніж місячна орендна плата;
зобов’язання не зберігати і не використовувати в орендованому
приміщенні токсичні, вибухові, наркотичні, радіоактивні речовини
і матеріали, забезпечити протипожежну безпеку об’єкта оренди;
зобов’язання щодо дотримання належних умов експлуатації об’єкта
оренди, запобігання його пошкодженню та псуванню, утримувати
майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його
в оренду; зобов’язання виконувати всі необхідні заходи для захисту довкілля з метою дотримання екологічних норм експлуатації
приміщення; заборона суборенди, приватизації та переходу права
власності на орендоване майно.
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Строк оренди – 2 роки 11 місяців 30 днів з можливістю продовження терміну дії договору за умови виконання орендарем всіх обов’язків
за договором оренди за наявності згоди балансоутримувача та погодження органу, уповноваженого управляти об’єктом оренди.
Для участі в конкурсі учасник подає на розгляд конкурсної комісії:
заяву про участь у конкурсі з зазначенням 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 сплати 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, витягу з Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; звіт про фінансовий стан (платоспроможність) учасника конкурсу з урахуванням
дебіторської та кредиторської заборгованості;
для учасників, що є фізичними особами: копію документів, що посвідчують особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену
довіреність, видану представнику фізичної особи; посвідчені нотаріально копії ідентифікаційного номера, витягу з Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; декларацію
про доходи; довідку про взяття на облік платника податків.
Конкурсні пропозиції із зазначенням виконання основних умов
конкурсу та вимог до використання об’єкта і розмір орендної плати
подаються в окремому непрозорому конверті з написом «На конкурс»,
запечатаному печаткою учасника конкурсу (за наявності). Кінцевий
термін приймання документів на конкурс – 17 календарних днів з дати
опублікування інформації в газеті «Відомості приватизації».
Конкурс буде проведено о 10.00 на 21-й календарний день
з дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації».
Телефон для довідок з питань конкурсу (0472) 33-33-47.
Інформація
Управління Служби безпеки України
в Тернопільській області про проведення конкурсу
на право оренди військового нерухомого майна
Назва та місце розташування органу, що проводить конкурс:
Управління Служби безпеки України в Тернопільській області, м. Тернопіль, просп. С. Бандери, 21, 46002.
 Назва майна, його місцезнаходження: частина приміщення
тамбуру площею 2,0 м2 на першому поверсі поліклініки ВМС з
вбудованим спортивним комплексом УСБУ за адресою: м. Тернопіль, вул. Самчука, 1.
Оціночна вартість згідно з актом оцінки: 11280,00 грн.
Балансоутримувач: Управління Служби безпеки України в Тернопільській області, м. Тернопіль, просп. С. Бандери, 21, 46002.
Кінцевий термін прийняття документів на конкурс: 30 календарних днів з моменту опублікування цієї інформації в газеті «Відомості
приватизації» (конкурс буде проведено на 31-й день після дати опублікування (якщо він є робочим).
Розмір орендної плати, визначений згідно з чинним законодавством: 373,37 грн.
Телефони для довідок з питань конкурсу: тел./факс (0352) 52-52-34,
тел. 27-92-11.
Основні вимоги до умов експлуатації майна: використання згідно
з його призначенням та умовами конкурсу.

Основні умови конкурсу:
1. Мета передачі в оренду нерухомого майна, що належить до
державної власності: розміщення банкомата;
2. Розмір стартової орендної плати за базовий місяць оренди липень 2018 року: 373,37 грн (орендна плата за базовий місяць оренди
державного майна визначена на підставі Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 №786);
3. Ефективне використання орендованого майна відповідно до
мети використання, визначеної умовами конкурсу, з можливістю її
зміни після укладення договору оренди за умови погодження з балансоутримувачем та органом, уповноваженим управляти майном;
4. Строк оренди – 2 роки 11 місяців з можливістю продовження
строку відповідно до вимог чинного на момент його закінчення законодавства і належного виконання орендарем всіх обов’язків за
договором оренди;
5. Своєчасне і в повному обсязі внесення орендної плати з урахуванням індексу інфляції (щомісяця до 15 числа місяця, наступного
за звітним);
6. Неукладення переможцем конкурсу договору оренди протягом
20 днів з моменту затвердження результатів конкурсу розцінюється
орендарем як відмова від його укладення;
7. Обов’язкова сплата переможцем конкурсу завдатку у розмірі
двомісячної орендної плати. Розмір завдатку підлягає сплаті протягом
10 (десяти) банківських днів з дати укладення договору оренди;
8. Страхування орендованого майна на повну його вартість, визначену актом оцінки майна, протягом 10 (десяти) банківських днів з дати
укладення договору оренди на весь строк дії договору оренди;
9. Об’єкт не підлягає приватизації та передачі в суборенду, забороняється перехід права власності на орендоване майно до третіх осіб;
10. Утримання об’єкта в належному санітарно-технічному стані;
11. Забезпечення дотримання заходів протипожежної безпеки
(зобов’язання не зберігати і не використовувати токсичні, хімічні,
вибухові, наркотичні, радіоактивні та легкозаймисті матеріали і речовини в орендованому приміщенні);
12. Дотримання правил охорони праці;
13. Зобов’язання орендаря погоджувати з орендодавцем здійснення невід’ємних поліпшень орендованого майна, внесення змін
до складу орендованого майна, проведення його реконструкції тощо,
що зумовлює підвищення його вартості за власний рахунок;
14. У разі потреби проводити поточний, капітальний та інші види
ремонтів об’єкта за власний рахунок орендаря; поліпшення орендованого майна, здійснені орендарем за власний рахунок, які можна
відокремити від орендованого майна, не завдаючи йому шкоди, визнаються власністю орендаря; поліпшення орендованого майна, які
неможливо відокремити від орендованого майна без заподіяння йому
шкоди (невід’ємні поліпшення), у разі припинення або розірвання договору оренди компенсації не підлягають і є власністю держави;
15. Зобов’язання орендаря у разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) орендованого майна з вини орендаря відновити
майно або відшкодувати збитки орендодавцю (балансоутримувачу)
у разі неможливості його відновлення;
16. Відшкодування переможцем конкурсу витрат на проведення
оцінки об’єкта оренди протягом 10 (десяти) банківських днів з дати
укладення договору;
17. Протягом 20 днів з дати затвердження результатів конкурсу
фізична або юридична особа, з якою прийнято рішення укласти договір оренди, але яка відмовилась від його підписання, зобов’язана
компенсувати витрати, зазначені в пункті 16;
18. На вимогу орендодавця (балансоутримувача) надавати необхідну інформацію щодо об’єкта оренди та забезпечувати умови для
перевірки об’єкта;

КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
апарат фдму
ІНФОРМАЦІЯ
про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності
 Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень виробничого корпусу № 12 загальною площею 3599,5 м2,
розташованих в будівлі за адресою: вул. Московська, 8, м. Київ, що
обліковуються на балансі державного підприємства заводу «Арсенал», з метою укладення договору оренди.
Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого
оцінюється: вул. Московська, 8, 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): 61 приміщення.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2018.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ 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 цієї інформації.

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності
 1. Найменування об’єкта оцінки: частина лікарні з поліклінікою
(літер А-5) площею 21,0 м2 за адресою: 43001, Волинська обл., м. Луцьк,
вул. Чернишевського, 114б, що обліковується на балансі ДУ «Територіальне медичне об’єднання МВС України по Волинській області». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43001, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Чернишевського, 114б. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення
договору оренди. Телефон (0332) 24-80-24. Телефакс (0332)24-34-77.
Розмір земельної ділянки, усього: 0,9348 га (пропорційний площі (частині
площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: м. Луцьк,
вул. Чернишевського, 114б. Цільове призначення земельної ділянки: для
обслуговування лікарні з поліклінікою. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування земельною ділянкою. Нормативна
грошова оцінка земельної ділянки: 3856510,29 грн станом на 31.01.2018.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно на 31.07.2018. Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,78 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно – приміщення, частини
будівель. Особа – платник робіт з оцінки – Фірма «Волиньфарм» у формі
товариства з обмеженою відповідальністю..
 2. Найменування об’єкта оцінки: частина будівлі (літер А-7) площею 112,9 м2 за адресою: 43010, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Кременецька, 38, що обліковується на балансі Волинської філії Державного
підприємства «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний
інститут «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
43010, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Кременецька, 38. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
розміру орендної плати для продовження дії договору оренди. Телефон
(0332) 24-80-24. Телефакс (0332)24-34-77. Наявність об’єктів, що містять
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно на 31.08.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг
з оцінки об’єкта оцінки – 2,46 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
нерухоме майно – приміщення, частини будівель – адміністративна. Особа – платник робіт з оцінки – ТОВ «ДИЗЕЛЬ ТРАНС КОМПАНІ».
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19. Протягом 15 днів з дати підписання договору оренди укласти з
орендодавцем (балансоутримувачем) об’єкта оренди договір про відшкодування витрат балансоутримувача та утримання орендованого
нерухомого майна та надання комунальних послуг орендарю, в тому
числі податку на землю, незалежно від наслідків своєї діяльності;
20. Перед поданням документів на участь у конкурсі претенденту
обов’язково необхідно ознайомитись з об’єктом оренди і умовами
його експлуатації та разом з іншими документами, необхідними для
участі в конкурсі, надати відповідну розписку.
Основним критерієм визначення переможця є найвищий розмір
орендної плати при обов’язковому забезпеченні виконання інших
умов конкурсу.
Конкурс буде проведено в приміщенні Управління Служби
безпеки України в Тернопільській області на 31-й день після
дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» (якщо він є робочим) о 10.00, за адресою: м. Тернопіль, просп. С. Бандери, 21, тел./факс (0352) 52-52-34,
тел. 27-92-11.
Ознайомитись з об’єктом оренди можна запропонувати в робочі
дні за місцем його розташування.
Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії такі матеріали:
заяву про участь у конкурсі; відомості про учасника конкурсу:
а) фізичні особи-підприємці:
завірену копію витягу та виписки з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (з обов’язковим зазначенням видів діяльності); копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду/реєстраційного номера облікової картки платника податків;
копію паспорту (1, 2 сторінка + реєстрація); для представника – належним чином оформлену довіреність та завірену копію документа, що
засвідчує особу; копію відповідного дозволу або ліцензії на виконання
певних робіт чи провадження певного виду господарської діяльності у
випадках, передбачених чинним законодавством України; завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого
підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку;
б) юридичні особи:
копії установчих документів, засвідчені в нотаріальному порядку;
копію свідоцтва про державну реєстрацію, копію витягу з Єдиного
державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);
копію довідки про взяття на облік платника податку; копію відповідного дозволу або ліцензії на виконання певних робіт чи провадження
певного виду господарської діяльності у випадках, передбачених чинним законодавством України; належним чином оформлену довіреність, видану представнику юридичної особи; довідку про відсутність
підприємства-учасника конкурсу в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство; завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської та кредиторської заборгованості
за останній рік; відомості про фінансовий стан (платоспроможність)
учасника конкурсу; техніко-економічне обґрунтування оренди (варіанти поліпшення орендованого майна).
Усі учасники конкурсу повинні також подати пропозиції щодо виконання умов конкурсу, зобов’язання (пропозиції) щодо забезпечення
орендної плати (застави за майно) та додаткові зобов’язання щодо
експлуатації об’єкта.
Пропозиції та інші документи пропонується подавати у запечатаному конверті з написом «Для участі в конкурсі по оренді» з відбитком
печатки претендента (у разі наявності).
Документи, що подаються на конкурс, мають бути належним чином оформлені. Помарки та виправлення в них не допускаються.

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 «БУДТРАНСЕРВІС».
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 чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким 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: приміщення, частини будівель.
Строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 7 000,00 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 6 вересня 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)
12 вересня 2018 року о 14.00.

 3. Найменування об’єкта оцінки: цех кабалки загальною площею
102,8 м2 за адресою: 44632, Волинська обл., Маневицький р-н, с. Цміни,
вул. Лісова, 7а, що обліковується на балансі Державного підприємства
«Маневицьке лісове господарство». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
44632, Волинська обл., Маневицький р-н, с. Цміни, вул. Лісова, 7а. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди.
Телефон (0332) 24-80-24. Телефакс (0332)24-34-77. Розмір земельної ділянки, усього: 32,00 га (пропорційний площі будівлі під об’єктом оренди
з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: Волинська обл., Маневицький р-н, Цмінівська сільська рада, за межами населеного пункту. Цільове призначення
земельної ділянки: для ведення лісового господарства. Правовий режим
земельної ділянки: право постійного користування земельною ділянкою.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно на 31.08.2018. Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3,66 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно – окрема будівля площею
до 500 м2 – виробнича. Особа – платник робіт з оцінки – ДП «Поліське
лісове господарство».
 4. Найменування об’єкта оцінки: цех переробки деревини загальною площею 132,9 м2 за адресою: 44632, Волинська обл., Маневицький
р-н, с. Цміни, вул. Лісова, 7б, що обліковується на балансі Державного підприємства «Маневицьке лісове господарство». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: 44632, Волинська обл., Маневицький р-н, с. Цміни, вул. Лісова, 7б.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди.
Телефон (0332) 24-80-24. Телефакс (0332) 24-34-77. Розмір земельної ділянки, усього: 32,00 га (пропорційний площі будівлі під об’єктом оренди
з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: Волинська обл., Маневицький р-н, Цмінівська сільська рада, за межами населеного пункту. Цільове призначення
земельної ділянки: для ведення лісового господарства. Правовий режим
земельної ділянки: право постійного користування земельною ділянкою.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно на 31.08.2018. Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3,66 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно – окрема будівля площею
до 500 м2 – виробнича. Особа – платник робіт з оцінки – ДП «Поліське
лісове господарство».

 5. Найменування об’єкта оцінки: пункт дикоростучих загальною
площею 46,8 м2 за адресою: 44632, Волинська обл., Маневицький р-н,
с. Цміни, вул. Лісова, 6, що обліковується на балансі Державного підприємства «Маневицьке лісове господарство». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: 44632, Волинська обл., Маневицький р-н, с. Цміни, вул. Лісова, 6.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди.
Телефон (0332) 24-80-24. Телефакс (0332) 24-34-77. Розмір земельної ділянки, усього: 32,00 га (пропорційний площі будівлі під об’єктом оренди
з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: Волинська обл., Маневицький р-н, Цмінівська сільська рада, за межами населеного пункту. Цільове призначення
земельної ділянки: для ведення лісового господарства. Правовий режим
земельної ділянки: право постійного користування земельною ділянкою.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно на 31.08.2018. Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3,66 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно – окрема будівля площею
до 500 м2 – виробнича. Особа – платник робіт з оцінки – ДП «Поліське
лісове господарство».
 6. Найменування об’єкта оцінки: котлопункт загальною площею
72,2 м2 за адресою: 44632, Волинська обл., Маневицький р-н, с. Цміни,
вул. Лісова, 8, що обліковується на балансі Державного підприємства
«Маневицьке лісове господарство». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
44632, Волинська обл., Маневицький р-н, с. Цміни, вул. Лісова, 8. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди. Телефон (0332) 24-80-24. Телефакс (0332) 24-34-77. Розмір земельної ділянки, усього: 32,00 га (пропорційний площі будівлі під об’єктом оренди
з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: Волинська обл., Маневицький р-н, Цмінівська сільська рада, за межами населеного пункту. Цільове призначення
земельної ділянки: для ведення лісового господарства. Правовий режим
земельної ділянки: право постійного користування земельною ділянкою.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно на 31.08.2018. Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3,66 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно – окрема будівля площею
до 500 м2 – виробнича. Особа – платник робіт з оцінки – ДП «Поліське
лісове господарство».
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 7. Найменування об’єкта оцінки: башня рожновського за адре-

сою: 44632, Волинська обл., Маневицький р-н, с. Цміни, вул. Лісова, що
обліковується на балансі Державного підприємства «Маневицьке лісове господарство». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44632, Волинська
обл., Маневицький р-н, с. Цміни, вул. Лісова. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру
орендної плати для укладення договору оренди. Телефон (0332) 24-8024. Телефакс (0332) 24-34-77. Розмір земельної ділянки, усього: 32,00 га
(пропорційний площі будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної
ділянки: Волинська обл., Маневицький р-н, Цмінівська сільська рада, за
межами населеного пункту. Цільове призначення земельної ділянки: для
ведення лісового господарства. Правовий режим земельної ділянки:
право постійного користування земельною ділянкою. Наявність об’єктів,
що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно на 31.08.2018. Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,46 тис. грн. Подібні до об’єкта
оцінки об’єкти: нерухоме майно – споруда, зокрема, аналогічного функціонального призначення. Особа – платник робіт з оцінки – ДП «Поліське
лісове господарство».
 8. Найменування об’єкта оцінки: контора лісництва загальною
площею 214,5 м2 за адресою: 44632, Волинська обл., Маневицький р-н,
с. Цміни, вул. Лісова, 1а, що обліковується на балансі Державного підприємства «Маневицьке лісове господарство». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: 44632, Волинська обл., Маневицький р-н, с. Цміни, вул. Лісова, 1а.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди.
Телефон (0332) 24-80-24. Телефакс (0332) 24-34-77. Розмір земельної ділянки, усього: 32,00 га (пропорційний площі будівлі під об’єктом оренди
з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: Волинська обл., Маневицький р-н, Цмінівська сільська рада, за межами населеного пункту. Цільове призначення
земельної ділянки: для ведення лісового господарства. Правовий режим
земельної ділянки: право постійного користування земельною ділянкою.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): орієнтовно на 31.08.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3,66 тис. грн. Подібні
до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно – окрема будівля площею до
500 м2 – адміністративна. Особа – платник робіт з оцінки – ДП «Поліське
лісове господарство».
 9. Найменування об’єкта оцінки: пожежна вишка за адресою:
44632, Волинська обл., Маневицький р-н, с. Цміни, вул. Лісова, що обліковується на балансі Державного підприємства «Маневицьке лісове
господарство». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44632, Волинська
обл., Маневицький р-н, с. Цміни, вул. Лісова. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру
орендної плати для укладення договору оренди. Телефон (0332) 24-8024. Телефакс (0332) 24-34-77. Розмір земельної ділянки, усього: 32,00 га
(пропорційний площі будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної
ділянки: Волинська обл., Маневицький р-н, Цмінівська сільська рада, за
межами населеного пункту. Цільове призначення земельної ділянки: для
ведення лісового господарства. Правовий режим земельної ділянки:
право постійного користування земельною ділянкою. Наявність об’єктів,
що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно на 31.08.2018. Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,46 тис. грн. Подібні до об’єкта
оцінки об’єкти: нерухоме майно – споруда, зокрема аналогічного функціонального призначення. Особа – платник робіт з оцінки – ДП «Поліське
лісове господарство».
 10. Найменування об’єкта оцінки: трансформатор за адресою:
44632, Волинська обл., Маневицький р-н, с. Цміни, вул. Лісова, що обліковується на балансі Державного підприємства «Маневицьке лісове
господарство». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44632, Волинська
обл., Маневицький р-н, с. Цміни, вул. Лісова. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру
орендної плати для укладення договору оренди. Телефон (0332) 24-8024. Телефакс (0332) 24-34-77. Розмір земельної ділянки, усього: 32,00 га
(пропорційний площі будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної
ділянки: Волинська обл., Маневицький р-н, Цмінівська сільська рада, за
межами населеного пункту. Цільове призначення земельної ділянки: для
ведення лісового господарства. Правовий режим земельної ділянки:
право постійного користування земельною ділянкою. Наявність об’єктів,
що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно на 31.08.2018. Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,46 тис. грн. Подібні до об’єкта
оцінки об’єкти: нерухоме майно – споруда, зокрема аналогічного функціонального призначення. Особа – платник робіт з оцінки – ДП «Поліське
лісове господарство».
 11. Найменування об’єкта оцінки: сарай загальною площею
132,9 м2 за адресою: 44632, Волинська обл., Маневицький р-н, с. Цміни, вул. Лісова, 7, що обліковується на балансі Державного підприємства
«Маневицьке лісове господарство». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
44632, Волинська обл., Маневицький р-н, с. Цміни, вул. Лісова, 7. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди. Телефон (0332) 24-80-24. Телефакс (0332) 24-34-77. Розмір земельної ділянки, усього: 32,00 га (пропорційний площі будівлі під об’єктом оренди
з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: Волинська обл., Маневицький р-н, Цмінівська сільська рада, за межами населеного пункту. Цільове призначення
земельної ділянки: для ведення лісового господарства. Правовий режим
земельної ділянки: право постійного користування земельною ділянкою.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно на 31.08.2018. Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3,66 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно – окрема будівля площею
до 500 м2 – виробничо-складське. Особа – платник робіт з оцінки – ДП
«Поліське лісове господарство».
 12. Найменування об’єкта оцінки: частина складу ґрунтових взірців
(прим. № 1; 16) площею 42,7 м2 за адресою: 43000, Волинська обл.,
м. Луцьк, вул. Мамсурова, 8, що обліковується на балансі Волинської філії
державної установи «Інститут охорони ґрунтів України». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 43000, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Мамсурова, 8. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку розміру орендної плати для продовження дії договору оренди.
Телефон (0332) 24-80-24. Телефакс (0332) 24-34-77. Розмір земельної ділянки, усього: 0,6798 га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: м. Луцьк, вул. Мамсурова,
8. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування адміністративних та господарських споруд. Правовий режим земельної ділянки: право
постійного користування земельною ділянкою. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): орієнтовно на 31.08.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг
з оцінки об’єкта оцінки – 2,46 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
нерухоме майно – приміщення, частини будівель – виробничо-складська.
Особа – платник робіт з оцінки – ФОП Ільїн Б. О.
 13. Найменування об’єкта оцінки: частина прохідної – КПП (літера В-1) площею 2,0 м2 за адресою: 43021, Волинська обл., м. Луцьк,
вул. Стрілецька, 4а, що обліковується на балансі Головного управління
Державної казначейської служби України у Волинській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43021, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Стрілецька, 4а. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження
дії договору оренди. Телефон (0332) 24-80-24. Телефакс (0332) 24-34-77.
Розмір земельної ділянки, усього: 1,1274 га (пропорційний площі (частині
площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: м. Луцьк,
вул. Стрілецька, 4а. Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого
самоврядування. Правовий режим земельної ділянки: право постійного
користування земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінки земельної ділянки: 5506559,82 грн станом на 17.03.2016. Наявність об’єктів, що
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): орієнтовно на 31.08.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,46 тис. грн. Подібні до об’єкта
оцінки об’єкти: нерухоме майно – приміщення, частини будівель – для
розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв, інших автоматів.
Особа – платник робіт з оцінки – АТ КБ «ПРИВАТБАНК».
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 14. Найменування об’єкта оцінки: цех столярних виробів загаль-

ною площею 1167,2 м2 за адресою: 44602, Волинська обл., Маневицький
р-н, смт Маневичі, вул. Андрія Снітка, 31, що обліковується на балансі Державного підприємства «Поліське лісове господарство». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 44602, Волинська обл., Маневицький р-н, смт Маневичі,
вул. Андрія Снітка, 31. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для
укладення договору оренди. Телефон (0332) 24-80-24. Телефакс (0332)
24-34-77. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно на 31.08.2018.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3,66
тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно – окрема будівля площею від 700 м2 до 1700 м2 – виробнича. Особа – платник робіт
з оцінки – ДП «Маневицьке лісове господарство».
 15. Найменування об’єкта оцінки: частина адміністративної будівлі (літер А-9) площею 9,4 м2 за адресою: 43025, Волинська обл.,
м. Луцьк, вул. Шопена,12, що обліковується на балансі Головного управління статистики у Волинській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43025, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Шопена,12. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
розміру орендної плати для укладення договору оренди. Телефон (0332)
24-80-24. Телефакс (0332) 24-34-77. Розмір земельної ділянки, усього:
0,2887 га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце
розташування земельної ділянки: м. Луцьк, вул. Шопена, 12. Цільове
призначення земельної ділянки: для обслуговування адміністративного
приміщення. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінки земельної
ділянки: 1433583,09 грн станом на 14.02.2018. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно на 31.08.2018. Очікувана найбільша ціна надання
послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,46 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки
об’єкти: нерухоме майно – приміщення, частини будівель – адміністративна. Особа – платник робіт з оцінки – ФОП Сомова Г. Х.
 16. Найменування об'єкта оцінки: частина навчального корпусу № 1 площею 1,5 м2 за адресою: 43000, Волинська обл., м. Луцьк,
вул. Винниченка, 30, що обліковується на балансі Східноєвропейського
національного університету імені Лесі Українки. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: 43000, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Винниченка, 30. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку розміру орендної плати для продовження дії договору оренди.
Телефон (0332) 24-80-24. Телефакс (0332) 24-34-77. Розмір земельної
ділянки, усього: 1,5664 га (пропорційний площі (частині площі) будівлі
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової
території). Місце розташування земельної ділянки: м. Луцьк, вул. Винниченка, 30. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування
адміністративних та житлових будівель. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування земельною ділянкою. Нормативна
грошова оцінки земельної ділянки: 12218391,09 грн станом на 25.01.2017.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно на 31.08.2018. Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,46 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно – приміщення, частини
будівель – для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв, інших
автоматів. Особа – платник робіт з оцінки – ФОП Деркач Д. В.
 17. Найменування об’єкта оцінки: частина аудиторнолабораторного корпусу № 2 площею 1,5 м2 за адресою: 43000, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Потапова, 9, що обліковується на балансі
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43000, Волинська обл., м. Луцьк,
вул. Потапова, 9. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження дії договору оренди. Телефон (0332) 24-80-24. Телефакс (0332)
24-34-77. Розмір земельної ділянки, усього: 1,3105 га (пропорційний площі
(частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної
частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки:
м. Луцьк, вул. Потапова, 9. Цільове призначення земельної ділянки: для
обслуговування адміністративних та житлових будівель. Правовий режим
земельної ділянки: право постійного користування земельною ділянкою.
Нормативна грошова оцінки земельної ділянки: 29206554,66 грн станом
на 25.01.2017. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно на 31.08.2018.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
2,46 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно – приміщення, частини будівель – для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв, інших автоматів. Особа – платник робіт з оцінки – ФОП Деркач Д. В.
 18. Найменування об’єкта оцінки: частина навчального корпусу
№ 5 (спорткомплекс) площею 1,5 м2 за адресою: 43000, Волинська
обл., м. Луцьк, просп. Президента Грушевського, 2б, що обліковується на
балансі Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43000, Волинська обл., м. Луцьк,
просп. Президента Грушевського, 2б. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної
плати для продовження дії договору оренди. Телефон (0332) 24-80-24.
Телефакс (0332) 24-34-77. Розмір земельної ділянки, усього: 0,5088 га
(пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: м. Луцьк, просп. Президента Грушевського, 2б.
Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування спортивного
комплексу. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінки земельної ділянки: 3327998,31 грн станом на 25.01.2017. Наявність об’єктів, що містять
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно на 31.08.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг
з оцінки об’єкта оцінки – 2,46 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
нерухоме майно – приміщення, частини будівель – для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв, інших автоматів. Особа – платник
робіт з оцінки – ФОП Деркач Д. В.
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).
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується РВ ФДМУ по Волинській області у
разі якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки суб’єкта оцінки
менша 200 (двісті) тис. грн.
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на
підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно
до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями
у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача
стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача, виданими
згідно із Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати конкурсну документацію, в запечатаному конверті по кожному об’єкту оцінки окремо, а саме:
1) конкурсну пропозицію, яка подається в запечатаному окремому
конверті та має містити пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки з
урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законодавством, а також строк виконання робіт у календарних днях, який не повинен перевищувати 5 календарних днів; 2) документи щодо практичного
досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення). У разі відсутності досвіду та (або) відсутності хоча б одного з документів, що підтверджують цей досвід (зокрема, подані копії документів
є нечитабельними), бали за відповідними критеріями не зараховуються;
3) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів
оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення);
інформацію про претендента (додаток 5 до Положення).
На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування
юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Претендент не допускається до участі в конкурсі у разі недостовірності, невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчас-

ного подання; перевищення очікуваної найбільшої ціни надання послуг з
оцінки об’єкта оцінки.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Волинській області (43027,
м. Луцьк, Київський майдан, 9).
Конкурсна комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча
група з опрацювання документів претендентів перебувають за адресою:
м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801, телефон (0332) 24-00-57.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у РВ ФДМУ по Волинській області за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801.
У разі якщо дата конкурсу припадає на вихідний, святковий або інший
неробочий день, то конкурс відбудеться в перший за ним робочий день.
Конкурсну документацію потрібно подавати до сектору організаційноадміністративного забезпечення РВ ФДМУ по Волинській області за
адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9 каб. 807 за чотири робочих дні
до опублікованої дати проведення конкурсу (включно).

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які
будуть залучені до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів (водонапірна насосна станція площею 104,2 м2, водонапірна каналізаційна станція
площею 146,9 м2, внутрішні мережі водопроводу, ливнева каналізація). Балансоутримувач: ПрАТ «Дніпропетровський хлібозавод № 9».
Адреса: м. Дніпро, вул. Чеботарьова, 28. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПрАТ «Дніпропетровський
хлібозавод № 9». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 10,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: будівлі водонапірних станцій, мережі водопроводу та ливневої каналізації.
 2. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею
207,81 м2 (у т. ч. 27,11 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач: ДП «ДДПІ житлового і цивільного будівництва «ДНІПРОЦИВІЛЬПРОЕКТ». Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Пушкіна, 4. Мета оцінки –
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник –ТОВ
«КРОЛУМ». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та
частини будівель.
 3. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею
123,0 м2 (у т. ч. 24,7 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач: ДУ «Криворізька установа виконання покарань (№ 3)». Адреса:
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Світла, 2. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Криворіжтепло». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та
частини будівель.
 4. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею
44,4 м2 (у т. ч. 7,5 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач: ДП «ДДПІ житлового і цивільного будівництва «ДНІПРОЦИВІЛЬПРОЕКТ». Адреса: м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 29.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Платник – ТОВ «БЮРО ОЦІНКИ». Очікувана найбільша ціна надання послуг
з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
приміщення та частини будівель.
 5. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею
898,9 м2 (у т. ч. 161,9 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач: ДП «ВО ПМЗ ім. О. М. Макарова». Адреса: м. Дніпро,
вул. Криворізька, 1. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник –ТОВ «ОМЕГА ПРІОРІТІ». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до
об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 6. Назва об’єкта: будівля площею 216,0 м2. Балансоутримувач: ДП
«ВО ПМЗ ім. О. М. Макарова». Адреса: м. Дніпро, вул. Криворізька, 1. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник –
ТОВ «ЮЖАНА». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 5,9 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі.
 7. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею
20,0 м2. Балансоутримувач: ДД ПАТ «УКРПОШТА». Адреса: Дніпропетровська обл., Синельниківський р-н, смт Іларіонове, вул. Центральна, 1а.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПАТ «Державний ощадний банк України». Дата оцінки – 30.08.2018.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис.
грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 8. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею
20,01 м2 (у т. ч. 4,91 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач: ДП «ВО ПМЗ ім. О. М. Макарова». Адреса: м. Дніпро, вул. Макарова, 27а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПЗ «Спортивний клуб «Метеор». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні
до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 9. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею
18,29 м2. Балансоутримувач: ДП «ВО ПМЗ ім. О. М. Макарова». Адреса:
м. Дніпро, вул. Робоча, 174. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області. Платник – ФОП Фандєєва Л. В. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні
до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 10. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею
135,15 м2 (у т. ч. 13,25 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач: ДП «ВО ПМЗ ім. О. М. Макарова». Адреса: м. Дніпро,
вул. Криворізька, 16. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник –ТОВ «АЛЕС-О»ГРУПП». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до
об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 11. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею
24,0 м2 (у т. ч. 6,3 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач: ДУ «Жовтоводська виправна колонія (№ 26)». Адреса: Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, пров. Дальній, 11. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Школа К. В. Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні
до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 12. Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів: водовипускні споруди (2 од.); насосна станція 50х80; головна насосна станція; контурна
дамба № 1; контурна дамба № 2; контурна дамба № 3; напірний трубопровід; причали на ВП (14 од.); водовипускні споруди (8 од.); водовипускні
ставки (28 од.); перепуски із ВП в ВП (2 од.) Балансоутримувач: ДП «Укрриба». Адреса: Дніпропетровська обл., Царичанський р-н, в межах земель
Могилівської сільської об’єднаної територіальної громади, за межами с.
Могилів. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області. Платник –ТОВ ВТФ «Елегія». Очікувана найбільша ціна надання
послуг з оцінки об’єкта оцінки – 20,0 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки
об’єкти: гідротехнічні споруди: водовипускні споруди, насосні станції, контурні дамби, напірні трубопроводи, причали, перепуски із ВП в ВП.
 13. Назва об’єкта: гаражний бокс № 14 площею 68,5 м2, гаражний бокс № 13 площею 65,3 м2 та бетонна площадка площею
13,5 м2. Балансоутримувач: Дніпровське міжрайонне управління водного
господарства. Адреса: Дніпропетровська обл., смт Слобожанське, вул. Будівельників, 1. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Мєдвєдєв О. Є. Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта
оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель за функціональним призначенням – гараж, майданчики та замощення.
 14. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею
236,6 м2 (у т. ч. 21,0 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач: ДП «Дніпродіпрошахт». Адреса: м. Дніпро, вул. Малиновського,
76. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській об-
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ласті. Платник – ТОВ «ТРАК ПАРТС ГРУП 2013». Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта
оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 15. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею
298,1 м2. Балансоутримувач: Нікопольський технікум Національної металургійної академії України. Адреса: м. Нікополь, просп. Трубників, 18.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Платник – ФОП Симоненко В. В. Очікувана найбільша ціна надання послуг
з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
приміщення та частини будівель.
 16. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею
258,6 м2 (у т. ч. 32,58 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач: ДП «Підприємство державної кримінально-виконавчої
служби України (№ 133)». Адреса: м. Дніпро, вул. Бехтерева, 5. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Платник – ПВКП «Продекс». Очікувана найбільша ціна надання послуг
з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
приміщення та частини будівель.
 17. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею
145,2 м2. Балансоутримувач: 21 Державна пожежно-рятувальна частина
Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій
у Дніпропетровській області. Адреса: Дніпропетровська обл., Покровський
р-н, смт Просяна, вул. Залізнична (Радянська), 1б. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник –
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – СФГ «Славутич». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3,12 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 18. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення в побутовому корпусі площею 34,6 м2, нежитлове вбудоване приміщення у
виробничому корпусі площею 13,0 м2, навіс площею 33,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровське обласне управління водних ресурсів Нікопольске міжрайонне управління водного господарства. Адреса:
Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Лісна, 7а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Універсал КІА». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 3,12 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та
частини будівель, навіси.
 19. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею
83,6 м2 (у т. ч. 7,6 м2 – площа загального користування), зовнішня
стіна будівлі – 3,6 м2. Балансоутримувач: ДП «Дніпродіпрошахт». Адреса: м. Дніпро, вул. Європейська, 15. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Видавництво СІЛЛ».
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис.
грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель;
частина стіни та стіна.
 20. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею
54,2 м2. Балансоутримувач: КП «Південукргеологія». Адреса: Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Спаська, 9. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП
Комаров А. В. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та
частини будівель.
 21. Назва об’єкта: збитки, нанесені державі внаслідок незбереження житлового будинку, розташованого за адресою: м. Кривий Ріг,
вул. Чуковського, 19 (інв. № 811082). Балансоутримувач: ПрАТ «ІНГЗК».
Мета оцінки – визначення розміру збитків, нанесених державі внаслідок
незбереження об’єкта державної власності. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПрАТ «ІНГЗК». Дата оцінки 01.08.2018.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 5,9
тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: збитки, нанесені державі (за
подібністю об’єкта пошкодження, розкрадання, нестачі, знищення, псування – житлові будинки).
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію, а саме:
заяву на участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну пропозицію; документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
разом із заповненою інформацією щодо досвіду за встановленою формою;
інформацію про претендента за встановленою формою.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають
бути завірені підписом керівника СОД.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом
ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190, зі змінами, внесеними наказом ФДМУ
від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
20.02.2018 за № 198/31650.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт та терміну виконання робіт (у
календарних днях).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом
документів, що в ньому містяться, та відміткою на конверті «На конкурс з
відбору суб’єктів оціночної діяльності» до відділу документального забезпечення та архівної роботи за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна,
6, кімн. 10 до 07 вересня 2018 р.
Конкурс відбудеться 13.09.2018 об 11.00 у регіональному відділенні, телефон для довідок (056) 744-11-51.

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
приватизації – окремого майна
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля лазні-сауни з прибудовою літ. А-1, А1-1 загальною площею 138,5 м2, що обліковувалася на балансі КСП «Зірка» (ліквідовано ухвалою ГС Донецької області від
10.04.2007 № 12/58Б). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл.,
м. Маріуполь, вул. Зелена, 33. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта для продажу на аукціоні відповідно до Методики оцінки майна,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003
р. № 1891. Замовник та платник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій
області, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: donetsk@
spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (основних засобів):
1 одиниця. Балансова залишкова вартість основних засобів: інформація
відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце
розташування земельної ділянки: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Зелена, 33. Цільове призначення земельної ділянки інформація відсутня.
Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна
грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна) – 31.08.2018. Очікувана найбільша ціна послуг
з оцінки – 6,38 тис.грн. В якості подібного буде враховуватись практичний
досвід з оцінки окремих будівель, зокрема, порівняної площі.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля загальною площею
71,6 м2, що обліковується на балансі Державної установи «Донецький
обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України».
Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Комяхова, 38а. Мета проведення
оцінки: визначення вартості об’єкта для продажу на аукціоні відповідно
до Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 10 грудня 2003 р. № 1891. Замовник та платник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон/телефакс (057) 700-03-14,
електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних
активів: 1 одиниця. Балансова залишкова вартість основних засобів: 0 грн
станом на 31.12.2017. Розмір земельної ділянки, усього інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: Донецька обл., м. Слов’янськ,
вул. Комяхова, 38а. Цільове призначення земельної ділянки: інформація
відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.08.2018. Очікувана
найбільша ціна послуг з оцінки – 6,38 тис. грн. В якості подібного буде
враховуватись практичний досвід з оцінки окремих будівель, зокрема,
порівняної площі.

№ 69-70 (1193-1194)

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’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно
до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями
в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам
до учасників конкурсу, передбаченим п. 12 розділу ІІ Положення.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію на об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка складається із:
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 15
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
організаційно-документального 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.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про оголошення
повторного конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки індивідуально-визначеного майна –
об’єкта оренди
 Найменування об’єкта оцінки: гідротехнічні споруди ставку водопостачального № 5 площею 95,1139 га, що перебуває на балансі ДП
«Укрриба» (код за ЄДРПОУ 25592421). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Донецька обл., Покровський р-н, в межах земель Сергіївської с/р, за межами с. Сергіївка. 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: Приватне підприємство «Агропромбуд». Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2018.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки об’єкта нерухомого майна –
6,0 тис. грн. В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з
оцінки споруд, зокрема, аналогічного 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, передбаченим п.12 розділу ІІ Положення.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію на об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка складається із:
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
організаційно-документального 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.

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів оренди
Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87
(89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по
Запорізькій області: zaporizhia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ
ФДМУ по Запорізькій області.
 1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення вестибуля (приміщення VII, літера А-3), вбудована в перший поверх триповерхового
навчального корпусу № 1, загальною площею 6,82 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Гетьманська,
20. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького. Платник
робіт з оцінки: ФОП Корнієнко Н. В. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 31.08.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з
оцінки об’єкта оцінки – 3 200 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: частини
приміщень будівель площею до 20 м2; за функціональним призначенням:
адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість,
нерухомість для закладів громадського харчування тощо.

 2. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового при-

міщення загальною площею 1,5 м2 (літера В, частина коридору
№ 115) першого поверху триповерхової будівлі учбового корпусу
№ 1. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ,
вул. Шмідта, 4. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки ля розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Бердянський
державний педагогічний університет. Платник робіт з оцінки: ФОП Бубнов
Л. А. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.08.2018.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
3 200 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: частини приміщень будівель
площею до 20 м2; за функціональним призначенням: адміністративна,
торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для
закладів громадського харчування тощо.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення з № 108 до № 112
включно загальною площею 10,0 м2 першого поверху будівлі гуртожитку (літера Бб, реєстровий номер 02125220.1.ФСНТКК015). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати метою продовження терміну
дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Бердянський державний
педагогічний університет. Платник робіт з оцінки: ФОП Соляник Т. Л. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.08.2018. Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3 200 грн. Подібні
до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель; за функціональним призначенням: адміністративна, торговельно-адміністративна,
торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення з № 17 до
№ 25 включно загальною площею 48,2 м 2 першого поверху
п’ятиповерхової адміністративної будівлі (літера А-1, інвентарний
номер 10301012). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл.,
Михайлівський р-н, смт Михайлівка, вул. Привітна, 2а. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору
оренди. Балансоутримувач майна: Василівське об’єднане управління
пенсійного фонду України в Запорізькій області. Платник робіт з оцінки:
ФОП Стогній А. В. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
31.08.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 3 200 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та
частини будівель; за функціональним призначенням: адміністративна,
торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для
закладів громадського харчування тощо.
 5. Назва об’єкта оцінки: частини даху будівлі управління шлюзу
(літ. А-10, інв. № 240) загальною площею 7,0 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Соборний, 240. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди від
19.09.2012 № 1223/167п/п, укладеного між Державним підприємством
водних шляхів «Укводшлях» та Держаним підприємством «Адміністрація
морських портів України» за погодженням регіональним відділенням розміру орендної плати. Балансоутримувач майна: Державне підприємство
водних шляхів «Укводшлях». Платник робіт з оцінки: Держане підприємство «Адміністрація морських портів України». Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна) – 31.07.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2 800 грн. Подібні до об’єкта оцінки
об’єкти: конструктивні частини будівель (частини даху), під розміщення
передавальних пристроїв.
Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумерований,
скріплений підписом керівника суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта
господарювання, що проводив оцінку.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України15.01.2016 за № 60/28190 (зі змінами,
внесеними наказом ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650) (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих
відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження
практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача
стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача, виданими
згідно із Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати разом із супровідним листом конкурсну
документацію в запечатаному конверті (на конверті слід зазначити: «На
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити дату
проведення конкурсу, назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування
юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію) по кожному об’єкту оцінки
окремо, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів
оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення);
копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту
Фондом державного майна України; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; інформація про претендента (додаток 5 до Положення); 2) документи щодо практичного досвіду
виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення). У
разі відсутності досвіду та (або) відсутності хоча б одного з документів,
що підтверджують цей досвід (зокрема, подані копії документів є нечитабельними), бали за відповідними критеріями не зараховуються; 3) конкурсну пропозицію претендентів, яка подається в запечатаному окремому
конверті і має містити пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції
витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт у
календарних днях, який не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Претенденти, які подали документи на конкурсний відбір СОД в одному
конверті на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі СОД допущені не
будуть. У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі у конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. 22, каб. 16.
Телефони для довідок: (061) 226-07-50, 226-07-66, 226-07-79.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу документального
забезпечення та контролю виконавської дисципліни РВ ФДМУ по Запорізькій області (каб. 10) до 15.00 17.09.2018 (включно).
Конкурс відбудеться 21.09.2018 о 10.00 у РВ ФДМУ по Запорізькій області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги,
50, каб. 35.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів приватизації
Контактні телефони: відділ реформування власності (061) 226-07-75
(76), відділ оцінки (061) 226-07- 50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по
Запорізькій області: zaporizhia@spfu.gov.ua.
 1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва – малоповерхова житлова забудова у
м. Енергодар. БД-15/1 (1 черга). Місцезнаходження об'єкта оцінки:
71504, Запорізька обл., м. Енергодар, пров. Таврійський, буд. 10. Балансоутримувач майна: ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія
«Енергоатом», код за ЄДРПОУ 24584661 в особі ВП «Запорізька атомна
електрична станція», код за ЄДРПОУ 19355964. Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні, у тому числі:
аукціоні з умовами; аукціоні із зниженням стартової ціни; аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо
за групами): малоповерхова житлова забудова у м. Енергодар. БД-15/1
(1 черга): БД-15 – Літ. А-2; прибудова – Літ. а; прибудова – Літ. а1; ґанок –
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Літ. а2; прибудова Літ. А-1; прибудова Літ. А1-1; ґанок – а3; підвал – пд.;
мансарда по Літ. А-1 – мс. Розмір земельної ділянки, усього: 0,0740 га. Місце розташування земельної ділянки: Запорізька обл., м. Енергодар, пров.
Таврійський, буд. 10. Цільове призначення земельної ділянки: 02.07 для
іншої житлової забудови. Правовий режим земельної ділянки: державна
власність. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2018.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 6 000
грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: об’єкти незавершеного будівництва. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області. Платник
робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 2. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва – малоповерхова житлова забудова у
м. Енергодар. БД-14/1 (1 черга). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
71504, Запорізька обл., м. Енергодар, пров. Таврійський, буд. 8. Балансоутримувач майна: ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія
«Енергоатом», код за ЄДРПОУ 24584661 в особі ВП «Запорізька атомна
електрична станція», за код ЄДРПОУ 19355964. Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні, у тому числі:
аукціоні з умовами; аукціоні із зниженням стартової ціни; аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо
за групами): малоповерхова житлова забудова у м. Енергодар. БД-14/1:
БД-14 – Літ. А-2; прибудова – Літ. А; прибудова – Літ. а1; ґанок – Літ. а2;
прибудова Літ. А-1; прибудова Літ. А1-1; ґанок – а3; підвал – пд.; мансарда по Літ. А-1 – мс. Розмір земельної ділянки, усього: 0,0752 га. Місце
розташування земельної ділянки: Запорізька обл., м. Енергодар, пров.
Таврійський, буд. 8. Цільове призначення земельної ділянки: 02.07 для
іншої житлової забудови. Правовий режим земельної ділянки: державна
власність. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2018.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
6 000 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: об’єкти незавершеного будівництва. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 3. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва – малоповерхова житлова забудова у
м. Енергодар. БД-13/1 (1 черга), БД-13/2 (1 черга). Місцезнаходження об’єкта оцінки: 71504, Запорізька обл., м. Енергодар, пров. Таврійський,
буд. 6, кв. 1, кв. 2. Балансоутримувач майна: ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», код за ЄДРПОУ 24584661 в особі ВП
«Запорізька атомна електрична станція», код за ЄДРПОУ 19355964. Мета
проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні, у тому числі: аукціоні з умовами; аукціоні із зниженням стартової ціни;
аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): БД-13/1 (1 черга): БД-13/1 Літ. – А-2; підвал –
пд. БД-13/2 (1 черга): БД-13/2 –Літ. А-2; підвал – пд. Розмір земельної
ділянки, усього: 0,0692 га. Місце розташування земельної ділянки: Запорізька обл., м. Енергодар, пров. Таврійський, буд. 6. Цільове призначення
земельної ділянки: 02.07 для іншої житлової забудови. Правовий режим
земельної ділянки: державна власність. Наявність об’єктів, відомості про
які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з
оцінки об’єкта оцінки – 6 000 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: об’єкти
незавершеного будівництва. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 4. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва – склад тари. Місцезнаходження об'єкта
оцінки: 71504, Запорізька обл., м. Енергодар, вул. Комунальна. Балансоутримувач майна: ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія
«Енергоатом», код за ЄДРПОУ 24584661 в особі ВП «Запорізька атомна
електрична станція», код за ЄДРПОУ 19355964. Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні, у тому числі:
аукціоні з умовами; аукціоні із зниженням стартової ціни; аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): cклад тари: склад тари Літ. А-1; вимощення I. Розмір
земельної ділянки, усього: 0,1060 га. Місце розташування земельної ділянки: Запорізька обл., м. Енергодар, вул. Комунальна. Цільове призначення земельної ділянки: 14.01 для розміщення, будівництва, експлуатації
та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій. Правовий режим земельної ділянки: державна
власність. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2018.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 6 000
грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: об’єкти незавершеного будівництва. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області. Платник
робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 5. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва – гараж спілки ветеранів Афганістану.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 71504, Запорізька обл., м. Енергодар,
вул. Комунальна, буд. 4. Балансоутримувач майна: ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», код за ЄДРПОУ 24584661
в особі ВП «Запорізька атомна електрична станція», код за ЄДРПОУ
19355964. Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні, у тому числі: аукціоні з умовами; аукціоні із зниженням
стартової ціни; аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком
(зазначаються окремо за групами): гараж спілки ветеранів Афганістану:
гараж спілки ветеранів Афганістану літ. А-1; три сторони огорожі № 1 загальною площею 396,88 м2 (протяжністю 172,56 м (31,09 м + 96,02 м +
+ 45,45 м); ворота з хвірткою № 2; замощення I. Розмір земельної ділянки, усього: 0,3831 га. Місце розташування земельної ділянки: Запорізька
обл., м. Енергодар, вул. Комунальна 4. Цільове призначення земельної
ділянки: 12.09 для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого
наземного транспорту. Правовий режим земельної ділянки: державна
власність. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2018.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
6 000 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: об’єкти незавершеного будівництва. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумерований,
скріплений підписом керівника суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта
господарювання, що проводив оцінку.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (зі змінами,
внесеними наказом ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650) (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності,
виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав
та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна
та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання
звіту про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача
стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача, виданими
згідно із Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність в України».
Претендентам потрібно подати разом із супровідним листом конкурсну
документацію в запечатаному конверті (на конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву,
адресу об’єкта оцінки та дату проведення конкурсу), а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів
оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення);
копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту
Фондом державного майна України; копії кваліфікаційних документів
оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; інформація про претендента (додаток 5 до Положення); 2) документи щодо досвіду суб’єкта
оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та
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підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної
ділянки) (додаток 3 до Положення). У разі відсутності досвіду та (або)
відсутності хоча б одного з документів, що підтверджують цей досвід (зокрема, подані копії документів є нечитабельними), бали за відповідними
критеріями не зараховуються; 3) конкурсну пропозицію претендентів, яка
подається в запечатаному окремому конверті і має містити пропозиції
щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням
робіт, а також строк виконання робіт у календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. 22, каб. 16.
Телефони для довідок: (061) 226-07-50; 226-07-66; 226-07-79.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу документального
забезпечення та контролю виконавської дисципліни РВ ФДМУ по Запорізькій області (каб. № 10) до 15.00 12.09.2018 (включно).
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Запорізькій області
18.09.2018 о 10.00 за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. № 35.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про оголошення
конкурсу з відбору суб'єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів оренди
 1. Приміщення площею 11,2 м2 на другому поверсі адмінбудівлі, що обліковується на балансі Головного управління статистики в
Івано-Франківській області, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 6. Запланована дата оцінки: 31.08.2018. Мета проведення
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для
продовження договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по ІваноФранківській області. Платник оцінки – ПАТ «Інформаційно-аналітична
агенція «Статінформ-консалтинг».
 2. Частина нежитлового приміщення загальною площею
64,9 м2 (приміщення № 55а, 53а, 56а, згідно з технічним паспортом) на першому поверсі гуртожитку № 6, що обліковується на балансі
Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу,
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Тичини, 8. Запланована дата оцінки:
31.08.2018. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області. Платник оцінки – ФОП Довгий Олександр Сергійович.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті і складається із:
1) конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція
щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків,
які сплачує претендент згідно із законом; 2) документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть
залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки
земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ
від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47);
3) підтвердних документів.
На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування
юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде розглядатись конкурсною комісією під час обрання переможця, не повинна перевищувати: об’єкт нерухомого майна – 3 тис. грн.
Строк надання послуг з оцінки об’єктів не повинен перевищувати 5
календарних днів.
Інформація про подібні до об’єкта оцінки об’єкти наведена в додатку
2 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу
ФДМУ від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд конкурсної комісії:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за
встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається
претендентом (за потреби); інформація про претендента (додаток 5 до
Положення); копії кваліфікаційних документів оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі посвідчень про підвищення
кваліфікації оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок
(подаються у разі проведення конкурсу з метою виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок).
Копії документів, що подаються до регіонального відділення, повинні
бути завірені належним чином.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: до участі в конкурсі з метою надання послуг з оцінки майна можуть бути допущені претенденти,
які діють на підставі сертифікатів суб’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, передбаченим пунктом 12 розділу
ІІ Положення.
У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет документів або подана ним конкурсна документація є неповною, комісія на
засіданні приймає рішення щодо недопущення його до участі в конкурсі.
Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії Регіонального
відділення ФДМУ по Івано-Франківській області за чотири робочих дні до
оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів з дня опублікування цієї інформації о 10.00 у приміщенні РВ ФДМУ по ІваноФранківській області за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, в кабінеті 315, телефон для довідок 55-31-39.
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група перебувають за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, телефон
для довідок 55-31-39.

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 малої приватизації
 1. Об’єкт незавершеного будівництва: садибний житловий
будинок загальною площею 94,2 м2. Місцезнаходження об’єкта: Луганська обл., Старобільський р-н, с. Тарабани, вул. Новобудівельна, 10.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості для подальшої приватизації
шляхом продажу на аукціоні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 31.08.2018. Замовник та платник: РВ ФДМУ по Луганській області. Телефон та електронна адреса замовника (06452) 4-23-48, lugansk@
spfu.gov.ua. Строк виконання роботи – не більше 5 календарних днів.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 4 100
грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: об’єкти незавершеного будівництва.
 2. Об’єкт незавершеного будівництва: садибний житловий
будинок загальною площею 94,2 м2. Місцезнаходження об’єкта: Луганська обл., Старобільський р-н, с. Тарабани, вул. Новобудівельна, 11.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості для подальшої приватизації
шляхом продажу на аукціоні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 31.08.2018. Замовник та платник: РВ ФДМУ по Луганській області. Телефон та електронна адреса замовника (06452) 4-23-48, lugansk@
spfu.gov.ua. Строк виконання роботи – не більше 5 календарних днів.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 4 100
грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: об’єкти незавершеного будівництва.
 3. Об’єкт незавершеного будівництва: садибний житловий
будинок загальною площею 94,2 м2. Місцезнаходження об’єкта: Лу-

ганська обл., Старобільський р-н, с. Тарабани, вул. Новобудівельна, 12.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості для подальшої приватизації
шляхом продажу на аукціоні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 31.08.2018. Замовник та платник: РВ ФДМУ по Луганській області. Телефон та електронна адреса замовника (06452) 4-23-48, lugansk@
spfu.gov.ua. Строк виконання роботи – не більше 5 календарних днів.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 4 100
грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: об’єкти незавершеного будівництва.
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.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення
конкурсну документацію, оформлену відповідно до п. 5 Розділу 2 Положення, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою
формою (додаток 4 до Положення); інформація про претендента (додаток
5 до Положення); 2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт
з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення); 3) конкурсна
пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і
має містити пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки з урахуванням
усіх податків, які сплачує претендент згідно з законом, калькуляції витрат,
пов’язаних з наданням таких послуг, та строку виконання робіт.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають
бути завірені належним чином.
Конкурс відбудеться 14 вересня 2018 року о 10.00 в РВ ФДМУ
по Луганській області за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульвар Дружби Народів, 32а.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору інформатики,
організаційно-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, бульвар Дружби Народів, 32а (кімн. 313). Телефон для
довідок (06452) 4-23-48.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Луганській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які
будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів малої приватизації
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові будівлі загальною площею
368,9 м2 у складі: склад готової продукції (літ. Б-БIV, б, б1) загальною
площею 362,1 м2; склад метанолу (літ. В, в-вII) загальною площею 6,8 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Луганська обл., м. Сєверодонецьк, вул. Пивоварова, № 5д, 9/2. Мета оцінки: визначення ринкової вартості для подальшої приватизації шляхом продажу на аукціоні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2018. Замовник та платник: РВ
ФДМУ по Луганській області. Телефон та електронна адреса замовника:
(06452) 4-23-48, lugansk@spfu.gov.ua. Строк виконання роботи – не більше 5 календарних днів. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки
об’єкта оцінки – 3 500 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися:
виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові будівлі загальною площею
104,9 м2 у складі: склад (літ. Д-1Н) загальною площею 56,8 м2; зварочна
(літ. Е-1Н, е) загальною площею 33,4 м2; склад (літ. З-2Н, з) загальною площею 14,7 м2. Місцезнаходження об’єкта: Луганська обл., м. Сєверодонецьк,
вул. Пивоварова, № 5д, 9/1. Мета оцінки: визначення ринкової вартості для
подальшої приватизації шляхом продажу на аукціоні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.08.2018. Замовник та платник: РВ ФДМУ
по Луганській області. Телефон та електронна адреса замовника: (06452)
4-23-48, lugansk@spfu.gov.ua. Строк виконання роботи – не більше 5 календарних днів. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 3 000 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість.
 3. Об’єкт незавершеного будівництва: терапевтичний корпус загальною площею 938,7 м2. Місцезнаходження об’єкта: Луганська обл.,
Кремінський р-н, м. Кремінна, пров. Мечнікова, буд. 12. Мета оцінки: визначення ринкової вартості для подальшої приватизації шляхом продажу на
аукціоні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2018.
Замовник та платник: РВ ФДМУ по Луганській області. Телефон та електронна адреса замовника: (06452) 4-23-48, lugansk@spfu.gov.ua. Строк виконання роботи – не більше 5 календарних днів. Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 6 000 грн. Подібними до об’єкта
оцінки будуть вважатися: об’єкти незавершеного будівництва.
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.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення
конкурсну документацію, оформлену відповідно до п.5 Розділу 2 Положення, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою
формою (додаток 4 до Положення), інформація про претендента (додаток
5 до Положення); 2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт
з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення); 3) конкурсна
пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і
має містити пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки з урахуванням
усіх податків, які сплачує претендент згідно з законом, калькуляції витрат,
пов’язаних з наданням таких послуг, та строку виконання робіт.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають
бути завірені належним чином.
Конкурс відбудеться 17 вересня 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,
організаційно-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.

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
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого поверху
адміністративного корпусу «А» загальною площею 32,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Адміністрація морських
портів України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Андрієвського, 2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу
(048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.
ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): серпень – вересень, інформація
про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Ламан шилінг» (код за ЄДРПОУ
40551877); тел.: 780-09-20, 780-09-22.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення спального корпусу літ. Г, літ. 1А, літ. Я, загальною площею 284 м2. Найменування
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балансоутримувача об’єкта оцінки: ДЗ «Спеціалізований (спеціальний)
санаторій «Приморський». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська
обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Курортне, вул. Чорноморська, буд.
11А. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу
(048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.
ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): серпень – вересень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Рева Тетяна Олександрівна
(код за ЄДРПОУ 2855512104); тел. (067) 684-49-95.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення на 1-му поверсі 5-поверхового навчального корпусу загальною площею 272 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний
морський університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл.,
м. Чорноморськ, вул. Праці, 15. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс
замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): серпень – вересень,
інформація про особу – платника робіт з оцінки: ПП «Фрегат-2002» (код за
ЄДРПОУ 31786604); тел.: (04868) 5-96-40, (093) 620-45-37.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення бібліотеки на другому поверсі головного навчального корпусу літ. А
загальною площею 12 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: ДВНЗ «Одеський коледж транспортних технологій». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Олексіївська площа, 17. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про
які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): серпень – вересень, інформація про особу – платника
робіт з оцінки: ФОП Рудковська Світлана Валентинівна (код за ЄДРПОУ
2183719540); тел. (098) 466-99-89.
 5. Назва об’єкта оцінки: ділянка на даху гуртожитку № 5 загальною площею 3,57 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Одеський державний аграрний університет. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Одеса, вул. Канатна, 98. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника
конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно
з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): серпень –
вересень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «РАДІО
МАЯК» (код за ЄДРПОУ 40948856); тел. (050) 395-34-46.
 6. Назва об’єкта оцінки: частина холу, розташованого на 1-му
поверсі навчального корпусу № 7, загальною площею 6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Національний університет
«Одеська морська академія». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. Дідріхсона, 8. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника
конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@
spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): серпень – вересень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Ходаков Сергій Васильович (код за ЄДРПОУ 2411801519); тел. (067) 975-89-70.
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення їдальні загальною площею 395,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський автомобільно-дорожний коледж Одеського національного
політехнічного університету. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. Старопортофранківська, буд. 14. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс
замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): серпень – вересень,
інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Приходько Катерина
Олександрівна (код за ЄДРПОУ 3002112305); тел. (095) 920-61-27.
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною
площею 32,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Державна служба статистики України. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Ізмаїл, просп. Леніна, 23. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з
метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048)
731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна
адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про
які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): серпень – вересень, інформація про особу – платника робіт
з оцінки: ФОП Оніщенко Роман Олексійович (код за ЄДРПОУ 3037220651);
тел. (095) 422-30-68.
 9. Назва об’єкта оцінки: частина холу учбового корпусу № 6, частину холу екіпажу № 5, загальною площею 4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Національний університет «Одеська морська
академія». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеса, вул. Пастера, 16,
м. Одеса, вул. Маловського, 10. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс
замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): серпень – вересень,
інформація про особу – платника робіт з оцінки: Приватне підприємство
«ВЕНДИНГ КВОЛІТІ» (код за ЄДРПОУ 37281780); тел. 37-60-47.
 10. Назва об’єкта оцінки: частина асфальт. майданч. внутрішнього двору біля входу в навчальний корпус та біля спортивного
залу, частини холу першого поверху 4-поверхового навчального
корпусу, загальною площею 6 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Одеська національна морська академія. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Успенська, 28, м. Одеса, вул. Маразліївська,
40/42. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу
(048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.
ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): серпень – вересень, інформація
про особу – платника робіт з оцінки: Приватне підприємство «ВЕНДИНГ
КВОЛІТІ» (код за ЄДРПОУ 37281780); тел.: 37-60-47, (093) 497-51-56.
 11. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення першого поверху загальною площею 4,34 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДПІ у Суворовському районі м. Одеси Одеської
області ДПС. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Академіка
Заболотного, 38а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу:
odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): серпень – вересень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Пригоровська
Н. В. (код за ЄДРПОУ 1918117742); тел. 701-45-83.
 12. Назва об’єкта оцінки: приміщення матеріального складу за
літ. «Н» (2-й поверх) каб. № 205 – 9,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Морський торговельний
порт Усть-Дунайськ». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 68300, м. Кілія,
Одеської області, вул. Портова, 4. Мета проведення оцінки для укладення договору оренди державного нерухомого майна. Телефон замовника
конкурсу (048) 796-25-42, телефакс замовника конкурсу (048) 433-1501, електронна адреса замовника конкурсу: vilport@odtel.net. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні
активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: 52.22 Допоміжне обслуговування водного транспорту; 42.91 Будівництво водних
споруд; 79.12 Діяльність туристичних операторів; 49.41 Вантажний автомобільний транспорт; 50.20 Вантажний морський транспорт; 52.29 Інша
допоміжна діяльність у сфері транспорту. Кількість об’єктів необоротних
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активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1 приміщення матеріального
складу за літ. «Н» (2-й поверх) каб. № 205 – 9,4 м2. Розмір статутного
капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів,
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) матеріальний склад за
літ. «Н» – 183039 грн. приміщення матеріального складу за літ. «Н» (2-й
поверх) каб. № 205 – 9,4 м2 літ. «Н» – 2992,3 грн станом на 01.12.2017.
Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –.
Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення
земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок):
–. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): В. І. Швидченко.
 13. Назва об’єкта оцінки: згідно з технічним паспортом: нежитловий одноповерховий будинок літера «Р», інв. № 16 (майстерні
ЕМВ). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки ДП «Одеський
науково-дослідний інститут телевізійної техніки» (ДП «ОНДІТТ»). Місцезнаходження об’єкта оцінки: 65028, м. Одеса, вул. Мечникова, 132. Мета
проведення оцінки: здача в оренду приміщення площею 189,1 м2 нежитлової одноповерхової будівлі літера «Р», інв. № 16. Телефон замовника
конкурсу: (048) 722-13-56, 722-81-64, моб. (068) 201-41-11, телефакс
замовника конкурсу (048) 760-17-28, електронна адреса замовника конкурсу: oniitt@ukr.net або innovaciya.sk@gmail.com. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або
цілісний майновий комплекс якого оцінюються : 25.99. Виробництво інших
металевих виробів н.в.і.у. та 43.22. Монтаж водопровідних мереж, систем
опалення та кондиціонування. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, 6373545,63 грн. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об'єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами). Балансова залишкова вартість будинку літера
«Р» інв. № 16 (Майстерні ЕМВ) площею 476,3 м2 – 46654,1 грн. Балансова
залишкова вартість частин будівлі літера «Р» інв. № 16 площею 189,1 м2
становить 18522,54 грн. станом на 23.06. 2018 (за останній звітний період). Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): –. Головний
бухгалтер: О. М. Каташинська. Дата: 02.07.2018.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 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 по всіх об’єктах наведені у № за порядком 4
строки додатка 2 до Положення.
Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки
майна по об’єктах оцінки № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 більш як
6920 гривень комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15 або безпосередньо до відділу документального забезпечення
та контролю організаційної роботи (м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15,
11-й поверх, кімн. 1113) до 18.00 13.09.2018. 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 19.09.2018 об 11.00 у РВ ФДМУ по Одеській
області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 503).
Телефони для довідок: (048) 731-50-39, 731-50-28, 731-50-29.

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про оголошення
конкурсів з відбору суб'єктів оціночної діяльності, яких
буде залучено до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 117,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Г. Сковороди, 1/3 м. Полтава. Балансоутримувач: Полтавська державна аграрна академія. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.08.2018. Строк виконання робіт: 5 календарних
днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних
робіт: ПАТ «Укрпошта». Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини будівель. Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки:
адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість,
нерухомість для закладів громадського харчування тощо.
 2. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею
246,4 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Небесної Сотні, 69, м. Полтава.
Балансоутримувач: Державне підприємство «Полтавський комбінат хлібопродуктів». Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення
договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.08.2018. Строк виконання
робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області.
Платник виконаних робіт: ДП «Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції». Основні ознаки подібності об’єкта
оцінки: приміщення, частини будівель. Додаткові ознаки подібності об’єкта
оцінки: адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо.
 3. Назва об’єкта: одноповерхова адміністративна будівля (літ.
А-1) загальною площею 102,2 м2 та вбиральня (літ. В-1) загальною
площею 2,0 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Гоголя, 174/2, м. Миргород Полтавської області. Балансоутримувач: ДП «Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції». Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення договору оренди. Запланована
дата оцінки: 31.08.2018. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі
необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт:
РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ФОП Приходько
В. А. Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за функціональним призначенням. Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: нерухомість комплексного використання (об’єктів,
які поєднують два та більше видів функціонального призначення).
 4. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 1,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Олени Пчілки (Луценка), 19е, м. Полтава.
Балансоутримувач: Головне управління Національної поліції в Полтавській
області. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення
договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.08.2018. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для
доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області.
Платник виконаних робіт: ФОП Шведун Л. В. Основні ознаки подібності
об’єкта оцінки: приміщення, частини будівель. Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: для розміщення банкоматів, автоматів з розливу
напоїв, інших автоматів.
 5. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення лабораторного корпусу площею 23,7 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Кременчуцька, 6, с. Розсошенці, Полтавський р-н, Полтавська обл. Балансоутримувач:
Полтавська експедиція по геофізичним дослідженням в свердловинах. Мета
оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.08.2018. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних
робіт: ТОВ «Спецвибухпром». Основні ознаки подібності об’єкта оцінки:
приміщення, частини будівель. Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки:
адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість,
нерухомість для закладів громадського харчування тощо.
Учасникам конкурсів потрібно подати до конкурсної комісії документи,
які мають відповідати вимогам 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 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
розділом ІІ Положення.

Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення
та подання містяться у І, ІІ, ІІІ 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 формами, встановленими в
додатках 3 – 5 до Положення.
У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт, у тому числі ПДВ. За результатами аналізу
звітності, проведеного Фондом державного майна України від 17.04.2018
№ 10-59-7687, регіональне відділення інформує про середні значення
ціни послуг з оцінки майна: об’єкт нерухомого майна, зокрема, декілька
об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для
встановлення передавальних пристроїв), – 2 500,00 грн.
Зазначена вище ціна послуг з оцінки майна буде розглядатися конкурсною комісією як максимальна під час обрання переможця. Конкурсні
пропозиції, які перевищують зазначені, не будуть враховані.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу фінансовобухгалтерської роботи та управління матеріальними ресурсами РВ ФДМУ
по Полтавській області за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23,
м. Полтава, 36014 (кімн. 415) до 07.09.2018 включно.
Конкурси відбудуться у РВ ФДМУ по Полтавській області
13.09.2018 о 10.00 за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна),
1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 404.
Робоча група знаходться за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 417. Телефон для довідок
(05322) 2-89-58.

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
 Назва об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок (балансоутримувач – відсутній). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Сумська обл., м. Буринь, пров. Вознесенський, 6. Мета
проведення незалежної оцінки – приватизація шляхом продажу на аукціоні
під розбирання. Замовник та платник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ
по Сумській області. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком: 4 од. Балансова залишкова вартість: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.08.2018.
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 (у редакції наказу від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
20.02.2018 за № 198/31650.
До участі в конкурсі з оцінки об’єктів допускаються претенденти, які діють
на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі». Для зарахування балів згідно з Положенням
будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності: не менше 3 років
за напрямом 1.«Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізаціями в
межах цього напряму 1.1.«Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку
її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у
розділах І, ІІ, та додатках до нього. Заява про участь у 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 відповідно до додатка 2 до Положення є об’єкти незавершеного будівництва під розбирання.
Конкурсна документація подається до відділу управління персоналом
та організаційного забезпечення в запечатаному конверті і складається з
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, підтвердних документів та документів щодо практичного досвіду виконання робіт.
У конкурсній пропозиції має бути зазначено пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки, з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент
згідно із законом, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а
також строку виконання робіт (у календарних днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу. На кожному конверті потрібно
зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а
також зазначити назву об’єкта, на який подано заяву на участь у конкурсі,
та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта – 4,49 тис. грн.
Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Суми, вул. Харківська,
30/1. Телефон для довідок (0542) 36-23-87.
Конкурс відбудеться 19 вересня 2018 року о 9.00 за адресою:
м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 2.
Кінцевий термін подання конкурсної документації – 13 вересня 2018
року (включно).
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності
 1. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
32,14 м2 (балансоутримувач – Індустріально-педагогічний технікум Конотопського інституту Сумського державного університету). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Конотоп, вул. М. Немолота, 12. Мета проведення
незалежної оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.08.2018. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ
ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ФОП Кокотіна
В. В. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
1,26 тис. грн. Подібними до об’єкта оцінки відповідно до додатка 2 до Положення є приміщення, частини будівель (адміністративна, торговельноадміністративна, торговельна нерухомість).
 2. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
7,6 м2 (балансоутримувач – Сумський національний аграрний університет). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 160.
Мета проведення незалежної оцінки – передача в оренду. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.08.2018. Замовник робіт
з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки
об’єкта – ФОП Кириленко М. В. Очікувана найбільша ціна надання послуг
з оцінки об’єкта оцінки – 1,26 тис. грн. Подібними до об’єкта оцінки відповідно до додатка 2 до Положення є приміщення, частини будівель (адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість).
 3. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею 16,2 м2 (балансоутримувач – Департамент агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Першотравнева, 29. Мета проведення
незалежної оцінки – продовження дії договору оренду. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна) – 31.08.2018. Замовник робіт з оцінки
об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта –
ПП «EVRO-ALFA». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 1,26 тис. грн. Подібними до об’єкта оцінки відповідно до додатка 2 до Положення є приміщення, частини будівель (адміністративна,
торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість.
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 від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
20.02.2018 за № 198/31650.
До участі в конкурсі з оцінки об’єктів допускаються претенденти, які діють
на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка
об’єктів у матеріальній формі». Для зарахування балів згідно з Положенням
будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності: не менше 3 років
за напрямом 1. «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізаціями в
межах цього напряму 1.1. «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку
її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у
розділах І, ІІ, та додатках до нього. Заява про участь у 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.

29 серпня 2018 року
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Конкурсна документація подається до відділу управління персоналом
та організаційного забезпечення в запечатаному конверті і складається з
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, підтвердних документів та документів щодо практичного досвіду виконання робіт.
У конкурсній пропозиції має бути зазначено пропозиції щодо ціни
надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням
робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), якщо він не
визначений в інформації про проведення конкурсу. На кожному потрібно
зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а
також зазначити назву об’єкта, на який подано заяву на участь у конкурсі,
та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Суми, вул. Харківська,
30/1. Телефон для довідок (0542) 36-23-87.
Конкурс відбудеться 19 вересня 2018 року о 9.00 за адресою:
м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 2.
Кінцевий термін подання конкурсної документації – 13 вересня 2018
року (включно).

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ

31.08.18

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені для проведення незалежної оцінки
об’єкта державної власності
Залишкова
Назва об’єкта оцінки,
Дата
№
Вид варвартість
його місцезнаходження
оцінПлатник
з/п
тості
об’єкта,
та найменування балансоутримувача
ки
грн
Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
1 Частина нежитлового приміщення першого
Ринкова 242,64
ПАТ «Державповерху навчального корпусу № 1 (адмінівартість
ний ощадний
стративного) інвентарний номер 10310004,
банк Україреєстровий номер 02010830.1.ААААЛА945
ни», Філія –
площею 11,35 м2 (у тому числі площі спільноТернопіль2
ське обласне
го користування 2,55 м ) за адресою: майдан
управління
Волі, 1, м. Тернопіль, що перебуває на балансі
Державного вищого навчального закладу
«Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України»
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 чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів
у матеріальній формі» та спеціалізацією 1.1 в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку
її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у
розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися
кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають
загальний стаж професійної діяльності не менше 3 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних
ділянок та майнових прав на них), та наявність особистого досвіду у виконанні робіт з оцінки кожного оцінювача, який буде залучений до виконання робіт з оцінки подібного майна, що підтверджується відповідними
документами: копією договору (копіями договорів) про надання послуг з
оцінки разом з копією акта приймання-передавання робіт з оцінки, копією висновку про вартість об’єкта оцінки, оригіналом або копією рецензії,
складеної рецензентом, що працює в органі приватизації, або оригіналом
чи копією рецензії, складеної експертною радою саморегулівної організації оцінювачів, завірених печаткою претендента.
Очікувана найбільша ціна надання послуг, що буде розглядатися
конкурсною комісією під час обрання переможця з оцінки об’єкта № 1, –
2000 грн. У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково
зазначати загальну вартість робіт з оцінки з урахуванням усіх податків, що
сплачуються претендентом згідно із законодавством.
Строк виконання робіт з оцінки об’єкта № 1 не повинен перевищувати
5 календарних днів.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки № 1 є нерухоме майно – окремі будівлі, приміщення, частини будівель адміністративної, торговельноадміністративної та торговельної нерухомості.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в
конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності» та дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у РВ 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: РВ ФДМУ по
Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11. Телефон для довідок (0352) 25-04-87.

ХЕРСОНСЬКА обл., АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення оцінки державного майна
 1. Об’єкт: об’єкт малої приватизації державної власності – «Гараж у гаражному кооперативі «Жигулі», що перебуває на балансі Головного управління статистики у Херсонській області, за адресою: Херсонська
обл., м. Нова Каховка, вул. Французська. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: РВ ФДМУ в Херсонській
області, АРК та м. Севастополі. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для приватизації шляхом продажу на аукціоні
з умовами (наказ РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі
від 06.08.2018 № 386). Запланована дата оцінки: 31.08.2018. Об’єкти, що
будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними до об’єктів оцінки,
відповідно до інформації, наведеної у додатку 2 до Положення: гаражі або
приміщення складського призначення.
 2. Об’єкт: частина холу площею 13,03 м2 на третьому поверсі
учбового корпусу № 2, що перебуває на балансі Херсонського державного університету, за адресою: м. Херсон, вул. Університетська, 27. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник:
ФОП Осадчий Олексій Дмитрович. Мета проведення незалежної оцінки –
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.08.2018. Об’єкти,
що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними до об’єктів оцінки,
відповідно до інформації, наведеної у додатку 2 до Положення: приміщення
(частини приміщень) для розміщення об’єктів мобільного харчування.
 3. Об’єкт: частина ліфтового холу площею 9,1 м2 на другому
поверсі учбового корпусу № 1, що перебуває на балансі Херсонського
державного університету, за адресою: м. Херсон, вул. Університетська, 27.
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Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник:
ФОП Осадчий Олексій Дмитрович. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні
договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.08.2018. Об’єкти, що будуть
розглядатися комісією як такі, що є подібними до об’єктів оцінки, відповідно
до інформації, наведеної у додатку 2 до Положення: приміщення (частини
приміщень) для розміщення об’єктів мобільного харчування.
 4. Об’єкт: частина ліфтового холу площею 24,5 м2 на п’ятому
поверсі учбового корпусу № 1, що перебуває на балансі Херсонського
державного університету, за адресою: м. Херсон, вул. Університетська, 27.
Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник:
ФОП Осадчий Олексій Дмитрович. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні
договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.08.2018. Об’єкти, що будуть
розглядатися комісією як такі, що є подібними до об’єктів оцінки, відповідно
до інформації, наведеної у додатку 2 до Положення: приміщення (частини
приміщень) для розміщення об’єктів мобільного харчування.
 5. Об’єкт: вбудоване нежитлове приміщення площею 15,3 м2 на
шостому поверсі та частина даху площею 30,0 м2 будівлі, що перебуває на балансі ХД ПАТ «Укрпошта», за адресою: м. Херсон, Привокзальна
площа, 1. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: ПрАТ «ВФ Україна». Мета проведення незалежної оцінки –
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.08.2018. Об’єкти,
що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними до об’єктів оцінки,
відповідно до інформації, наведеної у додатку 2 до Положення: конструктивні частини будівель для розміщення передавальних пристроїв.
 6. Об’єкт: частина нежитлового приміщення загальною площею
2,0 м2 навчального корпусу № 2, що перебуває на балансі Херсонської
державної морської академії, за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова,
14/1. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі.
Платник: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК». Мета проведення незалежної оцінки –
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Запланована дата оцінки 31.08.2018. Об’єкти,
що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними до об’єктів
оцінки, відповідно до інформації, наведеної у додатку 2 до Положення:
приміщення (частини приміщень) для розміщення для розміщення банкоматів, інших автоматів.
 7. Об’єкт: частина холу площею 2,0 м2 на першому поверсі навчального корпусу № 1, що перебуває на балансі Херсонського
державного університету, за адресою: м. Херсон, вул. Університетська,
27. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі.
Платник: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК». Мета проведення незалежної оцінки –
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Запланована дата оцінки 31.08.2018. Об’єкти,
що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними до об’єктів
оцінки, відповідно до інформації, наведеної у додатку 2 до Положення:
приміщення (частини приміщень) для розміщення для розміщення банкоматів, інших автоматів.
З метою уникнення зловживань та маніпулювання під час проведення конкурсів, максимальна ціна надання послуг з оцінки, яка може бути
запропонована учасником конкурсу у конкурсній пропозиції становить
не більше ніж: для об’єкта приватизації – 3,0 тис. грн; для об’єктів нерухомого майна (вбудованих нежитлових приміщень, частин приміщень
тощо) – 2,4 тис. грн.
Для участі в конкурсі претенденти подають конкурсну документацію
в запечатаному конверті з описом підтвердних документів (наказ ФДМУ
від 31.12.2015 № 2075 «Про затвердження Положення про конкурсний
відбір суб'єктів оціночної діяльності», зареєстрований у Міністерстві
юстиції України 15.01.2015 за № 60/28190 (в редакції наказу ФДМУ від
16.01.2018 № 47), а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за
встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмову згоду керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності,
пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі
необхідності); інформацію про претендента (додаток 5 до Положення);
пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки, з урахуванням усіх податків,
які сплачує претендент, та строку виконання робіт (у календарних днях),
запечатаних в окремому конверті (для об’єкта приватизації – не більше
10 днів, для об’єктів оренди – не більше 5 днів); документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду претендента та оцінювачів (загальний стаж професійної
діяльності з оцінки майна не менше ніж 3 роки, наявність кваліфікаційного свідоцтва за напрямом оцінки «Оцінка об’єктів в матеріальній формі»,
спеціалізація «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості),
у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них»), які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна (додаток 3 до Положення).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом
підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також
зазначити назву об’єкта, на який подано заяву про участь у конкурсі, та
назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Конкурсна документація приймається за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Херсон,
просп. Ушакова, 47, кімн. 222.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК
та м. Севастополі за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47,
кімн. 225 о 14.00 через 18 днів після опублікування цієї інформації,
телефон для довідок (0552) 22-44-44.

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернівецькій області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені для надання послуг з оцінки майна
 Найменування об’єкта оцінки: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Торговий дім «Буковинська горілка». Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється:
58023, м. Чернівці, вул. Лесина, 4а. Мета проведення незалежної оцінки:
приватизація шляхом продажу на аукціоні з умовами. Телефон замовника
конкурсу (0372) 55-42-35. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26.
Електронна адреса замовника конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.ua. Кількість
об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): будівля – 1, транспортні засоби – немає,
обладнання – 9 од., малоцінні необоротні матеріальні активи – немає
(станом на 30.06.2018). Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій,
нематеріальних активів 285,4 тис. грн станом на 30.06.2018. Розмір земельної ділянки, усього: 0,0420 га. Місце розташування земельної ділянки: 58023, м. Чернівці, вул. Лесина, 4а. Цільове призначення земельної
ділянки: землі житлової та громадської забудови, 03.07 – для будівництва
і обслуговування будівель торгівлі. Правовий режим земельної ділянки:
право постійного користування. Нормативна грошова оцінка земельної
ділянки: –. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2018.
Замовником та платником робіт для надання послуг з оцінки вищезазначеного майна виступатиме РВ ФДМУ по Чернівецькій області.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта приватизації, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможців, – 15 000,00 грн.
До участі в конкурсі для проведення незалежної оцінки допускаються
претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної
діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямком 1 «Оцінка об’єктів в матеріальній формі та
спеціалізаціями 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у т.ч. земельних ділянок та майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі у конкурсах є наявність відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єкта оцінки, що мають підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами
про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно
до Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 10.06.2013 № 796 і зареє-

Над номером працювали:
В. П. Борківська
Т. М. Утеченко
тел. (044) 200-35-01, 200-36-58

строваного в Міністерстві юстиції України 13.08.2013 за № 637/23469.
Претендентам на участь у конкурсах потрібно подавати конкурсну документацію, оформлену відповідно до п. 5 Розділу 2 Положення, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою
формою (додаток 4 до Положення); інформація про претендента (додаток 5 до Положення); 2) документи щодо практичного досвіду виконання
робіт з оцінки (відповідно до Розділу 1 Положення) разом із заповненою
інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені
до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна
(додаток 3 до Положення); 3) конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни
надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно з законом, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких
послуг, а також строку виконання робіт.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є єдині майнові комплекси у
повному складі активів і зобов’язань.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення на адресу: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а або
безпосередньо до каб. № 5 РВ ФДМУ по Чернівецькій області за чотири
робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсів. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єкта оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної
діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів з дня публікації
інформації про оголошення конкурсу о 10.00 у РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а. Телефон для довідок (0372) 55-44-84.

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 оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 99,4 м2 магазину «Книжний». Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: філія «Військторг» Концерну «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 17024, Чернігівська обл., Чернігівський р-н,
смт Гончарівське, вул. Танкістів, 52. Платник робіт з оцінки: ФОП Нагайчук Тетяна Василівна Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки
об’єкта оцінки – 2150,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться
об’єкти за такими ознаками: приміщення адміністративного, торговельноадміністративного, торговельного призначення та приміщення закладів
громадського харчування. Дата оцінки: 31.08.2018.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 50,3 м2
магазину «Книжний». Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: «Військторг» Концерну «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: 17024, Чернігівська обл., Чернігівський р-н, смт Гончарівське,
вул. Танкістів, 52. Платник робіт з оцінки: Дочірне підприємство фірми
ТОВ «СНГ» «Конвалія». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки
об’єкта оцінки – 2150,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться
об’єкти за такими ознаками: приміщення адміністративного, торговельноадміністративного, торговельного призначення та приміщення закладів
громадського харчування. Дата оцінки: 31.08.2018.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення фойє загальною
площею 13,45 м2 навчального корпусу № 2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Ніжин,
вул. Графська, 2. Платник робіт з оцінки: ФОП Северин С. А. Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2150,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками:
приміщення адміністративного, торговельно-адміністративного, торговельного призначення та приміщення закладів громадського харчування.
Дата оцінки: 31.08.2018.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого поверху
площею 96,43 м2 (кімн. № 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110,
111, 114, 117) та другого поверху площею 70,56 м2 (кімн. № 207,
208) дев’ятиповерхової будівлі камерально-лабораторного корпусу.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Український державний геологорозвідувальний інститут». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 12. Платник робіт
з оцінки: Чернігівський обласний вузол спеціального зв’язку Державного
підприємства спеціального зв’язку. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2150,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки
вважатимуться об’єкти за такими ознаками: приміщення адміністративного, торговельно-адміністративного, торговельного призначення та приміщення закладів громадського харчування. Дата оцінки: 31.08.2018.
 5. Назва об’єкта оцінки: будівля гаража площею 44,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління статистики у Чернігівській області. Місцезнаходження об'єкта оцінки: Чернігівська обл., смт Козелець, вул. Соборності, 14. Платник робіт з оцінки: ФОП
Салівон В. О. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 2150,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти
за такими ознаками: виробнича, виробничо-складська та складська нерухомість. Дата оцінки: 31.08.2018.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 16,8 м2 на
першому поверсі адмінбудівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Головне управління статистики у Чернігівській області. Місцезнаходження об'єкта оцінки: Чернігівська обл., смт Козелець, вул. Соборності, 14.
Платник робіт з оцінки: ФОП Дідовець Г. Г. Очікувана найбільша ціна надання
послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2150,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки
вважатимуться об’єкти за такими ознаками: приміщення адміністративного,
торговельно-адміністративного, торговельного призначення та приміщення
закладів громадського харчування. Дата оцінки: 31.08.18
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 33,0 м2
господарської будівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і
природокористування України «Ніжинський агротехнічний інститут». Місцезнаходження об'єкта оцінки: Чернігівська обл., м Ніжин, вул. Шевченка,
10. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Чернігівська теплопостачальна кампанія».
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2150,00
грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: приміщення адміністративного, торговельно-адміністративного,
торговельного призначення та приміщення закладів громадського харчування. Дата оцінки: 31.08.2018.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Чернігівській області (14000,
м. Чернігів, просп. Миру, 43). Телефон замовника конкурсу (0462) 67-2818. Електронна адреса замовника конкурсу: ocenka_74@spfu.gov.ua. Мета
проведення оцінки: визначення відновної вартості для цілей оренди. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, в редакції
наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами
оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають
об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників конкурсу, передбаченим
пунктом 12 розділу ІІ Положення.
Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку
її складання, оформлення та подання містяться у ІІ розділі Положення та
додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної
діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Строк виконання робіт не може перевищувати 5 календарних днів від
дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Чернігівській області о 15.00
через 14 днів після опублікування цієї інформації за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43.
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ 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.
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