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Додаток виходить щопонеділка та щосереди
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У ФДМУ за номерами телефонів:
(044) 254-29-76 – працює гаряча лінія;
(0-800) 50-56-46 – працює безкоштовна
гаряча лінія з питань приватизації

передплата – 2018
УСЕ ПРО ПРИВАТИЗАЦІЮ – В офіційному ВИДАННІ
ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ!

«Державний інформаційний бюлетень
про приватизацію»
з додатком – газетою

«Відомості приватизації»
видання можна передплатити
в усіх відділеннях зв’язку України
Необхідні дані Ви знайдете
в Каталозі видань України на 2018 рік, с. 110
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Вартість
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3 міс.
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Комплект у складі:
журналу «Державний інформаційний бюлетень про
приватизацію» (укр.). Законодавчі, нормативно-методич
ні та інформаційні матеріали щодо приватизації
газети «Відомості приватизації» – додатка до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» (укр.).
Інформація про проведення процедур приватизації майна

4 рази
на рік
136,14
2 рази
на тиждень

Телефон редакції (044) 200-35-01,
з питань розповсюдження (044) 200-35-81

Фонд
державного
майна України
Приватизація та можливості
інвестування в Україні
www.spfu.gov.ua
www.privatization.gov.ua

офіційне видання Фонду
державного майна України

Продаж об’єктів групи А

У номері

Індекс та назва видання

25 грудня 2017 р.

Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 280-42-34
Оголошення про вивчення попиту
Запорізька область

Пропонується до приватизації шляхом продажу на аукціоні об’єкт державної власності групи А (ЄМК) разом із земельною ділянкою – єдиний
майновий комплекс державного підприємства «Запорізький інститут сільськогосподарського машинобудування», що розташований за адресою: 69118,
Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Чубанова, 1, код за ЄДРПОУ 00239066.
Орган управління: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.
Основний вид діяльності згідно з КВЕД: 28.30 Виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства.
Залишкова вартість основних засобів станом на 30.06.2017 – 652,0 тис. грн.
Середньооблікова чисельність працюючих станом на 01.10.2017 – 9 осіб. Державні
замовлення на підприємстві відсутні.
На балансі підприємства обліковуються 8 об’єктів нерухомого майна: інженерний корпус літ. Д-3, інв. № 4, загальною площею 2812,3 м2; склад літ. З’, інв. № 56,
загальною площею 1089,9 м2; збірно-розбірний склад літ. З, інв. № 164, загальною
площею 1095,3 м2; склад кооперації літ. Ш-1, інв. № 40, загальною площею 459,6 м2;
прохідна-табельна літ. О, інв. № 5, загальною площею 45,5 м2; склад металу літ.
Ю-1, інв. № 3059, загальною площею 171,5 м2; туалет літ. Я, інв. № 65, загальною
площею 14,5 м2; склад літ. П, інв. № 3106, загальною площею 18,9 м2, а також:
дороги, площадки; огородження території; ворота на прохідній; навіси; інженерні
мережі та комунікації, та інше індивідуально визначене майно.
Право оренди/постійного користування земельною ділянкою у підприємства
відсутнє. Земельна ділянка під зазначеним об’єктом не сформована.
Більш детальну інформацію про об’єкт можна отримати за телефонами: (061)
226-07-75, 226-07-76.
Пропозиції щодо придбання об’єкта слід надсилати протягом 20 днів з
дати опублікування цього оголошення за адресою: 69001, м. Запоріжжя,
вул. Перемоги, 50, РВ ФДМУ по Запорізькій області.

ВІННИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності

Назва об’єкта: будівля будинку побуту з прибудовами літ. А, А1, А2; ґанками
літ. а, а1, а2 загальною площею 131,1 м2; паркан разом із земельною ділянкою.
Адреса об’єкта: 23056, Вінницька обл., Барський р-н, с. Шипинки, вул. Миру, 25.
Балансотримач: ПрАТ «Вінниччина», код за ЄДРПОУ 00414150.
Адреса балансотримача: 23056, Вінницька обл., Барський р-н, с. Шипинки,
вул. Пролетпрська, 57.
Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля, 1985 р. п. загальною площею
131,3 м2, перебуває в оренді, договір оренди від 25.12.2009 № 317-ГТ діє до
19.12.2018.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,0223 га. Кадастровий номер 0520255300:04:003:0002. Категорія земель – землі житлової та
громадської забудови. Цільове призначення 03.15 – для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 109 307,00 грн,
у т. ч. вартість будівлі – 99 829,00 грн; вартість земельної ділянки – 9 478,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 131 168,40 грн,
у т. ч. вартість будівлі – 119 794,80 грн; вартість земельної ділянки – 11 373,60 грн.
ПДВ – 21 861,40 грн.
Покупець зобов’язаний:
протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору
купівлі-продажу об’єкта державної власності разом із земельною ділянкою сплатити ціну продажу об’єкта та після сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта
прийняти його у триденний термін за актом приймання-передавання; використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням відповідно до нормативноправових актів та вимог державних органів, що погодили проект відведення земельної ділянки; подальше відчуження об’єкта можливе за умов збереження для
нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно
за згодою РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Покупець сплачує організатору аукціону винагороду у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації, що становить 1 311,68 грн.
Засоби платежу – грошові кошти.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187006000498 в
ГУДКСУ у Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач
коштів – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Грошові кошти в розмірі 13 116,84 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37312072000391 в ДКСУ м. Київ, МФО
820172, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 18.01.2018 до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 22.01.2018 Українською
універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592. Заяви
на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються
в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електрону адресу:
auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники
аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної біржі (36039,
м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а
також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998
№ 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840
(зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя,10, каб. 24, тел. 67-26-08.

ВОЛИНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності

Назва об’єкта приватизації: окреме індивідуально визначене майно – підвальне
приміщення під будівлею їдальні (М-2) загальною площею 250,8 м2.
Місцезнаходження об’єкта приватизації: 45006, Волинська обл., м. Ковель,
вул. Володимирська,154.
Балансоутримувач: ТДВ «АТП 10706» (код за ЄДРПОУ 05461119).
Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт приватизації – підвальне приміщення під будівлею їдальні (М-2) розташоване на відстані 5,8 км від центру міста, на
окраїні, в кінці Ковеля в напрямі Володимир-Волинського. Цей район вважається
промисловим, виробничим.

Будівля двоповерхова, цегляна, з окремою парковкою. Оцінюване підвальне
приміщення розміщене з правого крила будівлі (з північної сторони). Є два входи:
з боку та по центру будівлі.
Підвальне приміщення під будівлею їдальні вже довгий час без функціонального використання, а сама їдальня (1-й поверх) частково переобладнана під офісні
кабінети, частково – розміщене кафе. Підвал занедбаний, стіни зволожені, повсюди грибок та вода. На підлозі стоїть вода. Лише в одному приміщенні – № 11
є електропостачання, всі решта без освітлення. У туалетах сантехніка, інженерні
комунікації демонтовані. У приміщенні № 9 (вентиляція) є вентиляційне обладнання, яке уражене корозією, морально застаріле та функціональна придатність
якого викликає сумніви.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 349 992,00 грн,
ПДВ – 69 998,40 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 419 990,40 грн.
Грошові кошти у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта: 41 999,04 (сорок одна
тисяча дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень 04 копійок.
Умови продажу об’єкта приватизації:
подальше використання об’єкта приватизації покупець визначає самостійно; питання землекористування новий власник вирішує самостійно відповідно до чинного
законодавства; здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища,
забезпечувати дотримання санітарних, екологічних норм та техніки безпеки під
час експлуатації об’єкта; у разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта
новий власник об’єкта зобов’язаний у двотижневий строк з дня переходу до нього
права власності на об’єкт подати державному органу приватизації копії документів,
що підтверджують його право власності; переможцю аукціону після підписання
акта передачі об’єкта приватизації згідно з чинним законодавством України самостійно здійснити заходи щодо переоформлення права на об’єкт приватизації та
його державної реєстрації; на вимогу представника органу приватизації покупець
зобов’язаний до моменту підписання акта підсумкової перевірки виконання умов
договору купівлі-продажу надавати продавцю необхідні матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви – 17,00 гривень вноситься на р/р № 37180500900001
РВ ФДМУ по Волинській області в ГУДКСУ у Волинській області, МФО 803014, код
за ЄДРПОУ 13347870. Призначення платежу: для РВ ФДМУ (за заяву).
Грошові кошти у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта приватизації вносяться
на р/р № 37315048004566 РВ ФДМУ по Волинській області в ДКСУ м. Київ, МФО
820172, код за ЄДРПОУ 13347870. Призначення платежу: для РВ ФДМУ по Волинській області грошові кошти в розмірі 10 % початкової ціни продажу об’єкта
приватизації для участі в аукціоні.
Розрахунки за придбаний об’єкт приватизації здійснюються грошовими коштами на р/р № 37180500900001 РВ ФДМУ по Волинській області в ГУДКСУ у Волинській області, МФО 803014, код за ЄДРПОУ 13347870. Призначення платежу: для
РВ ФДМУ по Волинській області кошти від приватизації об’єкта приватизації.
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 18 січня 2018 р. до 17.15.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 22 січня 2018 року. Час початку торгів – 10.00, час закінчення
аукціону (внесення цінових пропозицій) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 №1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за №1147/27592
(зі змінами, внесеними згідно з наказом ФДМУ від 26.04.2016 № 867).
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв
подаються в електронному вигляді на сайт Української універсальної біржі: www.
uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники
аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної біржі (36039,
м. Полтава, вул. Шевченка,52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а
також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі
щодо об’єктів державної власності груп А,Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ
від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26
червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування
в робочі дні з 8.00 до 17.15, в п’ятницю – з 8.00 до 16.00 та отримати додаткову
інформацію в РВ ФДМУ по Волинській області (43027, Волинська обл., м. Луцьк,
Київський майдан, 9, тел. 24-00-57).

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності

Назва об’єкта: об’єкт нерухомого майна – будівля, головний корпус (пункт
харчування) – А-2 загальною площею 328,5 м2, замощення – І, огорожа № 1, ворота № 2-4.
Адреса об’єкта: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, м. Підгородне,
вул. Центральна, 63п.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 23359034, ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО»
за адресою: 49107, м. Дніпро, шосе Запорізьке, 22.
Відомості про об’єкт приватизації: двоповерхова окремо розташована нежитлова будівля (літ. А-2) зі сходами загальною площею 328,5 м2, замощенням – І,
огорожею № 1, воротами № 2-4. Частина будівлі на першому поверсі експлуатується під кафе, на другому – під готельні номери. Приміщення будівлі перебувають
у задовільному стані. Земельна ділянка під об’єкт не відводилась.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 731 458,00 грн, ПДВ – 146 291,60 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 877 749,60 грн.
Умови продажу: забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання всіх санітарних, протипожежних та інших правил щодо утримання об’єкта та дотримання
санітарно-екологічних норм, передбачених законодавством України; право користування, купівлі, оренди земельної ділянки, а також її розмір під об’єктом приватизації, покупцем вирішується самостійно в порядку, встановленому чинним
законодавством України; подальше відчуження об’єкта приватизації можливе
лише за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації,
який здійснює контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ;
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального
посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі ціни продажу прийняти його у триденний
термін за актом передачі.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ та нотаріальні
послуги, пов’язані з посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37188500900001
в ГУДКУ у Дніпропетровській області, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області.
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Сума грошових коштів у розмірі 87 774,96 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37313015014354 у Державній
казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області (призначення платежу: «10% від початкової
ціни об’єкта приватизації»).
Кінцевий термін приймання заяв про приватизацію для участі в аукціоні –
15 січня 2018 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Катеринославська» (www.tbe.соm.ua) 19 січня 2018 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді на сайті Товарної біржі «Катеринославська»
(електронний майданчик: https://torgi.tbe.com.ua) цілодобово.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Катеринославська» (49006, м. Дніпро, просп. Пушкіна, 49, оф. 4/1) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяв,
а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня
1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 36, з 8.00 до 17.00, п’ятниця –
з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел. (056) 744-11-41.

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності

Назва об’єкта: нежитлове приміщення № 56 загальною площею 45,8 м2 у житловому будинку № 21 літ. А-4 на 1-му поверсі.
Адреса об’єкта: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Дзвінка, 21, прим. 56.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 01354527, ПрАТ «Дніпропетровська пересувна механізована колона № 246».
Відомості про об’єкт приватизації: нежитлове вбудоване приміщення № 56 на
першому поверсі житлового будинку. Загальна площа – 45,8 м2. Будинок введено
в експлуатацію у 1970 році, І групи капітальності. Приміщення потребує ремонту.
Є окремий вхід. Має підведення систем комунікацій
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 75 179,00 грн, ПДВ – 15 035,80 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 90 214,80 грн.
Умови продажу:
забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання всіх санітарних, протипожежних та інших правил щодо утримання об’єкта, передбачених законодавством України; подальше відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови
збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівліпродажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює
контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ; у разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта новий власник об’єкта приватизації
зобов’язаний у двотижневий строк з дня переходу до нього права власності на
об’єкт приватизації подати державному органу приватизації копії документів,
що підтверджують його право власності; право користування, купівлі, оренди
земельної ділянки, а також її розмір під об’єктом приватизації, покупцем вирішується самостійно в порядку, встановленому чинним законодавством України;
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального
посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі ціни продажу прийняти його у триденний
термін за актом передачі.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ та нотаріальні
послуги, пов’язані з посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви про приватизацію у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37188500900001
в ГУДКУ у Дніпропетровській області, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області.
Сума грошових коштів у розмірі 9 021,48 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37313015014354 у Державній
казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області (призначення платежу: «10% від початкової
ціни об’єкта приватизації – Нежитлове приміщення № 56 загальною площею 45,8
кв.м в житловому будинку № 21 літ. А-4 на 1-му поверсі, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Дзвінка, 21, прим. 56»).
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 22 січня 2018 р. до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Катеринославська» (http://www.tbe.com.ua) 26 січня 2018 року. Час початку
аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді на сайті Товарної біржі «Катеринославська» (http://
www.tbe.com.ua, електронний майданчик: https://torgi.tbe.com.ua) цілодобово.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Катеринославська» (49006, м. Дніпро, вул. Пушкіна, 49) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та
належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяв, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 36, з 8.00 до 17.00, п’ятниця –
з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел. (056) 744-11-41.

КИЇВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності

Назва об’єкта: будівля недіючого дитячого садка загальною площею 826 м2.
Адреса об’єкта: 09150, Київська обл., Білоцерківський р-н, смт Терезине,
вул. Гагаріна, 8.
Балансоутримувач: ВАТ «Терезине» (правонаступник – ТДВ «Терезине»), код
за ЄДРПОУ 05407982.
Адреса балансоутримувача: 09150, Київська обл., Білоцерківський р-н, смт Терезине, вул. Першотравнева, 2.
Відомості про об’єкт: одноповерхова окремо розташована будівля. Рік побудови – 1960. Будівля побудована по типовому проекту. Загальна площа –
826,0 м2. Технічні характеристики: фундамент стрічковий бетонний; стіни цегляні,
оштукатурені; перегородки цегляні, кам’яні, оштукатурені, побілені; перекриття
залізобетонні, дерев’яні; покрівля – шифер; дах – двоскатний; підлога дощата;
прорізи – віконні рами та дверні полотна відсутні. Інженерні мережі відключені та
перебувають у неробочому стані. Загальний і фізичний стан основних конструктивних елементів будівлі незадовільний.

Продаж об’єктів групи Д
Управління продажу об’єктів малої приватизації,
т. 200-42-49

ЗАПОРІЗЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі об’єктів
незавершеного будівництва – житлового будинку № 11,
житлового будинку № 12, житлового будинку № 13,
житлового будинку № 14, житлового будинку № 15

Назва об’єкта № 1: об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок № 11.
Місцезнаходження: 70035, Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Матвіївка,
вул. Побєди, 94. Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: об’єкт розташований на земельній ділянці площею
0,1467 га, кадастровий номер 2321583600:03:001:0340. Виконано підвал під
будинком, підвал частково перекрито залізобетонними плитами. По сараю виконані фундаменти.
Початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва без урахування ПДВ –
47 539,00 грн. ПДВ – 9 507,80 грн.
Початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва з урахуванням
ПДВ – 57 046,80 грн.

25 грудня 2017 року

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 729 358,00 грн, ПДВ: 145 871,60 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ: 875 229,60 грн.
Умови продажу об’єкта: покупець визначає умови подальшої експлуатації
об’єкта на власний розсуд.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Сума грошових коштів у розмірі 87 522,96 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вноситься на р/р № 37315077016365 у Державній казначейській
службі України, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач: РВ ФДМУ по
Київській області (призначення платежу: «10 % від початкової ціни об’єкта приватизації в сумі 87 522,96 грн, без ПДВ»).
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187003001567
в ГУ ДКСУ у Київській області, МФО 821018, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач:
РВ ФДМУ по Київській області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Публічним акціонерним
товариством Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів» (http://nmac.net.ua) 23 січня 2018 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 13.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Публічного акціонерного товариства Державна
акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів»: http://nmac.net.ua.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 19 січня 2018 р. до 18.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Київській області
за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 603, з 9.00 до 18.00, п’ятниця –
з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, тел. (044) 200-25-40.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності

Назва об’єкта: будівля недіючої лазні загальною площею 137,6 м2.
Адреса об’єкта: 09150, Київська обл., Білоцерківський р-н, смт Терезине,
вул. Першотравнева, 11.
Балансоутримувач: ВАТ «Терезине» (правонаступник – ТДВ «Терезине»), код
за ЄДРПОУ 05407982.
Адреса балансоутримувача: 09150, Київська обл., Білоцерківський р-н, смт Терезине, вул. Першотравнева, 2.
Відомості про об’єкт: одноповерхова прямокутна в плані цегляна будівля. Рік
побудови – 1930. Будівля побудована по типовому проекту. Група капітальності –
ІІІ. Технічні характеристики: фундамент стрічковий бетонний; стіни та перегородки
цегляні, кам’яні, оштукатурені, побілені; перекриття залізобетонні, дерев’яні; покрівля – шифер; підлога – дощата, плитка; прорізи дерев’яні, подвійні, стулчасті.
Інженерні мережі відключені та перебувають у неробочому стані. Загальний і фізичний стан основних будівельних елементів будівлі задовільний.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 156 451,00 грн, ПДВ – 31 290,20 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 187 741,20 грн.
Умови продажу об’єкта: покупець визначає умови подальшої експлуатації
об’єкта на власний розсуд.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Сума грошових коштів у розмірі 18 774,12 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вноситься на р/р № 37315077016365 у Державній казначейській
службі України, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач: РВ ФДМУ по
Київській області (призначення платежу: «10 % від початкової ціни об’єкта приватизації в сумі 18 774,12 грн, без ПДВ»).
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187003001567
в ГУ ДКСУ у Київській області, МФО 821018, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач:
РВ ФДМУ по Київській області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Публічним акціонерним
товариством Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів» (http://nmac.net.ua) 23 січня 2018 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 13.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Публічного акціонерного товариства Державна
акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів»: http://nmac.net.ua.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 19 січня 2018 р. до 18.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Київській області
за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 603, з 9.00 до 18.00, п’ятниця –
з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, тел. (044) 200-25-40.

Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 40 320,00 грн.
Умови продажу та експлуатації об’єкта:
подальше призначення та використання об’єкта покупець визначає самостійно;
забезпечити під час експлуатації об’єкта дотримання протипожежних та санітарноекологічних норм, передбачених законодавством України; питання користування
земельною ділянкою під об’єктом приватизації покупець вирішує самостійно відповідно до чинного законодавства.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Сплата ціни продажу за об’єкт приватизації здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184006000007 в
ГУДКСУ в Черкаській області, МФО 854018, код 21368158, одержувач – РВ ФДМУ
по Черкаській області (призначення платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь
в аукціоні, без ПДВ»).
Грошові кошти в розмірі 4 032,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37319071002036 в ДКСУ, МФО 820172,
код 21368158, одержувач – РВ ФДМУ по Черкаській області (призначення платежу:
«10% від початкової ціни об’єкта приватизації без ПДВ»).
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 15 січня 2018 р. до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Центральною універсальною біржею 19 січня 2018 року, час початку внесення цінових пропозицій
(початок аукціону) – 11.00, час закінчення внесення цінових пропозицій
(закінчення аукціону) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 р. за №1147/27592.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Центральної універсальної біржі:
https://centrex.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Центральної універсальної біржі (36014, м. Полтава, вул. Пушкіна, 88) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та
належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також
докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцем його
розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській області
за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, каб. 404, тел. 37-26-61, час роботи – з 9.00 до 18.00, крім вихідних.

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності

Назва об’єкта: нежитлова будівля лазні загальною площею 182,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 20123, Черкаська обл., Маньківський р-н, с. Крачківка, вул. Молодіжна, 28.
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля, в якій розташовані
дев’ять кімнат загальною площею 182,3 кв. м. Рік побудови – 1977. Фундамент
бутовий; стіни цегляні; перегородки цегляні; перекриття – з/б плити; покрівля –
шифер по дерев’яному каркасу; підлога бетонна; опоряджувальні роботи – водяне
та масляне пофарбування, облицювання керамічною плиткою. Інженерні мережі:
електропостачання (зруйновано). Приміщення не використовуються. Загальний
фізичний знос – 59 %, санітарно-технічний стан будівлі – незадовільний.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 33 600,00 грн, ПДВ – 6 720,00 грн.

Назва об’єкта: приміщення адміністративної будівлі (літ. А-2) загальною площею 495,5 м2; убиральня (літ. Б) разом із земельною ділянкою.
Місцезнаходження об’єкта: 19801, Черкаська обл., смт Драбів, вул. Центральна, 83а.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Черкаській області.
Адреса балансоутримувача: 18001, м. Черкаси, вул. Остафія Дашковича, 39.
Відомості про об’єкт: двоповерхова цегляна адміністративна будівля загальною
площею 495,5 кв. м, розташована в центральній частині смт Драбів.
Фундаменти – залізобетонні блоки; стіни, перегородки цегляні; перекриття
залізобетонні; покрівля – азбестоцементні листи; підлога – лінолеум; вікна, двері
дерев’яні; внутрішнє опорядження – штукатурка, водоемульсійне пофарбування,
шпалери. Будівля забезпечена мережами електропостачання, водопостачання,
каналізації, опалення та телефонізована. Фізичний знос об’єкта – 28 %. Загальний
фізичний стан – задовільний.
Убиральня. Фундамент залізобетонний; стіни, перегородки цегляні; перекриття залізобетонні; двері дерев’яні; вікна відсутні; внутрішнє опорядження – штукатурка. Фізичний знос об’єкта – 30 %. Загальний фізичний стан – задовільний.
Частина приміщення загальною площею 369,8 кв. м перебуває в оренді. Строк
дії договору оренди закінчується 31.12.2017.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка загальною площею 0,1074 га,
кадастровий номер 7120655100:01:001:0881, цільове призначення: для будівництва
та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування.
Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки не зареєстровані.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 820 800,00 грн,
у т. ч.: будівель – 799 200,00 грн, земельної ділянки – 21 600,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ  – 984 960,00
грн, у т. ч.: будівель – 959 040,00 грн, земельної ділянки – 25 920,00 грн. ПДВ –
164 160,00 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації: подальше призначення та використання
об’єкта покупець визначає самостійно; покупець повинен здійснювати заходи щодо
збереження навколишнього середовища, забезпечувати дотримання санітарних
та екологічних норм, вимог природоохоронного законодавства, правил пожежної
безпеки згідно з чинним законодавством України; використовувати земельну ділянку відповідно до цільового призначення.
Сплата ціни продажу за об’єкт приватизації здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні в сумі 17,00 грн та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184006000007,
банк – ГУ ДКСУ у Черкаській області, м. Черкаси, МФО 854018, код 21368158,
одержувач – РВ ФДМУ по Черкаській області (призначення платежу: «Плата за
реєстрацію заяви на участь в аукціоні, без ПДВ»).
Грошові кошти в розмірі 98 496,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Черкаській області на р/р № 37319071002036, МФО 820172, код 21368158, банк Державна казначейська служба України (призначення платежу: «10% від початкової ціни
об’єкта приватизації без ПДВ»).
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 15 січня 2018 р. до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Центральною універсальною біржею 19 січня 2018 року, час початку внесення цінових пропозицій
(початок аукціону) – 11.00, час закінчення внесення цінових пропозицій
(закінчення аукціону) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за
№ 1147/27592. Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками
до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Центральної універсальної
біржі: https://centrex.сom.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Центральної універсальної біржі (36014, м. Полтава, вул. Пушкіна, 88) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та
належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також
докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року №772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за №400/2840 (зі змінами).
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцем його
розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській області
за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, каб. 404, телефон (0472) 37-26-61,
час роботи – з 9.00 до 18.00, крім вихідних.

Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта – 5 704,68 грн.
Назва об’єкта № 2: об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок № 12.
Місцезнаходження: 70035, Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Матвіївка,
вул. Побєди, 92. Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: об’єкт розташований на земельній ділянці площею 0,1465
га, кадастровий номер 2321583600:03:001:0339. Виконано підвал під будинком.
Початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва без урахування ПДВ –
37 050,00 грн. ПДВ – 7 410,00 грн.
Початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва з урахуванням
ПДВ – 44 460,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта – 4 446,00 грн.
Назва об’єкта № 3: об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок № 13.
Місцезнаходження: 70035, Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Матвіївка,
вул. Побєди, 90. Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: об’єкт розташований на земельній ділянці площею 0,1450
га, кадастровий номер 2321583600:03:001:0338. Виконано підвал під будинком.
Початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва без урахування ПДВ –
83 307,00 грн. ПДВ – 16 661,40 грн.
Початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва з урахуванням
ПДВ – 99 968,40 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта – 9 996,84 грн.
Назва об’єкта № 4: об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок № 14.
Місцезнаходження: 70035, Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Матвіївка,
вул. Побєди, 88. Балансоутримувач: відсутній.

Відомості про об’єкт: об’єкт розташований на земельній ділянці площею 0,1460
га, кадастровий номер 2321583600:03:001:0336. Виконано підвал під будинком
та перекриття залізобетонними плитами. По сараю виконані фундаменти, стіни,
перекриття та підлога.
Початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва без урахування ПДВ –
65 984,00 грн. ПДВ – 13 196,80 грн.
Початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва з урахуванням
ПДВ – 79 180,80 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта – 7 918,08 грн.
Назва об’єкта № 5: об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок № 15.
Місцезнаходження: 70035, Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Матвіївка,
вул. Побєди, 86. Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: об’єкт розташований на земельній ділянці площею 0,1459
га, кадастровий номер 2321583600:03:001:0335. Виконано підвал під будинком та
перекриття залізобетонними плитами, розпочата кладка стін. По сараю виконані
фундаменти, стіни, перекриття та підлога.
Початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва без урахування ПДВ –
140 515,00 грн. ПДВ – 28 103,00 грн.
Початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва з урахуванням
ПДВ – 168 618,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта становить
16 861,80 грн.
Умови продажу та експлуатації об’єктів приватизації:
завершити будівництво об’єкта незавершеного будівництва та ввести його
в експлуатацію, без зміни цільового призначення протягом п’яти років з моменту

ХМЕЛЬНИЦЬКА область
В інформацію про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
державної власності групи А – одноповерхової будівлі КПП № 13/191 загальною
площею 57,6 м2 колишнього військового містечка № 13 (разом із земельною ділянкою) за адресою: Хмельницька обл., м. Ізяслав, вул. Військова, № 13/191,
що перебуває на балансі Відділу житлово-комунального господарства Ізяславської райдержадміністрації, опубліковану в газеті «Відомості приватизації» від
06.12.2017 № 96 (1116) на стор. 2, внести такі зміни: «Початкова ціна об’єкта
приватизації – 57 162,00 грн з урахуванням ПДВ, сума ПДВ – 9 527,00 грн.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 47 635,00 грн, у тому числі:
земельна ділянка – 4 292,00 грн, будівля – 43 343,00 грн».
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про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
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нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу; забезпечити вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час добудови та
подальшого введення в експлуатацію об’єкта незавершеного будівництва; сплатити
ціну продажу об’єкта протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу; питання землекористування покупець вирішує
самостійно після укладення договору купівлі-продажу відповідно до вимог чинного
законодавства; подальше відчуження об’єкта можливе лише за умови збереження
для нового власника об’єкта незавершеного будівництва зобов’язань, визначених
договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації,
який здійснює контроль за їх виконанням.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Сума грошових коштів, що має вноситися учасниками аукціону (потенційними
покупцями), у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта приватизації перераховується
на р/р № 37311049000444 в Державній казначейській службі України в м. Київ, МФО
820172, одержувач – РВ ФДМУ по Запорізькій області, код за ЄДРПОУ 20495280.
Сплата реєстраційного внеску у розмірі 17,00 грн за подання заяви учасників
аукціону та грошові кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37189005004385 в Головному управлінні Державної казначейської
служби України у Запорізькій області, м. Запоріжжя, просп. Соборний, 168, МФО
813015, одержувач – РВ ФДМУ по Запорізькій області, код за ЄДРПОУ 20495280.
Кінцевий термін приймання заяв на участь у аукціоні – 22 січня 2018 р. до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 26 січня 2018 року, час початку внесення цінових пропозицій
(початок аукціону) – 12.00, час закінчення внесення цінових пропозицій
(закінчення аукціону) – 14.00.
Адреса веб-сайта організатора аукціону: www.uub.com.ua.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592, зі змінами. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну
адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви
учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Запорізької філії Української
універсальної біржі (69002, м. Запоріжжя, вул. Перша ливарна, 40, оф. 120, з 9.00
до 17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00, тел. (061) 220-02-26) оригінали заяв на
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів,
що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840, зі змінами.
Ознайомитися з об’єктами можна в робочі дні з 10.00 до 15.00 за місцем їх
розташування.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Після закінчення аукціону внесені покупцями грошові кошти у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта повертаються усім учасникам аукціону. Покупцеві, який при-

дбав об’єкт приватизації, зазначені грошові кошти зараховуються у встановленому
порядку при остаточному розрахунку за придбаний об’єкт приватизації.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Запорізькій області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, кімнати № 38, 40 з 8.00
до 16.00, п’ятниця – з 8.00 до 15.00, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел.: (061)
226-07-75, 226-07-76.

ЧЕРКАСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта незавершеного будівництва – 176-квартирного
житлового будинку разом із земельною ділянкою

Назва об’єкта: 176-квартирний житловий будинок разом із земельною ділянкою.
Місцезнаходження: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Б. Хмельницького, 64а.
Відомості про об’єкт: будівництво 176-квартирного житлового будинку (за
проектом п’ятиповерхового) з 2 блок-секцій на 40 квартир розпочато в I кварталі
1996 року, призупинено – в IV кварталі 1996 року. Об’єкт розташований в південнозахідному районі м. Сміла на відстані 2 км від центру. Поруч (на відстані 17,5 м)
від нього розташований існуючий житловий будинок, а також майданчики для ігор,
відпочинку та господарських потреб. На об’єкті виконані: земляні роботи, роботи
щодо влаштування фундаментів із збірних залізобетонних плит та бетонних блоків,
стіни підвалу із червоної цегли та збірних бетонних блоків, монтаж залізобетонних
плит перекриття над підвалом, сходів. Роботи щодо влаштування зовнішніх інженерних мереж не проводились. Площа забудови – 758,0 м2. Ступінь будівельної
готовності – 2 %. Фізичний знос становить 70 %.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,5502 га. Цільове призначення: землі житлової та громадської забудови. Кадастровий номер
7110500000:09:004:0181. Земельні сервітути: охоронна зона навколо (вздовж)
об’єкта енергетичної системи (електрокабель) 0,0116 га; охоронна зона навколо
інженерних комунікацій (водопровід) 0,0153 га.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 384 400,00 грн, у
т. ч.: об’єкта незавершеного будівництва – 241 400,00 грн; земельної ділянки –
143 000,00 грн.
ПДВ – 76 880,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 461 280,00 грн,
у т. ч.: об’єкта незавершеного будівництва – 289 680,00 грн; земельної ділянки –
171 600,00 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Завершити будівництво об’єкта незавершеного будівництва та ввести його
в експлуатацію з правом зміни первісного призначення з урахуванням встановленого цільового використання земельної ділянки протягом 5 років з моменту підписання акта приймання-передачі об’єкта незавершеного будівництва разом із
земельною ділянкою.
2. Забезпечувати вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію
об’єкта приватизації.
3. У разі добудови об’єкта незавершеного будівництва за призначенням, що
належить до житлового та громадського призначення, а також до закладів культури,
охорони здоров’я, навчальних закладів, обов’язково створити сприятливі умови
для життєдіяльності та потреб осіб з обмеженими можливостями.

Продаж об’єктів групи Е
відомості, матеріали тощо про виконання умов договору. Не перешкоджати продавцю у здійсненні контролю за виконанням умов договору; подальше відчуження
та передача в заставу покупцем об’єкта в період чинності умов договору здійснюється за погодженням продавця із забезпеченням переходу до нового власника
всіх зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження.
В аукціоні з продажу державної частки у статутному капіталі ТзОВ «Липчанблок»
мають право брати участь особи, які можуть бути покупцями об’єктів приватизації
згідно зі статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного майна».
До участі в аукціоні не допускаються юридичні та фізичні особи, визначені в
частині 3 статті 8 Закону України «Про приватизацію державного майна», а саме:
юридичні особи, власником більш як 25 % акцій (часток, паїв), яких є держава
Україна; 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; органи державної влади; працівники державних
органів приватизації; державні господарські об’єднання, державні холдингові компанії,
державні акціонерні товариства (компанії), їх дочірні компанії та підприємства; особи,
зареєстровані в офшорній зоні (перелік таких зон визначає Кабінет Міністрів України)
чи країнах, включених FATF до списку країн, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом; особи, які прямо чи опосередковано
перебувають під контролем осіб, кінцевим бенефіціарним власником (контролером)
яких є особи, визначені в цій частині, або є пов’язаними особами таких осіб; 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.
Також не допускаються до участі в аукціоні особи, щодо яких застосовані санкції
відповідно до вимог Указу Президента України від 15 травня 2017 року № 133/2017,
яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від
28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та
інших обмежувальних заходів (санкцій) та Закону України «Про санкції».
Потенційні покупці – юридичні особи зобов’язані подати до державного органу
приватизації документ про розподіл статутного капіталу серед учасників.
Разом із заявою для участі в аукціоні подаються:
інформація про потенційних покупців об’єктів приватизації або осіб, в інтересах яких придбаваються державні об’єкти, їх засновників, учасників, у тому чис-

лі фізичних осіб – кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) відповідно до
Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»; для потенційних покупців – фізичних осіб –
довідка органу доходів і зборів про подану декларацію про майновий стан і доходи
(податкову декларацію); для потенційних покупців – юридичних осіб – інформація
про фінансово-майновий стан.
Відповідальність за недостовірність, неповноту поданого документа та
обов’язок довести своє право на придбання об’єктів державної власності покладається на покупця.
Для участі в аукціоні потенційний покупець сплачує:
реєстраційний внесок для участі в аукціоні у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, що становить 17,00 грн вноситься на р/р
№ 37182500900001 в ГУДКСУ по Закарпатській області, одержувач: РВ ФДМУ по
Закарпатській області, код згідно з ЄДРПОУ 22111310, МФО 812016. Призначення
платежу: реєстраційний внесок для прийняття участі в аукціоні з продажу державної частки ТзОВ «Липчанблок»;
грошові кошти в розмірі 124 653,60 грн (сто двадцять чотири тисячі шістсот
п’ятдесят три грн 60 коп.), що становить 10 % початкової ціни продажу державної частки, перераховуються на на р/р № 37316006018418 в ДКСУ, МФО 820172,
одержувач: РВ ФДМУ по Закарпатській області, код згідно з ЄДРПОУ 22111310.
Призначення платежу: внесок грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни з
продажу державної частки ТзОВ «Липчанблок».
Аукціон буде проводитися відповідно до Порядку здійснення підготовки до
приватизації та продажу акцій (часток), що належать державі у статутних капіталах
господарських товариств, інших господарських організацій і підприємств, заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності та розташованих на території
України або за її межами, затвердженого наказом ФДМУ від 22.05.2012 № 723 та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.06.2012 № 937/21249.
Заява та документи, обов’язкові для всіх заявників на участь в аукціоні, приймаються з дня публікації інформаційного повідомлення у робочі дні з 8.00 до 17.00,
в п’ятницю з 8.00 до 15.45 за адресою: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, кімн. 315.
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 15 січня 2018 року
до 17.00.
Аукціон буде проведено 19 січня 2018 р. об 11.00 за адресою: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, кімн. 315.
Ознайомитися з об’єктом можна за адресою: Закарпатська обл., Хустський
р-н, с. Липча, вул. Вакарова, 54.
Служба з організації та проведення аукціону – РВ ФДМУ по Закарпатській області: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, кімн. 315; телефон для довідок в Ужгороді (0312) 61-38-83.

4. Здійснити державну реєстрацію об’єкта приватизації в установленому законодавством порядку.
5. Надавати РВ ФДМУ по Харківській області необхідні матеріали, відомості,
документи тощо про виконання умов договору купівлі-продажу та не перешкоджати
у здійсненні контролю за виконанням умов договору купівлі-продажу.
6. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації до моменту зняття з контролю договору купівлі-продажу можливі тільки після
повної сплати за об’єкт приватизації за погодженням з РВ ФДМУ по Харківській
області.
Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими коштами.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 19 584,00 грн.
Ціна об’єкта без урахування ПДВ – 16 320,00 грн; ПДВ – 3 264,00 грн.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться РВ ФДМУ по Харківській області на р/р
№ 37186501900001 в ГУДКСУ у Харківській області, МФО 851011, код за ЄДРПОУ
23148337, одержувач коштів: РВ ФДМУ по Харківській області.
Грошові кошти в розмірі 1 958,40 грн, що становить 10 % (десять відсотків) від
початкової ціни об’єкта приватизації, перераховуються РВ ФДМУ по Харківській
області на р/р № 37310053001203 в ДКСУ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 23148337,
одержувач коштів: РВ ФДМУ по Харківській області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592, зі
змінами.

Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді до Прикарпатської універсальної товарної біржі
(веб-сайт: http://putb.if.ua) і на електронну адресу: pfg@pfg.if.ua. Протягом двох
календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати
на адресу Прикарпатської універсальної товарної біржі (76018, м. Івано-Франківськ,
вул. Шевченка, 9) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Аукціон в електронній формі буде проведено Прикарпатською універсальною товарною біржею 26 січня 2018 року, час внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій
(закінчення аукціону) – 12.00.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 22 січня 2018 р. до 17.00.
Ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні за місцем його
розташування.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати за телефонами (0342) 50-56-56 (Прикарпатська універсальна товарна біржа, 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 9) та (057) 700-75-60 (РВ ФДМУ по Харківській області, м. Харків, майдан
Театральний, 1, 6-й поверх, кімн. 20).

Управління конкурсного продажу, т. 280-35-29

ЗАКАРПАТСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні
об’єкта державної власності групи Е – державної частки
у статутному капіталі ТзОВ «Липчанблок» розміром 22,5 %

Найменування: державна частка у статутному капіталі ТзОВ «Липчанблок»
розміром 22,5 %.
Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ 22098117.
Місцезнаходження товариства: 90415; Закарпатська обл., Хустський р-н,
с. Липча, вул. Вакарова, 54.
Розмір статутного капіталу: 5 364 890,00 грн.
Розмір частки, запропонованої до продажу: 22,5%.
Номінальна вартість частки: 1 207 100,00 грн.
Основні види діяльності: виробництво цегли, черепиці та інших будівельних
виробів із випаленої цегли.
Середньооблікова чисельність працюючих: 2 особи.
Показники економічної діяльності за останні три роки
Показник
2015 р.
2016 р.
9 міс. 2017 р.
Баланс активів і пасивів, тис. грн
34 584,5
34 227,1
33 801,4
Рентабельність діяльності, %
-4,320
-6,600
-1,492
Вартість власного капіталу, тис. грн
475,2
-301,7
-897,0
Чистий прибуток (збиток), тис. грн
(637,2)
(776,9)
(595,3)
Обсяг реалізованої продукції, тис. грн
147,5
117,7
399,1
ТзОВ «Липчанблок» передано в постійне користування земельну ділянку
(с. Липча, ур. Полінець) загальною площею 2,8 га для розташування виробничої
бази та в орендному користуванні є земельна ділянка під кар’єром загальною
площею 9,324 га.
Виробнича діяльність підприємства припинена з 01.12.2011.
Початкова ціна продажу державної частки: 1 246 536,00 (один мільйон
двісті сорок шість тисяч п’ятсот тридцять шість грн 00 коп.) гривень.
Засоби платежу – грошові кошти.
Умови продажу об’єкта приватизації:
у встановлений договором строк сплатити ціну продажу об’єкта; у встановлений договором строк прийняти об’єкт; надавати продавцю необхідні документи,

Продаж об’єктів групи Ж
Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 200-42-32

ХАРКІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності – їдальні з обладнанням

Назва об’єкта: їдальня з обладнанням.
Балансоутримувач: ТОВ фірма «Автосервіс» (ліквідовано).
Адреса об’єкта: Харківська обл., Куп’янський р-н (землі Курилівської сільської
ради за межами населеного пункту).
Відомості про об’єкт: до складу об’єкта входять: нежитлові приміщення їдальні
загальною площею 181,4 м2 на другому поверсі в літ. «Г», рік побудови – 1973, обладнання (шафа холодильна – 2 од., роки випуску – 1980 та 1992; електросковорода, рік випуску – 1980; плита електрична, рік випуску – 1980; електронагрівач,
рік випуску – 1980; холодильник «Апшерон», рік випуску – 1982).
Умови продажу об’єкта:
1. Об’єкт приватизується без збереження профілю.
2. Покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації.
3. Після сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта приватизації прийняти
його у триденний термін за актом передачі.

4. Подальше відчуження та передача в заставу об’єкта незавершеного будівництва та земельної ділянки, на якій розташований цей об’єкт, можливі лише за умови
збереження для нового власника об’єкта незавершеного будівництва зобов’язань,
визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу
приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням.
5. У разі невиконання умов продажу договір купівлі-продажу підлягає розірванню в установленому законодавством порядку. При цьому покупець, з яким
розірвано договір купівлі продажу, повертає об’єкт приватизації в державну власність за актом приймання-передачі, а також відшкодовує державі збитки, завдані
невиконанням умов договору.
Сплата ціни продажу за об’єкт приватизації здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184006000007,
банк в ГУ ДКСУ у Черкаській області, м. Черкаси, МФО 854018, код 21368158,
одержувач – РВ ФДМУ по Черкаській області (призначення платежу: «Плата за
реєстрацію заяви на участь в аукціоні»). Грошові кошти в розмірі 46 128,00 грн,
що становить 10 % від початкової ціни об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Черкаській області на р/р 37319071002036, МФО
820172, код 21368158, банк Державна казначейська служба України (призначення
платежу: «10 % від початкової ціни об’єкта приватизації»).
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 22 січня 2018 р. до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Центральною універсальною біржею 26 січня 2018 року, час початку внесення цінових пропозицій
(початок аукціону) – 11.00, час закінчення внесення цінових пропозицій
(закінчення аукціону) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за
№ 1147/27592. Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками
до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Центральної універсальної
біржи за адресою: https://centrex.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Центральної універсальної біржі (36014, м. Полтава, вул. Пушкіна, 88) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та
належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також
докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцем його
розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській області
за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, каб. 404, тел. 37-26-61, час роботи – з 9.00 до 18.00, крім вихідних.

оренд а
Департамент орендних відносин, т. 200-34-39

ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІР ПЕРЕДАТИ ДЕРЖАВНЕ МАЙНО В ОРЕНДУ
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу управління

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

найменування

1 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово- 02497766, Волинська філія ДП УДНДІПМ «Діпромісто» імені Ю.М. Білоконя, 43010, Частина Будинку проектних
комунального господарства України
Волинська обл., м. Луцьк, вул. Кременецька, 38, тел. (0332) 24-57-71
організацій

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
02497720.6. АААДДЛ220 43010, м. Луцьк, вул. Креме48,4
281 059,00
1 рік
Для розміщення офіса
нецька, 38

реєстровий номер майна

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

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

Назва органу
управління

1 Міністерство освіти
і науки України

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

найменування

25004849, ДВНЗ «Дніпропетровський транспортно-економічний коледж», м. Дні- Частина нежитлового вбудопро, вул. Трудових Резервів, 4, тел. 765-90-44
ваного приміщення

№ 101-102 (1121-1122)

реєстровий номер майна
Інформація відсутня

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можмета використання
площа, м2
лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
м. Дніпро, вул. Трудових
10,0
54 700,00
1 рік
Розміщення ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг
Резервів, 4
з ксерокопіювання документів та торговельного об’єкта з продажу поліграфічної продукції та канцтоварів
місцезнаходження



25 грудня 2017 року

4
Продовження таблиці

№
з/п

Назва органу
управління

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

2 Міністерство освіти
і науки України
3 Міністерство освіти
і науки України
4 Міністерство освіти
і науки України
5 Міністерство освіти
і науки України
6 Міністерство освіти
і науки України
7 Міністерство освіти
і науки України
8 Міністерство освіти
і науки України
9 Міністерство освіти
і науки України
10 Державне космічне
агентство України

найменування

02070766, Національна металургійна академія України, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 4, тел. (056) 745-31-56
37861985, Автотранспортний коледж ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг, вул. Едуарда Фукса, 26а, тел. (0564) 66-10-15
37861985, Автотранспортний коледж ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг, вул. Едуарда Фукса, 26а, тел. (0564) 66-10-15
40787802, ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет», м. Кривий Ріг, просп. Гагаріна, 54, тел. (0564) 71-57-34
02066747, Дніпровський національний університет ім. О. Гончара, м. Дніпро,
просп. Гагаріна, 72, тел. (056) 374-98-01
00208746, Дніпровський політехнічний коледж, м. Дніпро, просп. І. Мазепи, 38,
тел. (056) 789-05-31
02066747, Дніпровський національний університет, ім. О. Гончара, м. Дніпро,
просп. Гагаріна, 72, тел. (056) 374-98-01
1116130, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна, м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2, тел. (056) 776-59-47
14308368, Державне підприємство «Науково-виробниче об’єднання «Павлоградський хімічний завод», м. Павлоград, вул. Заводська, 44, тел.: (0563)
21-10-00, 21-10-08
39292197, ДФС України (в оперативному управлінні Криворізької Північної ОДПІ
ГУ ДФС у Дніпропетровській області), м. Кривий Ріг, вул. Героїв-підпільників, 42

11 Державна фіскальна
служба України

Нежитлове вбудоване приміщення
Нежитлове вбудоване приміщення
Нежитлове вбудоване приміщення
Нежитлове вбудоване приміщення
Нежитлове вбудоване приміщення
Нежитлові вбудовані приміщення
Замощення

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можреєстровий номер майна
місцезнаходження
площа, м2
лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
Інформація відсутня м. Дніпро, просп. Гагаріна,
42,1
373 906,00
2 роки 11 місяців
13-15
Інформація відсутня м. Кривий Ріг, вул. Едуарда
57,12
145 811,00
2 роки 11 місяців
Фукса, 26а
Нежитлове вбудоване м. Кривий Ріг, вул. Едуарда
7,2
24 390,00
2 роки 11 місяців
приміщення
Фукса, 26а
Нежитлове вбудоване м. Кривий Ріг, просп. Гага208,92
544 554,00
2 роки 11 місяців
приміщення
ріна, 54
Інформація відсутня м. Дніпро, вул. Казакова, 2
144,0
433 584,00
5 років
Інформація відсутня
Інформація відсутня

м. Дніпро, просп. І. Мазепи, 32
м. Дніпро, вул. Наукова, 13

239,48

1 283 157,00

163,2

106 118,00

Нежитлове вбудоване приміщення
Нежитлове вбудоване приміщення

Інформація відсутня

м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2

461,7

765 582,00

АААЖБГ012

м. Павлоград, вул. Заводська, 44

98,883

244 241,00

Нежитлове вбудоване приміщення

–

м. Кривий Ріг, вул. Героївпідпільників, 42

11,0

25 078,00

мета використання
Інше використання державного майна (пункт розливу питної води) та
розміщення складу
Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи,
у навчальному закладі
Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи,
у навчальному закладі
Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи

Інше використання державного майна (розміщення твердопаливної
котельної на альтернативних видах палива)
2 роки 11 місяців Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи
1 рік
Розміщення складу (розміщення бункерів для зберігання запасу палива для котельної)
2 роки 11 місяців Інше використання державного майна (розміщення твердопаливної
котельної)
2 роки 11 місяців Розміщення офісних приміщень
2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з продажу поліграфічної продукції
та канцтоварів, розміщення ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів
1 рік
Розміщення зовнішньої реклами на будівлях і спорудах

12 Державне космічне
14308368, ДП «ВО ПМЗ ім. О. М. Макарова», м. Дніпро, вул. Криворізька, 1,
Зовнішня частина вікон та
РМЙЙМК1300
м. Дніпро, вул. Тітова, 25
10,66
151 105,00
агентство України
тел. 34-39-04
дверей
13 Фонд державного май- 00378000, ПрАТ «Дніпропетровський хлібзавод № 9», м. Дніпро, вул. Чеботарьо- Нежитлові вбудовані при–
м. Дніпро, вул. Чебота51,0
98 073,00
2 роки 11 місяців Розміщення складу
на України
ва, 28, тел. 794-06-90
міщення
рьова, 28
14 Міністерство регіональ- 02497789, Державне підприємство «ДДПІ житлового і цивільного будівництва
Нежитлові вбудовані при02497789.3.АААЖЖИ758 м. Кривий Ріг, вул. Пушкіна, 4
98,04
436 964,00
2 роки 11 місяців Розміщення офісних приміщень
ного розвитку, будівни- «ДНІПРОЦИВІЛЬПРОЕКТ», м. Дніпропетровськ, вул. Січеславська Набережна, міщення
цтва та ЖКГ України
29, тел. (056) 745-01-12
15 Міністерство енергети- 05410777, Державне підприємство «Дніпродіпрошахт», Дніпропетровська обл., Нежитлові вбудовані при05410777.2.ПШИЖЦК004 м. Дніпро, вул. М. Малинов165,0
402 443,00
2 роки 11 місяців Розміщення видавництва друкованих засобів масової інформації та
ки та вугільної промис- м. Дніпропетровськ, вул. Європейська, 15, тел. (056) 756-82-09
міщення
ського, 76
видавничої продукції, що друкуються іноземними мовами (без права
ловості України
здійснення рекламної діяльності)
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом
«Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст.
9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЖИТОМИРСЬКІЙ 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)

максимально можливий
мета використання
строк оренди
1 Державне агентство рибного
25592421, ДП «Укрриба», вул.Тургенєвська, 82а, м. Київ, 04053, тел./факс (044) 486-07-91 Гідротехнічні споруди нагульного 25592421.23.ААЕЖАГ857 У руслі р. Кам’янка в межах земель с. Ставище Квітневої
–
2 роки 364 дні З метою риборозгосподарства України
ставу «Ставище» площею 109,5 га
сільської ради Попільнянського району Житомирської обл.
ведення
2 Міністерство аграрної політики та 37199618, Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «УКРЧастина тваринницького при37199618.8.ЦДМШТБ181 Житомирська обл., Лугинський р-н, с. Липники, вул. За35,0
11 550,00
2 роки
Розміщення сушарні
продовольства України
СПИРТ», вул. Гагаріна, 16, м. Бровари, Київська обл., 07400, тел./факс (044) 284-04-90
міщення
водська, 1
11 місяців деревини
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».
Назва органу управління

найменування

реєстровий номер майна

загальна
площа, м2

місцезнаходження

вартість майна за
незалежною оцінкою без ПДВ, грн
323 560,00

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
загальна пло- вартість майна за неза- максимально можливий
місцезнаходження
мета використання
майна
ща, м2
лежною оцінкою, грн
строк оренди
1 Державна казначейська 37891119, Управління Державної казначейської служби України у Хустському районі Закарпатської Вбудовані приміщення (поз. 12,13,14,15) на 37891119.1.АААГБГ733 Закарпатська обл., м. Хуст,
69,6
364 147,00
2 роки 11 місяців Розміщення офісних прислужба України
області, Закарпатська обл., м. Хуст, вул. Карпатської Січі, 38, тел. (03142) 4-52-01
1-му поверсі нежитлової будівлі літ. «А»
вул. Карпатської Січі, 38
міщень
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом 10 робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, РВ ФДМУ по Закарпатській області. Заяви подаються в
окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз.
3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
Назва органу управління
з/п

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

найменування

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

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

найменування

реєстровий номер майна

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
Запорізька обл., м. Бер42,0
152 233,00
2 роки 364 дні
Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи,
дянськ, пр. Східний, 23
у навчальному закладі
місцезнаходження

1 Міністерство освіти і науки 33351403, ВСП «Бердянський коледж Таврійського державного агроЧастина нежитлового приміщення
__
України
технологічного університету», 71108, Запорізька обл., м. Бердянськ, пр. № 27 першого поверху будівлі
Східний, 23, тел. (06153) 2-36 00
(літ. А)
2 Міністерство енергетики 19355964, ВП ЗАЕС, ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ», (24584661), 71504, За- Частина даху об’єкта «Будівля го- 24584661.203. ЛОУЖЦП2837 Запорізька обл., м.
136,1
192710,00
2 роки 11 місяців Розміщення технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які
та вугільної промисловос- порізька обл., м. Енергодар, вул. Промислова, 133, тел. (06139) 5-38-78 ловного корпусу гаража на 50 а/м»
Енергодар, вул. Комунадають послуги з рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та проті України
(інв. № 102/1/666, літ. Е-2, Е-1)
нальна, 6
вайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету
3 Міністерство енергетики 19355964, ВП ЗАЕС, ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ», (24584661), 71504, За- Частина даху об’єкта «Будівля
24584661.211. ЛОУЖЦП2834 Запорізька обл., м.
85,9
155898,00
2 роки 11 місяців Розміщення технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які
та вугільної промисловос- порізька обл., м. Енергодар, вул. Промислова, 133, тел. (06139) 5-38-78 бази гідроцеху» (літ. ХА-2), інв.
Енергодар, вул. Пронадають послуги з рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та проті України
№ 103/1/665
мислова, 133
вайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, РВ ФДМУ по Запорізькій області, тел. (061) 226-07-87, 226-07-88, 226-07-89.
Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування об’єкта оренди з супровідним листом. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди
відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

1 Міністерство інфра- 20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», 08307, Київ- Приміщення № 77 на 2-му поверсі
структури України ська обл., м. Бориспіль, тел.: (044) 281-74-96, 281-70-22
бізнес-центру вантажного термінала

реєстровий
місцезнаходження
номер майна
—
Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за незалеж- максимально можмета використання
площа, м2 ною оцінкоюбез ПДВ, грн ливий строк оренди
15,2
706 600,00
1 рік
Розміщення офісного приміщення, крім офісного приміщення операторів телекомунікацій,
які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, РВ ФДМУ по Київській області, тел. 200-25-26. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини
четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
місцезнахозагальна вартість майна за неза- максимально можлимета використання
майна
дження
площа, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство економічного розвитку 04728690, Державне підприємство «Науково-дослідний інститут метро- Нежитлове вбудоване приміщення на
Інформація відсутня м. Львів,
15,4
223 051,00
2 роки 11 місяців Розміщення громадської організації на площі, що не викоі торгівлі України
логії вимірювальних і управляючих систем», 79008, м. Львів, вул. М.
другому поверсі триповерхової частини двовул. Винниченстаном на 30.09.2017
ристовується для провадження підприємницької діяльності і
Кривоноса, 6, тел. (032) 239-92-00
чотириповерхової будівлі
ка, 30
становить не більше як 50 м2
2 Міністерство регіонального розвитку, 02497909, Державне підприємство Державний інститут проектування
Нежитлове приміщення на першому по02497909.2.ДБЕЦРЕ808 Львівська обл.,
95,0
746 450,00
1 рік
Розміщення громадської організації на площі, що не викобудівництва та житлово-комунального міст «Містопроект», 79044, м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 71, тел.
версі будівлі
м. Дрогобич, вул.
станом на 30.09.2017
ристовується для провадження підприємницької діяльності і
господарства України
(032) 238-96-96
Чорновола, 8
становить понад 50 м2
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».
№
з/п

Назва органу управління

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

найменування

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по Миколаївській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна пловартість майна за незалежною максимально можливий
2
місцезнаходження
мета використання
номер майна
ща, м
оцінкою, грн
строк оренди
1 Міністерство внутрішніх 08734534, ДУ «Територіальне медичне об’єднання МВС України по Миколаївській області»,
Частина холу першого поверху голов–
м. Миколаїв, вул. Флотська, 71
3,0
12 609,00
2 роки 11 місяців
Розміщення торговельного
справ України
54025, м. Миколаїв, вул. Флотська, 71, тел.: (0512) 42-48-16, 42-31-64.
ного корпусу лікарні МВС
автомата
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, Регіональне відділення 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».
№
Назва органу управління
з/п

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

найменування

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за не- максимально можлиплоща, м2 залежною оцінкою, грн вий строк оренди
1 Міністерство інфраструкту- 38727770, ДП «Адміністрація морських портів України», Одеська
Нежитлове приміщення на 1-му поверсі адміні- 38727770.10.АААИВЛ981 м. Одеса, Ланжеро88,7
1 320 834,00
1 рік
ри України
філія, 65026, м. Одеса, Митна площа, 1
стративної будівлі № 4 «Клуб портовиків»
нівський узвіз, 2
2 Міністерство освіти і науки 02071091, Одеський національний морський університет, 65082,
Нежитлові приміщення спортивного комплексу
–
м. Одеса, вул. Мечні211,3
1 861 148,00
2 роки 11місяців
України
м. Одеса, вул. Мечнікова, 34
кова, 34
3 Міністерство внутрішніх
40112139, Регіональний сервісний центр в Одеській області, 65011, Частина нежитлового приміщення 2-го поверху
–
м. Одеса, вул. Акаде2,0
32 300,00
1 рік
справ України
м. Одеса, вул. Академіка Королева, 5
в будівлі
міка Королева, 5
4 Міністерство освіти і науки 35640190, Одеський професійний ліцей технологій та дизайну ДЗ Нежитлове приміщення 1-го поверху в будівлі
–
м. Одеса, вул. О. Не145,0
1 855 416,00
2 роки 11 місяців
України
«Південноукраїнський національний педагогічний університет
учбового корпусу № 7
вського, 39
ім. К. Д. Ушинського», 65088, м. Одеса, вул. О. Невського, 39

№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

5 Міністерство економічного 02546281, Державний навчальний заклад «Одеський професійний Виділене нежитлове приміщення колишнього
розвитку і торгівлі України ліцей будівництва та архітектури», 65045, м. Одеса, вул. Базарна, 63 балкону 1-го поверху 9-поверхової будівлі

реєстровий номер майна

–

місцезнаходження

м. Одеса, вул. Базарна, 63

47,5

572 622,00

1 рік

мета використання
Розміщення офіса
Розміщення фізкультурно-спортивного закладу, діяльність якого спрямовано на організацію та проведення занять різними видами спорту
Розміщення термінала самообслуговування
Розміщення фізкультурно-спортивних закладів, діяльність яких
спрямована на організацію та проведення занять різними видами
спорту (розміщення спортивного клубу для проведення занять з
єдиноборств, погодинне використання)
Розміщення офіса

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».
Відповідно до звернення РВ ФДМУ по Одеській області в оголошенні про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява, опублікованому в газеті «Відомості приватизації» № 97 (1117) від 11.12.2017 на стор. 7,
інформацію щодо мети використання об’єкта № 2 слід читати: «Розміщення офіса та інше використання майна»; в оголошенні про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява, опублікованому в газеті «Відомості
приватизації» № 99 (1119) від 18.12.2017 на стор. 7, інформацію щодо вартості майна за незалежною оцінкою об’єкта № 2 слід читати: «14 562 000,00».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№ Назва органу
Балансоутримувач
з/п управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
1 Пенсійний фонд 40373305, Рівненське об’єднане управління Пенсійного фонду України РівненУкраїни
ської області, 33001, м. Рівне, вул. Яворницького, 34, тел.(0362) 62-05-14

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн
Частина адміністративного
–
Рівненська обл., м. Здолбунів,
12,3
92 240,00
приміщення (каб. 204)
вул. Гетьмана Мазепи, 2

максимально можливий строк оренди
мета використання
2 роки 11 місяців
Розміщення відділення страхової компанії

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом 10 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) 26-66-75. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його
оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

25 грудня 2017 року

№ 101-102 (1121-1122)

5
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна
вартість майна за неза- максимально можлимета використання
площа, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство освіти і науки 02125510, Сумський державний університет, 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, Частина нежитлового при–
м. Суми, вул. Римського2,0
6 800,00
2 роки 364 дні
Розміщення термінала самообслуговування
України
тел. (0542) 33-40-58
міщення
Корсакова, 2
станом на 30.11.2017
2 Державна казначейська
37784555, Конотопське управління Державної казначейської служби України Сумської області, Нежитлові приміщення
37784555.1.АААДЕВ926 м. Конотоп, вул. Братів
17,7
49 550,00
2 роки 364 дні
Розміщення суб'єкта господарювання, що наслужба України
41615, м. Конотоп, вул. Братів Лузанів, 48, тел.: (05547) 6-79-52, 6-71-78
Лузанів, 48
станом на 30.11.2017
дає ритуальні послуги
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, РВ ФДМУ по Сумській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява
про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

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

Назва органу управління

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по ХАРКІВСЬКІЙ області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
з/п

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

Назва органу
управління

найменування

реєстровий номер майна

1 ХОДА

Одноповерхова нежитлова будівля – пам'ятка архітектури
(охоронний № 712/3), інв. №10310062, літ. А1

–

2

Нежитлові приміщення – кімн. № 16 на 1-му поверсі та
кімн. № 22 на 2-му поверсі 6-поверхової адміністративної
будівлі, інв. № 73477/81783, літ. АІІІ-5, А-6
Одноповерхова будівля торговельного павільйону, інв. №
14, літ. Ж, Ж-1
Одноповерхова будівля торговельного павільйону, інв.
№ 13, літ. Д
Одноповерхова будівля складу (магазин, виробничі майстерні), інв. № 24, літ. Д
Одноповерхова будівля гаража (склад, виробничі майстерні), інв. № 4, літ. Г
Одноповерхова будівля збірно-розбірного павільйону
(магазин № 22), інв. № 15, реєстровий №, літ. А
Одноповерхова будівля складу (магазин, склад, виробничі майстерні), інв. № 10, літ. Б
Одноповерхова будівля столярного цеху (склад, виробничі майстерні), інв. № 07, літ. Д-1
Одноповерхова будівля складів № 7-8 (склад, виробничі
майстерні), інв. № 06, літ. Е-1

–

3
4
5
6
7
8
9
10

02498530, Департамент містобудування та архітектури
ХОДА, 61002, м. Харків, вул. Сумська, 76, тел. (057)
700-36-48, 700-36-52
Міністерство еконо- 31632168, ДП «УкрНТЦ «ЕНЕРГОСТАЛЬ», 61166, м. Харків,
мічного розвитку і просп. Науки, 9, тел. (057) 702-17-31, 702-17-32
торгівлі
Міністерство обо- 33689922, Концерн «Військторгсервіс», 03151, м. Київ, вул.
рони України
Молодогвардійська, 28а, тел. (044) 243-39-44
Міністерство обо- 33689922, Концерн «Військторгсервіс», 03151, м. Київ, вул.
рони України
Молодогвардійська, 28а, тел. (044) 243-39-44
Міністерство обо- 33689922, Концерн «Військторгсервіс», 03151, м. Київ, вул.
рони України
Молодогвардійська, 28а, тел. (044) 243-39-44
Міністерство обо- 33689922, Концерн «Військторгсервіс», 03151, м. Київ, вул.
рони України
Молодогвардійська, 28а, тел. (044) 243-39-44
Міністерство обо- 33689922, Концерн «Військторгсервіс», 03151, м. Київ, вул.
рони України
Молодогвардійська, 28а, тел. (044) 243-39-44
Міністерство обо- 33689922, Концерн «Військторгсервіс», 03151, м. Київ, вул.
рони України
Молодогвардійська, 28а, тел. (044) 243-39-44
Міністерство обо- 33689922, Концерн «Військторгсервіс», 03151, м. Київ, вул.
рони України
Молодогвардійська, 28а, тел. (044) 243-39-44
Міністерство обо- 33689922, Концерн «Військторгсервіс», 03151, м. Київ, вул.
рони України
Молодогвардійська, 28а, тел. (044) 243-39-44

11 Міністерство оборони України
12 Міністерство оборони України

33689922, Концерн «Військторгсервіс», 03151, м. Київ, вул.
Молодогвардійська, 28а, тел. (044) 243-39-44
33689922, Концерн «Військторгсервіс», 03151, м. Київ, вул.
Молодогвардійська, 28а, тел. (044) 243-39-44

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна максимально
місцезнаходження
площа, м2 за незалежною можливий строк
мета використання
оцінкою, грн
оренди
Харківська обл., Валківський
171,1
80 000,00
1 рік
Розміщення офіса
р-н, с. Старий Мерчик, пров.
Театральний, 2
м. Харків, просп. Науки, 9
87,7
806 400,00
2 роки
Розміщення громадської приймальні народного депутата України

33689922.33.АААЖЛБ396 Харківська обл., м. Чугуїв, вул.
Гвардійська, 8
33689922.33.АААЖЛБ395 Харківська обл., м. Чугуїв, вул.
Гвардійська, 8
33689922.33.УВЮЯЮТ505 Харківська обл., м. Чугуїв, вул.
Гвардійська, 4
33689922.33.АААЖЛБ408 Харківська обл., м. Чугуїв, вул.
Музейна, 24
33689922.33.АААЖЛБ397 Харківська обл., м. Чугуїв, вул.
Гвардійська, 8
33689922.33.АААЖЛБ392 Харківська обл., м. Чугуїв, вул.
Гвардійська, 4
33689922.33.АААЖЛБ420 м. Харків, Кільцевий проїзд, 1
33689922.33.АААЖЛБ419 м. Харків, Кільцевий проїзд, 1

Одноповерхова будівля продовольчого складу (склад, ви- 33689922.33.АААЖЛБ414 м. Харків, Кільцевий проїзд, 1
робничі майстерні), інв. № 02, літ. К-1
Одноповерхова будівля складу № 1-2 з підвалом (склад, 33689922.33.АААЖЛБ418 м. Харків, Кільцевий проїзд, 1
виробничі майстерні), інв. № 05, реєстровий №, літ. Ж-1

10,9

34 200,00

47,2

60 200,00

186,7

140 000,00

814,7

1 684 000,00

2 роки
11 місяців
2 роки
11 місяців
2 роки
11 місяців
2 роки
11 місяців
2 роки
11 місяців
2 роки
11 місяців
10 років

72,5

76 100,00

76,8

80 600,00

94,4

288 700,00

934,3

1 932 000,00

10 років

2 866 900,00

10 років

1 525,2

Розміщення об’єкта оптово-роздрібного продажу непродовольчих товарів
Розміщення об’єкта оптово-роздрібного продажу непродовольчих товарів
Розміщення складу
Розміщення об’єкта оптово-роздрібного продажу непродовольчих товарів
Розміщення об’єкта оптово-роздрібного продажу непродовольчих товарів
Розміщення об’єкта оптово-роздрібного продажу непродовольчих товарів
Розміщення складів на 403,6 м2 (кімн. № 4, 5, 6) та торговельних об’єктів
з продажу продовольчих товарів на 411,1 м2 (кімн. № 1, 2, 3)
Розміщення складів на 309,7 м2 (кімн. № 1, 2, 3, 8) та торговельних
об’єктів з продажу продовольчих товарів без акцизу (оптово-роздрібна
торгівля напоями) на 624,6 м2 (кімн. № 4, 5, 6, 7)
Розміщення складів

Розміщення складів на 1 456,0 м2 (кімн. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 на 1-му поверсі) та торговельних об’єктів з продажу продовольчих товарів без акцизу
(оптово-роздрібна торгівля напоями) на 1 476,7 м2 (кімн. № 1, 2 у підвалі)
Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів та документи (відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна») приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61057,
м. Харків, майдан Театральний, 1, РВ ФДМУ по Харківській області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України
«Про оренду державного та комунального майна».
2 932,7

5 512 400,00

10 років

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

1 Державна фіскальна
служба України
2 Міністерство освіти і
науки України

38516786, Державна фіскальна служби України, Львівська площа,
8, м. Київ-53, МСП 04655, тел. (044) 272-51-59
02070803, Донецький національний університет імені Василя Стуса, вул. 600-річчя, 21, м. Вінниця, 21021, тел. (0432) 50-89-30

Частина фойє на 1-му поверсі
адміністративного будинку
Приміщення на 1-му поверсі
лабораторного корпусу

3 Міністерство оборони України

35123594, Хмельницька філія Концерну «Війскторгсервіс»,
м. Хмельницький, вул. Майборського, 9

Приміщення на 1-му поверсі
будинку побуту

4 Державна фіскальна 39292197, Державна фіскальна служба України, Львівська площа, Приміщення на 1-му поверсі
служба України
8, м. Київ-53, МСП 04655, тел. (044) 272-51-59
адміністративної будівлі

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
–
вул. Тернопільська, 13/3, м.
5,1
20 502,00
2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів
Хмельницький
підакцизної групи
–
вул. Свободи, 36, м. Хмель70,6
349 307,00
2 роки 11 місяців Розміщення офіса на площі 10,0 м2; розміщення кафе без права продажу товарів
ницький, 29000
підакцизної групи на площі 40,6 м2; розміщення торговельного об’єкта з продажу
канцтоварів на площі 20,0 м2
33689922.5.АААААЖ709 вул. Майборського, 15/1,
14,0
30 595,00
2 роки 11 місяців Розміщення: суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслуговування
м. Хмельницький, 29000
населення (фотоательє) на площі 12,0 м2 (у т. ч. площа загального користування
– 3,1 м2); ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів на площі 2,0 м2
39292197.328.ЕОЯНКТ024 пл. Центральна, 3а, м. Во103,2
237 757,00
2 роки 11 місяців Розміщення відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних
лочиськ, Хмельницька обл.
випадків на виробництві та професійних захворювань України у Волочиському районі
реєстровий номер майна

місцезнаходження

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

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по Черкаській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
з/п

Назва органу управління

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

найменування

1 Державне агентство водних
ресурсів України
2 Українська державна будівельна корпорація «Укрбуд»
3 Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
14193600.11.АААБЖГ024 вул. Гайдара, 1, с. Благодатне,
100,21
184 100,00
2 роки 364 дні
Розміщення торговельного об’єкта з продаЗолотоніський р-н, Черкаська обл.
жу продовольчих та непродовольчих товарів
–
просп. Хіміків, 50, м. Черкаси
14,0
24 706,00
2 роки 364 дні
Розміщення реклами

реєстровий номер майна

14193600, Лівобережне міжрайонне управління водного господарства, вул. Шев- Будівля магазину
ченка, 37, с. Благодатне, Золотоніський р-н, Черкаська обл., тел. (04737) 2-01-18
31782788, Черкаське державне комерційне житлово-побутове підприємство «Жит- Частина стіни фойє (розміром 2,8 х 5м)
лосервіс», вул. В’ячеслава Чорновола, 261/1, м. Черкаси, тел. 64-72-30
на 1-му поверсі адміністративної будівлі
00209160, Державне підприємство «Черкаський державний науково-дослідний
Частина приміщення 4-го поверху
–
бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси
49,0
203 100,00
2 роки 364 дні
Види діяльності в офісних приміщеннях
інститут техніко-економічної інформації в хімічній промисловості», бульв. Шевченка, 4-поверхової адміністративної будівлі
205, м. Черкаси, тел. (0472) 33-68-95
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: бульв. Шевченка, 205, кімн. 410, м. Черкаси, РВ ФДМУ по Черкаській області. У разі надходження двох і більше заяв на
один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

Назва органу управління

1 Міністерство освіти і науки України
2 Міністерство освіти і науки України
3 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-кому
нального господарства України
4 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-кому
нального господарства України
5 Міністерство освіти і науки України
6 Державне агентство автомобільних
доріг України
7 Міністерство освіти і науки України
8 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-кому
нального господарства України
9 Міністерство освіти і науки України
10 Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України
11 Міністерство культури України

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

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

реєстровий номер майна

місцезнаходження

02125295, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова,
01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9, тел. (044) 234-11-08
02125295, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова,
01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9, тел. (044) 234-11-08
04726917, Державне підприємство «Науково-дослідний та проектновишукувальний інститут транспортного будівництва «КИЇВДІПРОТРАНС», 01032,
м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, тел. (044) 288-24-44, факс (044) 246-47-05
38283024, ДП «Науково-дослідний інститут будівельного виробництва», 03680,
м. Київ, просп. Валерія Лобановського, 51, тел. (044) 248-88-89

Нерухоме майно – частина нежитлового при–
м. Київ, вул. Косміщення 1-го поверху будівлі гуртожитку
мічна, 8
Нерухоме майно – частина нежитлового при–
м. Київ, вул. Космічміщення 1-го поверху будівлі гуртожитку
на, 8а
Нерухоме майно – нежитлове приміщення,
38488780.1.ВССЧГН021 м. Київ, вул. Симона
корпус Б, 8-й поверх, кімн. № 806
Петлюри, 15

02125295, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова,
01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9, тел. 234-11-08
05416892, Державне підприємство Український державний інститут з проектування об’єктів дорожнього господарства «Укрдіпродор», 03680, м. Київ, просп.
Повітрофлотський, 39/1, тел. 249-84-83
02070921, Національний технічний університет України «Київський політехнічний
університет ім. І. Сікорського», 03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37, тел. (044)
236-61-68
02497683, ДП «Український науково-дослідний і проектний інститут цивільного
будівництва», 03039, м. Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 50, тел. (044) 257-10-79

Нерухоме майно – частина нежитлового при–
м. Київ, вул. Тургенівміщення на 11-му поверсі учбового корпусу
ська, 8/14
Нерухоме майно – приміщення 1-го по05416892.1.ААААЛГ100 м. Київ, просп. Повіверху будівлі
трофлотський, 39/1

03069699, Київський професійний ліцей будівництва і комунального господарства, 03164, м. Київ, вул. Клавдіївська, 24, тел. (044) 424-62-97
37100317, Державне підприємство «Центр охорони здоров’я тварин», 01103,
м. Київ, вул. Салтикова-Щедріна, 2, тел. (044) 285-58-89
229280855055, ДП «Національний центр Олександра Довженка», 03040, м. Київ,
вул. Васильківська, 1, тел.: 257-76-98, 257-30-17

Нерухоме майно – нежилі приміщення в підвалі будівлі лабораторного корпусу

Нерухоме майно – частина даху учбового
корпусу № 7

–

м. Київ, просп. Валерія
Лобановського, 51

максимально
загальна вартість майна за немета використання
можливий строк
площа, м2 залежною оцінкою, грн
оренди
3,0
40 280,00
2 роки
Розміщення прального обладнання
станом на 31.08.2017
11 місяців
5,0
67 130,00
2 роки
Розміщення прального обладнання
станом на 31.08.2017
11 місяців
17,0
308 900,00
1 рік
Розміщення офісного приміщення
станом на 30.09.2017
219,2

3 187 590,00
станом на 30.09.2017

2 роки
11 місяців

Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює
побутове обслуговування населення

2,0

36 390,00
станом на 31.08.2017
3 637 000,00
станом на 31.07.2017

1 рік
2 роки
11 місяців

Розміщення ксерокопіювальної техніки для надання
населенню послуг із ксерокопіювання документів
Розміщення торговельного об’єкта з продажу
непродовольчих товарів

193,0

02070921.1. БДЧАХЯ031 м. Київ, просп. Перемоги, 37к

54,0

805 750,00
станом на 31.08.2017

2 роки
11 місяців

Нерухоме майно – частина приміщення 10-го 00294349.1. АААДДЛ116 м. Київ, просп. Голоповерху будівлі гуманітарного корпусу
сіївський, 50

29,6

419 630,00
станом на 30.09.2017

2 роки
11 місяців

Нерухоме майно гаража-стоянки на 1-му
поверсі
Нерухоме майно – перший поверх літ. «Ж»

120,0

1 025 300,00
станом на 30.09.2017
118 021,00
станом на 31.10.2017
519 373,00
станом на 30.09.2017

2 роки
11 місяців
2 роки
11 місяців

Нерухоме майно – частина нежитлових приміщень 6-го поверху корпусу № 6

–
м. Київ, вул. Клавдіївська, 24
00699715.1.БЕММЛЦ072 м. Київ, вул. Волинська, 12
22928085.1.АААДДЛ712 м. Київ, вул. Васильківська, 1

8,9
32,4

1 рік

Розміщення обладнання (51,0 м2) та 4 антен (3,0
м2) оператора телекомунікацій, який надає послуги
рухомого (мобільного) зв’язку
Розміщення офісного приміщення
Розміщення автомайстерні, що здійснюватиме технічне обслуговування та ремонт автомобілів
Розміщення ветеринарної аптеки
Розміщення суб’єкта кінематографії, основною діяльністю якого є кіновиробництво або технічне забезпечення і обслуговування кіновиробництва
Розміщення офіса

12 Міністерство економічного розвитку 37508596, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. ГруНерухоме майно – нежитлові приміщення на 32595752.1.ААААЛД417 м.Київ, вул. Антонови133,69
2 294 410,00
2 роки
і торгівлі України
шевського, 12/2, м. Київ, 01008, тел. (044) 253-93-94
1-му поверсі адміністративної будівлі
ча (Горького), 174
станом на 30.09.2016
11 місяців
13 Державне космічне агентство України 14309669, Державне підприємство «Виробниче об’єднання «Київприлад»,
Нерухоме майно в будівлі виробничого
ОБРННР 744
м. Київ, вул. Гар37,6
526 600,00
1 рік
Розміщення виробництва електророзподільної та
вул. Гарматна, 2, м. Київ, 03680, тел.: 456-38-48, 456-08-36
корпусу № 24
матна, 2
станом на 30.09.2017
контрольної апаратури
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

КИЇВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про проведення конкурсів на право
оренди нерухомого державного майна

 1. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: приміщення № 168 та
частина приміщення № 226 площею 13,0 м2 на третьому поверсі пасажирського термінала «D» за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Гора,
вул. Бориспіль -7.
Балансоутримувач: ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».
Орган управління: Міністерство інфраструктури України.
Вартість об’єкта оренди: згідно зі звітом про оцінку майна на 30.09.2017 становить 1 031 380,00 грн (без урахування ПДВ).
Цільове використання об’єкта оренди: розміщення фінансової установи, у тому
числі здійснення обміну іноземної валюти.
Орендна ставка: згідно з пунктом 2 додатка 2 до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропозиції її розподілу, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 1995 № 786 (із змінами), – 45 %.
Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку – вересень 2017 року становить 38 676,75 грн без урахування ПДВ.
Розмір гарантійного внеску становить 232 060,50 грн без урахування ПДВ.
Реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати гарантійного внеску):
одержувач: РВ ФДМУ по Київській області; код за ЄДРПОУ одержувача: 19028107;

№ 101-102 (1121-1122)

р/р № 37315077016365; МФО 820172; банк: ДКСУ м. Київ; призначення платежу:
«Гарантійний внесок для участі у конкурсі на право оренди державного нерухомого
майна площею 13,0 м2».
Строк оренди: 2 роки 11 місяців.
Конкурс буде проведено 19.01.2018 об 11.00 за адресою: 01032, м. Київ,
вул. Симона Петлюри, 15, РВ ФДМУ по Київській області, реєстрація учасників проходитиме з 10.00 в кімн. 614. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хв. до початку проведення конкурсу.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – 15.01.2018.
Основні умови конкурсу:
1. Найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно зі стартовим.
2. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням.
3. Дотримання нормативних вимог щодо експлуатації об’єкта.
4. Компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання
договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди платнику
оцінки (за наявності документів, що підтверджують виготовлення звіту про незалежну оцінку та його оплату).
5. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати переможець конкурсу повинен сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання
договору в розмірі, не меншому ніж запропонована ним сума місячної орендної
плати, до Державного бюджету України та балансоутримувачу у співвідношенні,
визначеному законодавством.
6. Страхування орендованого майна протягом 1 місяця з дати укладення договору оренди на суму, не меншу ніж його вартість (франшиза безумовна – 0 %)
згідно зі звітом про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача в порядку,
визначеному чинним законодавством.

7. Заборона передачі об’єкта оренди в суборенду.
8. Протягом місяця підписати з орендодавцем за участю балансоутримувача
акт приймання-передачі. У разі затримки підписання акта приймання-передачі
більше ніж на місяць з моменту підписання договору оренди орендар сплачує
штраф у розмірі, що дорівнює розміру подвійної орендної плати за кожен прострочений місяць з дати підписання договору оренди згідно з розрахунком плати
за базовий місяць оренди державного нерухомого майна, що є невід’ємною частиною договору оренди.
9. Укласти протягом 15 робочих днів після підписання договору оренди з
балансоутримувачем договір про відшкодування витрат балансоутримувача на
утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю, відшкодування податку на землю.
10. Сплата гарантійного внеску.
Гарантійний внесок може бути здійснений шляхом перерахування коштів на визначений в інформації 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 державної влади України.
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У разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу
зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати та перераховується
до державного бюджету і балансоутримувачу відповідно до пропорцій, визначених
Методикою розрахунку орендної плати за державне майно та пропорціями її розподілу, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 № 786;
особам, які не стали переможцем конкурсу, сума гарантійного внеску підлягає
поверненню протягом семи робочих днів з дня укладення договору оренди; у разі
якщо претендента не допущено до участі у конкурсі гарантійний внесок підлягає
поверненню протягом 10 календарних днів з дня затвердження списків учасників,
допущених до участі у конкурсі. Якщо матеріали відкликанні претендентом після
останнього дня строку для їх подання сплачений гарантійний внесок не повертається; у разі непідписання переможцем конкурсу протоколу відкритого засідання
конкурсної комісії за участю учасників конкурсу з передачі в оренду державного
нерухомого майна гарантійний внесок поверненню не підлягає та зараховується
до Державного бюджету України; переможець конкурсу після отримання від орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів повертає особисто
орендодавцю підписаний договір оренди. У разі порушення переможцем конкурсу
строку підписання договору оренди сплачений ним гарантійний внесок поверненню
не підлягає та зараховується до Державного бюджету України.
Звертаємо увагу, що відповідно до частини третьої статті 287 Господарського
кодексу України мета і предмет господарської діяльності, визначені в установчих
документах суб’єкта господарювання, який здійснює господарську діяльність на
базі орендованого майна, не можуть суперечити умовам договору оренди.
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.
 2. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нежитлові приміщення
в будівлі ательє літ. А – ІІ площею 775,8 м2 та павільйон літ. Б – І площею 41,5 м2
за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Соцмістечко, 188.
Балансоутримувач: Дирекція «Дім побуту та торгівлі» Концерну «Військторгсервіс».
Орган управління: Міністерство оборони України.
Вартість об’єкта оренди: згідно зі звітом про оцінку майна на 30.09.2017 становить 3 790 100,00 грн (без урахування ПДВ).
Цільове використання об’єкта оренди: розміщення цеху з надання послуг пошиття, ремонту одягу для забезпечення потреб населення на площі 751,2 м2, розміщення офіса на площі 24,60 м2, розміщення магазину-складу на площі 41,5 м2.
Орендна ставка: згідно з пунктами 29 та 9 додатка 2 до Методики розрахунку
орендної плати за державне майно та пропозиції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 1995 № 786(зі змінами), – 15 % та 18%.
Стартовий розмір орендної плати становить 47 985,83 грн за базовий
місяць розрахунку: вересень 2017 року без урахування ПДВ
Розмір гарантійного внеску становить 287 914,98 грн без урахування ПДВ.
Реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати гарантійного внеску):
одержувач: РВ ФДМУ по Київській області; код за ЄДРПОУ одержувача: 19028107;
р/р № 37315077016365; МФО 820172; банк: ДКСУ м. Київ; призначення платежу:
«Гарантійний внесок для участі у конкурсі на право оренди державного нерухомого
майна площею 817,3 м2»
Строк оренди: 2 роки 364 дні.
Конкурс буде проведено 19.01.2018 о 15.00 за адресою: 01032, м. Київ,
вул. Симона Петлюри, 15, РВ ФДМУ по Київській області, реєстрація учасників проходитиме з 14.00 в кімн. 614. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хв. до початку проведення конкурсу.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – 15.01.2018.
Основні умови конкурсу:
1. Найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно зі стартовим.
2. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням.
3. Дотримання нормативних вимог щодо експлуатації об’єкта.
4. Компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання
договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди платнику
оцінки (за наявності документів, що підтверджують виготовлення звіту про незалежну оцінку та його оплату).
5. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати переможець конкурсу повинен сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання
договору в розмірі, не меншому ніж запропонована ним сума місячної орендної
плати, до Державного бюджету України та балансоутримувачу у співвідношенні,
визначеному законодавством.
6. Страхування орендованого майна протягом 1 місяця з дати укладення договору оренди на суму, не меншу ніж його вартість (франшиза безумовна – 0 %)
згідно зі звітом про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача в порядку,
визначеному чинним законодавством
7. Сплата гарантійного внеску.
Гарантійний внесок може бути здійснений шляхом перерахування коштів на визначений в інформації 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 будьяким іншим органом державної влади України.
У разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу
зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати та перераховується
до державного бюджету і балансоутримувачу відповідно до пропорцій, визначених
Методикою розрахунку орендної плати за державне майно та пропорціями її розподілу, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 № 786;
особам, які не стали переможцем конкурсу, сума гарантійного внеску підлягає
поверненню протягом семи робочих днів з дня укладення договору оренди; у разі
якщо претендента не допущено до участі у конкурсі гарантійний внесок підлягає
поверненню протягом 10 календарних днів з дня затвердження списків учасників,
допущених до участі у конкурсі. Якщо матеріали відкликанні претендентом після
останнього дня строку для їх подання сплачений гарантійний внесок не повертається; у разі непідписання переможцем конкурсу протоколу відкритого засідання
конкурсної комісії за участю учасників конкурсу з передачі в оренду державного

нерухомого майна гарантійний внесок поверненню не підлягає та зараховується
до Державного бюджету України; переможець конкурсу після отримання від орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів повертає особисто
орендодавцю підписаний договір оренди. У разі порушення переможцем конкурсу
строку підписання договору оренди сплачений ним гарантійний внесок поверненню
не підлягає та зараховується до Державного бюджету України.
Звертаємо увагу, що відповідно до частини третьої статті 287 Господарського
кодексу України мета і предмет господарської діяльності, визначені в установчих
документах суб’єкта господарювання, який здійснює господарську діяльність на
базі орендованого майна, не можуть суперечити умовам договору оренди.
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.
Для участі у конкурсі претенденти подають на розгляд комісії такі матеріали (для об’єктів 1 – 2):
заяву про участь у конкурсі; документи, що підтверджують сплату гарантійного
внеску; пропозиції щодо виконання оголошених або встановлених законодавством
умов конкурсу та їх документальне підтвердження, крім розміру орендної плати,
пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним (адреса, телефон, e-mail);
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.
Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються у конверті
з надписом «На конкурс» з відбитком печатки претендента (за наявності). При цьому на конверті зазначається: назва, площа та місцезнаходження об’єкта оренди.
Приймання документів РВ ФДМУ по Київській області здійснюється за адресою:
01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 613, щодня з 9.00 до 18.00 (у
п’ятницю з 9.00 до 16.45), крім вихідних днів.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати у відділі
орендних відносин РВ ФДМУ по Київській області за телефоном (044) 200-25-28.

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

 Назва об’єкта оренди і його місцезнаходження: нерухоме майно – нежитлові приміщення загальною площею 3 007,90 м2, що перебувають на балансі
Управління державної охорони України, за адресою: м. Київ, вул. Полярна, 12.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на
31.05.2017 становить 22 790 900,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Управління державної
охорони України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – листопад 2017 року становить 144 847,59 грн без урахування ПДВ; мета використання: розміщення фірмового магазину вітчизняних промислових підприємств-товаровиробників, крім
тих, що виробляють товари підакцизної групи на площі 2 707,11 м2 (орендна ставка
6 %); розміщення фірмового магазину закордонних промислових підприємствтоваровиробників, крім тих, що виробляють товари підакцизної групи (з реалізації
імпортного товару) на площі 300,79 м2 (орендна ставка 18 %); сплата гарантійного
внеску (розмір гарантійного внеску становить шість стартових орендних плат –
869 085,54 грн без ПДВ. Гарантійний внесок повинен бути здійснений шляхом
перерахування коштів на визначений в інформації про конкурс рахунок або шляхом надання банківської гарантії згідно з постановою КМУ від 31.08.2011 № 906
«Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди державного
майна» (далі – Порядок); реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати
гарантійного внеску): одержувач – РВ ФДМУ по м. Києву; рахунок одержувача
37313080214093; код одержувача 19030825; банк одержувача ДКСУ, м. Київ; код
банку одержувача 820172; призначення платежу – гарантійний внесок від (назва
учасника конкурсу) для участі в конкурсі на право оренди нерухомого майна – нежитлових приміщень площею 3 007,9 м2 за адресою: м. Київ, вул. Полярна, 12, без
ПДВ); найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно зі встановленою на торгах є початковою
орендною платою; ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його
цільового призначення та умов договору оренди; строк оренди – 10 років; заборона приватизації, суборенди та переходу права власності на орендоване майно
до третіх осіб; забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його
пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в
належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням
нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки; компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору
оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди платнику за оцінку
(за наявності підтвердних документів); на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми місячної орендної плати на розрахунковий рахунок
відділу Державного казначейства за місцем розташування об’єкта оренди протягом місяця з моменту підписання договору оренди. Внесений завдаток підлягає
зарахуванню в рахунок плати за останній місяць платежів за використання майна;
укладення з балансоутримувачем орендованого майна договору про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання
комунальних послуг орендарю; здійснювати заходи із благоустрою прилеглої території; здійснювати проектування та підключення майна до комунальних мереж
за письмовим погодженням із балансоутримучем та за власний рахунок; укласти
відповідні договори з комунальними та експлуатуючими службами щодо забезпечення комунальними та експлуатаційними послугами і нести відповідальність за

несвоєчасну сплату належних комунальних платежів; забезпечити охорону майна
за власний рахунок; здійснювати вивіз сміття; протягом місяця після укладення
договору оренди застрахувати орендоване майно на суму, не меншу, ніж його
вартість (франшиза безумовна 0 %) за звітом про оцінку, на користь балансоутримувача і подати орендодавцю копії страхового поліса і платіжного доручення про
сплату страхового платежу; на момент укладення договору оренди переможець
конкурсу зобов’язаний надати узгоджений висновок балансоутримувача та орендаря щодо стану майна; переможець конкурсу після отримання від орендодавця
проекту договору оренди протягом 5 робочих днів повертає йому підписаний зі
свого боку проект договору оренди; у разі відмови від укладання або не підписання у встановлений термін договору оренди державного нерухомого майна переможець конкурсу сплачує штраф у розмірі подвійної орендної плати, визначеної
за результатами конкурсу, у співвідношенні 50 % до державного бюджету та 50 %
балансоутримувачу; внесення протягом 10 робочих днів від дати укладення договору оренди плати за шість місяців; сплачений гарантійний внесок не повертається, якщо матеріали відкликані претендентом після останнього дня строку для
їх подання; у разі порушення переможцем конкурсу строку, зазначеного у пункті
30 Порядку, сплачений ним гарантійний внесок не повертається; у разі укладення
договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу зараховується в рахунок
майбутніх платежів з орендної плати та перераховується до державного бюджету і
балансоутримувачу у співвідношенні 50 % до державного бюджету та 50 % балансоутримувачу; гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу
та осіб, яким гарантійний внесок не повертається згідно з вимогами Порядку; у
разі коли претендента не допущено до участі в конкурсі, гарантійний внесок, який
визначений абзацом п’ятим пунктом 4 Порядку, підлягає поверненню протягом 10
календарних днів з дня затвердження списку учасників; у разі скасування конкурсу
гарантійні внески повертаються всім учасникам конкурсу; здійснювати нотаріальне
посвідчення договору оренди та державну реєстрацію речових прав на оренду за
рахунок коштів орендаря.
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 1 % від початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії матеріали:
заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім
розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу
в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним; документи, які
підтверджують гарантійний внесок;
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника
юридичної особи; засвідчені в установленому порядку копії установчих документів;
завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від
претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним
чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію декларації про
доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника
єдиного податку;
додаткові пропозиції до договору оренди.
Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та чинному законодавству України.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 2 робочих дні до дати
проведення конкурсу до 17.00 останнього дня (кімн. 107) за адресою: 01032,
м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, РВ ФДМУ по м. Києву в конверті з написом «На конкурс» із зазначенням назви учасника конкурсу та об’єкта оренди (адреса, площа,
балансоутримувач).
Допущені для участі в конкурсі учасники конкурсу або уповноважені особи
учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за
базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація учасників конкурсу
завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу (кімн. 102).
Конкурс буде проведено о 9.30 на 10-й календарний день після дати
опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г,
РВ ФДМУ по м. Києву (кімн. 102).
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладання договорів оренди
державного майна РВ ФДМУ по м. Києву або за тел. (044) 281-00-22.

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Волинській області про підсумки
конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону на право укладення договору
оренди державного нерухомого майна, що відбувся 21.12.2017

За результатами конкурсу на право оренди об’єкта державної власності –
частини нежитлового приміщення службово-виробничої будівлі площею 7,2 м2 за
адресою: 44332, Волинська обл., Любомльський р-н, с. Старовойтове, вул. Прикордонників, 41, що обліковується на балансі Державної фіскальної служби України,
переможцем визнано – ТОВ «АЕРОПОРТ КИЇВ КАРГО».

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Одеській області про підсумки
конкурсу на право укладення до3говору оренди нерухомого
державного майна, що відбувся 06.11.2017

За результатами конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону на право укладення договору оренди державного нерухомого майна, що обліковується на балансі Одеської національної академії
харчових технологій, а саме: нежитлових приміщень 1-го поверху учбового корпусу (інв. № 10312002, реєстровий № 02071062.1.ЖИЮКЯЖ008) загальною площею
118,0 м2 за адресою: м. Одеса, вул. Пастера, буд. 31, конкурсною комісією прийнято
рішення укласти договір оренди з ТОВ «ЗОДЧИЙ» (код за ЄДРПОУ 31228543).
Продовження рубрики на стор. 8

КОНКУРСИ З відбору суб’єктів оціночної діяльності
Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36

апарат фдму
ІНФОРМАЦІЯ
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності

 Назва об’єкта оцінки: необоротні активи державного підприємства
«Вінницький завод «Кристал» з метою визначення розміру статутного
капіталу акціонерного товариства, що створюється на базі державного
підприємства. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: державне
підприємство «Вінницький завод «Кристал». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
вул. 600-річчя, 21, м. Вінниця, 21100; тел.: (0432) 55-54-65; (0432) 55-54-70; e-mail:
kristall21buh@gmail.com. Мета проведення оцінки: визначення розміру статутного
капіталу акціонерного товариства, що створюється на базі державного підприємства. Телефон замовника конкурсу (044) 285-12-74. Телефакс замовника конкурсу
(044) 286-79-85. Електронна адреса замовника конкурсу: ari@spfu.gov.ua.
Види економічної діяльності (коди КВЕД) державного підприємства «Вінницький завод «Кристал»: 32.12 – виробництво ювелірних і подібних виробів; 46.18 –
оптова торгівля годинниками та ювелірними виробами; 47.77 – роздрібна торгівля
годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з
обліком державного підприємства «Вінницький завод «Кристал», од.: нематеріальних активів – 18; основних засобів – 1 121; незавершених капітальних інвестиції – 1 260. Розмір статутного капіталу державного підприємства «Вінницький
завод «Кристал», тис. грн: 4 086,00. Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій державного підприємства «Вінницький завод
«Кристал» станом на 30.09.2017, тис. грн: нематеріальних активів – 129,00; основних засобів – 11 594,00; незавершених капітальних інвестиції – 200,00.
Кількість земельних ділянок: 2. Розмір земельних ділянок, усього: 20 142,77 м2
(2,014277 га), зокрема:
1) розмір земельної ділянки: 19 959,00 м2; місце розташування земельної
ділянки: вул. 600-річчя, 21, м. Вінниця; цільове призначення земельної ділянки:
розміщення та експлуатація основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості; нормативна
грошова оцінка земельної ділянки станом на 01.01.2017: виробниче використання – 1 231,42 грн за 1 м2; комерційне використання – 2 693,73 грн за 1 м2;
2) розмір земельної ділянки: 183,77 м2; місце розташування земельної ділянки: вул. Павлова Академіка, 4, м. Вінниця; цільове призначення земельної ділянки:
комерційне використання; нормативна грошова оцінка земельної ділянки станом
на 01.01.2017: 2 867,51 грн за 1 м2.

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

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення гаража
літ. Л загальною площею 127,3 м2. Балансоутримувач: Вінницький коледж Національного університету харчових технологій. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Вінниця, вул. Привокзальна, 38. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу:

25 грудня 2017 року

об’єкти інтелектуальної власності» та спеціалізаціями в межах цього напряму:
2.1. «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав
та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності)», 2.2.
«Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: необоротні активи підприємств;
будівлі (приміщення), споруди; машини, обладнання; колісні транспортні засоби;
нематеріальні активи; земельні ділянки (речові права на них); єдиний (цілісний)
майновий комплекс; майновий комплекс.
Комісією будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з оцінки, що не перевищують 100 000,00 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 Фонду державного майна
України (вул. Генерала Алмазова, 18/9, фойє) до 17.30 9 січня 2018 року.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на
участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Телефон для довідок (044) 200-36-36.
Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ,
вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303) 15 січня 2018 року о 14.00.

Правовий режим земельних ділянок: право постійного користування.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2018.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення),
та з урахуванням умов цієї інформації.
Замовник та особа-платник робіт з оцінки – Фонд державного майна України
(01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9).
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання
послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних
сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження
практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами:
І. «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», 1.2. «Оцінка машин і обладнання»,
1.3. «Оцінка колісних транспортних засобів», 1.7. «Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних
апаратів, судноплавних засобів, та тих що становлять культурну цінність»;
ІІ. «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав
та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності» та спеціалізаціями в межах цього напряму: 2.1. «Оцінка цілісних майнових
комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім
прав на об’єкти інтелектуальної власності)», 2.2. «Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності».
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж
професійної діяльності:
не менше 5 років за напрямом І «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»,
1.2. «Оцінка машин і обладнання», 1.3. «Оцінка колісних транспортних засобів»,
1.7. «Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих що
становлять культурну цінність»;
не менше 10 років за напрямом ІІ «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв,
цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на

За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
проведеного 18.12.2017, переможцем конкурсу щодо визначення вартості
об’єкта оренди – державного нерухомого майна, а саме: частини споруди «Інженерна споруда системи охолодження об’єктів ЧАЕС» загальною площею 2 500,0
тис. м2, розташованої за адресою: вул. Житомирська, 1, літ. «В», м. Прип’ять, Іванківський р-н, Київська обл., що обліковується на балансі державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильська АЕС», з метою укладення договору оренди
визнано суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Стоун Брідж». Строк надання послуг
з оцінки – 7 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 69,0 тис. грн».

відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу
(0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ТОВ «НВП Модуль». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 4 приміщення. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.11.2017:
відновна – 8 974,25 грн; залишкова – 1 620,0 грн. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.12.2017.

 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення № 19 площею
16,9 м2 на 3-му поверсі адміністративної будівлі (літ. Ф(Б)). Балансоутримувач:
Державне науково-виробниче підприємство «Геосистема». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 25. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Телефон
замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс
замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу:
vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Платник робіт з оцінки – ТОВ Торговий дім «Асіс». Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 приміщення.
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Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 30.09.2017: відновна – 6 272,00 грн; залишкова – 2 169,00 грн. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення № 62 – 51,6 м2,
част. № 61 – 2,0 м2, загальною площею 53,6 м2 у підвалі будівлі училища з
прибудовами (літ. А). Балансоутримувач: Вище професійне училище Львівського
державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Вінниця, вул. Генерала Арабея, 7. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку дії договору оренди.
Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17.
Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ФОП Жуковський Ю. С. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 частина приміщення, 1 приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій станом на 04.12.2017: відновна – 11 745,85 грн; залишкова –
2 419,20 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2017.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення тамбуру № IV
площею 4,1 м2 на 1-му поверсі 5-поверхового навчального корпусу (літ. А).
Балансоутримувач: Державний професійно-технічний заклад «Козятинське міжрегіональне вище професійне училище залізничного транспорту». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 22100, Вінницька обл., Козятинський р-н, м. Козятин, вул. Катукова,
44. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди
державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65.
Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з
оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ПАТ «УкрСиббанк».
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з
обліком, шт.: 1 приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій станом на 01.12.2017: відновна – 4 780,81 грн; залишкова –
1 559,23 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2017.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення № 1 (12,1 м2),
№ 18 (12,2 м2), № 19 (12,8 м2), част. № І (3,9 м2), част. № ІІ (14,0 м2) загальною площею 55,0 м2 на 3-му поверсі 3-поверхової адміністративної будівлі
(літ. А). Балансоутримувач: Управління фінансів Барської районної державної адміністрації Вінницької області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Вінницька обл.,
Барський р-н, м. Бар, вул. Героїв Майдану (колишня Пролетарська), 20. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку
дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна
(0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса
замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по
Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ПП «Агронафтсервіс». Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 3
приміщення, 2 частини приміщень. Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.11.2017: відновна – 24 411,00 грн; залишкова – 0,00 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2017.
 6. Назва об’єкта оцінки: майно двоповерхової будівлі котельні: внутрішні
паротеплові мережі; внутрішні мережі водопроводу; внутрішні мережі каналізації d100; артскважина № 2 d219, що не увійшло під час приватизації до
статутного (складеного) капіталу ВАТ «Вінницький комбінат хлібопродуктів № 2»
та перебуває на позабалансовому рахунку ТОВ «Вінницький крупозавод». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 23240, Вінницька обл., Вінницький р-н, смт Десна,
вул. Гагаріна, 6ж. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
з метою продовження строку дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу:
відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу
(0432) 56-24-65 Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки –
ТОВ «Вінницький крупозавод». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 4 шт. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 31.12.2013:
внутрішні паротеплові мережі, відновна – 52 241,47 грн, залишкова – 6 942,75 грн;
внутрішні мережі водопроводу, відновна – 7 142,34 грн, залишкова – 1 477,46 грн;
внутрішні мережі каналізації d100, відновна – 3 173,87 грн, залишкова – 276,83 грн;
артскважина № 2 d219, відновна – 5 830,82 грн, залишкова – 5 830,82 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2017.
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 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються 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.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання
послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати
підписання договору на проведення незалежної оцінки майна.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 або безпосередньо до
приймальні регіонального відділення за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно), (понеділок – четвер до 17.00, п’ятниця до 16.00).
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для довідок 67-26-08.

ВОЛИНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єкта оціночної діяльності, якого буде залучено
до проведення незалежної оцінки майна

 1. Назва об’єкта оцінки: частина будівлі господарського складу площею
217,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Луцьке міжрайонне
управління водного господарства. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 45123, Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Переспа, вул. Набережна, 14. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати
у зв’язку зі зміною складу об’єкта оренди (зменшення розміру площі). Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77.
Електронна адреса замовника конкурсу: volyn@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний
майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: –. 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): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів
акцій, паїв): –. Розмір земельної ділянки, усього: 8 005 м2 (пропорційний площі
(частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки
прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: Рожищенський
р-н, с. Переспа. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування виробничих приміщень. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки:
58,39 грн/м2 станом на 01.01.2016. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): на
31.12.2017. Платник робіт з оцінки – ФОП Максимчук О. В.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина двоповерхової будівлі площею 17,9 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Шацький РВ УМВС України у
Волинській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44000, Волинська обл.,
Шацький р-н, смт Шацьк, вул. Шковороди, 29. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: volyn@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання,
необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з
обліком: –. 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): –. Кількість земельних ділянок
(зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок,
цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, паїв): –. Розмір земельної ділянки,
усього: 2 245 м2 (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди
з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування
земельної ділянки: смт Шацьк, вул. Шковороди, 29. Цільове призначення земельної
ділянки: для обслуговування адмінприміщення. Правовий режим земельної ділянки:
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право постійного користування земельною ділянкою. 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):
на 31.12.2017. Платник робіт з оцінки – ТОВ «Хаус Секюріті»».
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 (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 допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Волинській області конкурсну документацію, яка відповідно до Положення, складається з:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій (по кожному з об’єктів конкурсу) щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням
таких робіт, а також строку виконання робіт у календарних днях, який не повинен перевищувати 5 календарних днів, запечатаних в окремому конверті; документів щодо
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку
майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); письмова згода керівника суб’єкта
оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація
про претендента (додаток 4 до Положення), яка містить відомості про діяльність
претендента (рік заснування; перелік робіт з оцінки; наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); іншу інформацію щодо досвіду у сфері оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу) та інформацію
про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також
залучаються ним до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів
тощо). При цьому, один і той самий оцінювач може бути залучений до виконання
робіт з оцінки об’єкта лише одним претендентом.
Додатково інформуємо, що відповідно до листа ФДМУ від 23.11.2017
№ 10-59-22206 «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки майна у ІІІ кварталі 2017 року» середнє значення ціни послуг з оцінки майна, що склалися для оцінки об’єкта нерухомого майна, зокрема декількох
об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення,
майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв), – 2,4 тис. грн. Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як практичний досвід, буде використовуватись
інформація, зазначена в таблиці «Визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки» (лист ФДМУ від 08.04.2016 № 10-36-6493). Подібними об’єктами до об’єктів
оцінки з метою оренди за № 1 є нерухоме майно – приміщення, частина будівель
(виробнича, виробничо-складська або складська), за № 2 є нерухоме майно – приміщення, частина будівель (офіс).
Конкурсну документацію потрібно подавати у запечатаному конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності»,
а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у
конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група знаходяться
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.
Конкурсну документацію потрібно подавати до РВ ФДМУ по Волинській області за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9 каб. 807 за чотири робочих дні до
опублікованої дати проведення конкурсу (включно).

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

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею
67,5 м2 першого поверху будівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління статистики у Донецькій області, код за ЄДРПОУ 02359981.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Дружківка, вул. Енгельса, б. 43.
Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору
оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон (057)
700-02-26, телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: ФОП Бородкін С. І. Наявність об’єктів, що містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною
площею 61,1 м2 першого поверху житлового будинку. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління Державної казначейської служби України
у м. Слов’янську Донецької області (код за ЄДРПОУ 37803368). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Батюка, 25. Мета проведення
оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Замовник
послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон (057) 700-02-26, телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з
оцінки: Донецький обласний центр технічної творчості дітей та юнацтва. Наявність
об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 31.12.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення
площею 1,0 м2 третього поверху виробничої будівлі дистанції сигналізації та
зв’язку (реєстровий номер 01074957.1024.АААВВБ105). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Структурний підрозділ «Маріупольське будівельномонтажне експлуатаційне управління» Регіональної філії «Донецька залізниця» ПАТ
«Укрзалізниця», код за ЄДРПОУ 40150216/764 (виробничий підрозділ «Маріупольське
територіальне управління» філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації
будівель і споруд» ПАТ «Українська залізниця»). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Волноваха, пров. Путейський, 10. Мета проведення оцінки:
визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою
продовження договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій
області, телефон (057) 700-02-26, телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса:
donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: ФОП Бєдний О. С. Наявність об’єктів,
що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 30.11.2017.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина даху загальною площею 20,0 м2 гуртожитку. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДВНЗ «Маріупольський
будівельний коледж» (код за ЄДРПОУ 01242886). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Азовстальська, 27. Мета проведення оцінки:
визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Замовник послуг
з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон (057) 700-02-26, телефакс (057)
700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: ПрАТ
«ВФ Україна». Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2017.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення
площею 68,8 м2 на першому поверсі учбового корпусу № 2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Донбаська державна машинобудівна академія, код за ЄДРПОУ 02070789. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл.,
м. Краматорськ, бульв. Машинобудівників, 39. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою
продовження договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій
області, телефон (057) 700-02-26, телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: ФОП Дерев’янко Т. І. Наявність
об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 31.12.2017.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за
№ 60/28190 (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.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію
на кожен об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка складається з:
підтвердних документів; пропозицій, запечатаних в окремому конверті, щодо
ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких
робіт, а також строку виконання робіт у календарних днях (не більше ніж 5 календарних днів); документів 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
(згідно з додатком 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (згідно з додатком 3 до Положення); копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмова згода
керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності,
пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента (згідно з додатком 4 до Положення).
При врахуванні досвіду учасника конкурсу та (або) оцінювачів конкурсною комісією буде враховуватись в якості подібного до об’єктів оцінки № 1, 2, 5 практичний
досвід з оцінки приміщень, частин будівель № 3, 4 – практичний досвід з оцінки інженерних споруд, передавальних пристроїв та конструктивних частин будівель, що
призначені для розміщення технічних засобів і антен операторів телекомунікацій.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

Враховуючи інформацію ФДМУ (лист від 23.11.2017 №10-59-22206 «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки майна у IІІ кварталі 2017 року») повідомляємо, що очікувана ціна послуг з оцінки, яка буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможців, становить 2,4 тис. грн.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, м. Харків, майдан
Театральний, 1 (4-й поверх). Телефони для довідок: (057) 700-03-27; 700-03-14.
Конкурс відбудеться 11 січня 2018 року 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 та організаційнодокументального забезпечення РВ ФДМУ по Донецькій області (3-й поверх) не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної
діяльності, який подає заяву.

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

 Об’єкт оцінки № 1: нежитлове приміщення площею 13,8 м2 на 1-му
поверсі адмінкорпусу (літ. А). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир,
вул. С. Ріхтера, 20. Балансоутримувач: Житомирський філіал Державного науководослідного та проектно-вишукувального інституту «НДІпроектреконструкція»
(м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. Дата оцінки: 31.12.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській
області; платник робіт з оцінки – ФОП Ремишевська Н. І.
 Об’єкт оцінки № 2: нежитлове приміщення площею 15,2 м2 на 1-му поверсі адмінкорпусу (літ. А). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20. Балансоутримувач: Житомирський філіал Державного науково-дослідного
та проектно-вишукувального інституту «НДІпроектреконструкція». Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з
метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.12.2017. Замовник оцінки – РВ
ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Мазуркевич Д. В.
 Об’єкт оцінки № 3: нежитлове приміщення площею 8,9 м2 у будівлі (літ. А-2). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., смт Ружин,
вул. О. Бурди, 53. Балансоутримувач: Державна установа «Житомирський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» (м. Житомир,
вул. Велика Бердичівська, 64). Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. Дата оцінки: 31.12.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській
області; платник робіт з оцінки – Адвокатське бюро «Ігоря Ющука».
 Об’єкт оцінки № 4: нежитлові приміщення площею 30,5 м2 на 1-му поверсі будівлі (літ. А-2). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл.,
м. Радомишль, вул. 9 Січня, 2а. Балансоутримувач: Управління державної казначейської служби України у Радомишльському районі Житомирської області (Житомирська обл., м. Радомишль, вул. 9 Січня, 2а). Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди. Дата оцінки: 31.12.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – Адвокат Матюшенко О. М.
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, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 січня 2016 року за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання
послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті окремо по кожному
об’єкту оцінки до відділу управління персоналом та організаційної роботи РВ ФДМУ
по Житомирській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення
конкурсу (включно) до 15.00. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з
відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та
назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування
цієї інформації об 11.00 у РВ ФДМУ по Житомирській області за адресою:
м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20, тел. для довідок 42-04-18.

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: державне нерухоме майно загальною площею
5 861,73 м2, а саме: частина території складського відкритого майданчика № 19
(інвентарний номер 3884) площею 1 970,8 м2, частина території складського відкритого майданчика № 18 (інвентарний номер 3882) площею 608,7 м2, частина
території складського відкритого майданчика № 6 (інвентарний номер 3883) площею 2 059,75 м2, загальною площею 4 639,25 м2, що перебуває на балансі державного підприємства «Бердянський морський торговельний порт», ідентифікаційний код ЄДРПОУ 01125761; частина території причалу № 5 (інвентарний номер
7806) площею 189,93 м2; частина території причалу № 6 (інвентарний номер 7807)
площею 1 032,55 м2, загальною площею 1 222,48 м2, що перебуває на балансі
Бердянської філії, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 38728360, Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (Адміністрація Бердянського
морського порту), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 38727770. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 71112, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Горького, буд. 6. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди.
Платник робіт з оцінки: ТОВ «Агро-Класс». Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 30.11.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 1-2 загальною площею 19,0 м2 першого поверху будівлі (літ. А). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Запорізька обл., Оріхівський р-н , м. Оріхів, вул. Шевченка, 15. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: Головне
управління статистики у Запорізькій області. Платник робіт з оцінки: ФОП Меркулова
А. В. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина замощення І (інв. № 40014) загальною
площею 120,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Горького, 2. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. Балансоутримувач майна: Бердянська філія ДП «Адміністрація морських
портів України». Платник робіт з оцінки: ТОВ «Аскет Шиппінг». Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2017.
 4. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення № 4 загальною площею 10,7 м2 першого поверху будівлі ветлікарні (літ. А, а, а1). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Бердянський р-н, с. Берестове,
вул. Миру, 134. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: ДУ «Бердянська районна державна лікарня ветеринарної медицини». Платник робіт з оцінки: Приватне підприємство «Райветсервіс». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2018.
 5. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення № 17 загальною площею 6,2 м2 першого поверху будівлі ветлікарні (літ. А, а). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Бердянський р-н, смт Андріївка, вул. Нова,
10. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору
оренди. Балансоутримувач майна: ДУ «Бердянська районна державна лікарня ветеринарної медицини». Платник робіт з оцінки: Приватне підприємство «Райветсервіс». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2018.
 6. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення № 7 загальною площею 8,1 м2 першого поверху будівлі ветлікарні (літ. А). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Бердянський р-н, с. Дмитрівка, вул. Решетнікова, 1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору
оренди. Балансоутримувач майна: ДУ «Бердянська районна державна лікарня ветеринарної медицини». Платник робіт з оцінки: Приватне підприємство «Райветсервіс». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2018.
 7. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення № 19, 20 загальною площею 40,4 м2 будівлі (літ. Б, б). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Консульська, 1а. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати
з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: ДУ
«Бердянська районна державна лікарня ветеринарної медицини». Платник робіт
з оцінки: Приватне підприємство «Райветсервіс». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2018.
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 104, вбудоване в другий поверх десятиповерхової будівлі літ. Б-10, загальною площею 21,6 м2;
нежитлове приміщення № 47, вбудоване в перший поверх чотириповерхової
будівлі літ. А-4, загальною площею 43,8 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, просп. Б. Хмельницького, 18; Запорізька обл.,
м. Мелітополь, просп. Б. Хмельницького, 20. Розмір земельної ділянки (ділянок),
усього – 45 916,0 м2. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Запорізька
обл., м. Мелітополь, просп. Б. Хмельницького, 18. Цільове призначення земельної
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ділянки (ділянок) – розташування учбового корпусу № 1. Правовий режим земельної
ділянки (ділянок) – постійне користування. Нормативна грошова оцінка земельної
ділянки (ділянок) – 8 694 194,60 грн. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні) – відсутня. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження
терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Таврійський державний
агротехнологічний університет. Платник робіт з оцінки: ФОП Челпан Н. О. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2018.
 9. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення їдальні № 12 площею
100,0 м2, нежитлові приміщення № 36, 37, 38 загальною площею 169,6 м2
першого поверху будівлі (літ. А-4, А1-3). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Запоріжжя, вул. Волгоградська, 9. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: ДНЗ «Запорізький професійний ліцей автотранспорту». Платник робіт з оцінки: ФОП Соловей З. М. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2017.
 10. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 52 загальною площею 17,3 м2 першого поверху чотириповерхової будівлі адміністративноучбового корпусу (літ. А-4). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька
обл., м. Мелітополь, просп. Б. Хмельницького, 20. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди. Розмір земельної ділянки (ділянок),
усього – 45 916,0 м2. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Запорізька обл., м. Мелітополь, просп. Б. Хмельницького, 18. Цільове призначення
земельної ділянки (ділянок) – розташування учбового корпусу № 1. Правовий режим земельної ділянки (ділянок) – постійне користування. Нормативна грошова
оцінка земельної ділянки (ділянок) – 8 694 194,60 грн. Балансоутримувач майна:
Таврійський державний агротехнологічний університет. Платник робіт з оцінки:
Приватне підприємство «Долинське-С». Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 31.01.2018.
 11. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 87, вбудоване в перший поверх чотириповерхової будівлі літ. А-4, загальною площею 17,6 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, просп. Б. Хмельницького, 20. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії
договору оренди. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього – 45 916,0 м2. Місце
розташування земельної ділянки (ділянок): Запорізька обл., м. Мелітополь, просп.
Б. Хмельницького, 18. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок) – розташування учбового корпусу № 1. Правовий режим земельної ділянки (ділянок) – постійне користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) –
8 694 194,60 грн. Балансоутримувач майна: Таврійський державний агротехнологічний університет. Платник робіт з оцінки: Мелітопольська районна організація
профспілки працівників агропромислового комплексу України. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2018.
Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, скріплений підписом та печаткою 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, зареєстрованим в Міністерстві юстиції
України15.01.2016 за № 60/28190 (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 зробити відмітку «На конкурс з
відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву, адресу об’єкта оцінки та
дату проведення конкурсу) 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 3 до Положення); копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту ФДМУ; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до
проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); інформація про претендента (додаток 4 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 2 до Положення); 3) конкурсну
пропозицію претендентів, яка подається в запечатаному окремому конверті і має
містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з
виконанням робіт, а також строк виконання робіт у календарних днях, який не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Претенденти, які подали документи на конкурсний відбір СОД в одному конверті на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі СОД допущені не будуть. У разі
невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання
претендент до участі 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 04.01.2018 (включно).
Конкурс відбудеться 11.01.2018 о 10.00 у РВ ФДМУ по Запорізькій
області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. № 35.

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

 Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення холу учбового
корпусу на першому поверсі площею 2,0 м2 (інв. № 10320001). Місцезнаходження об’єкта: Луганська обл., м. Рубіжне, вул. Померанчука, 28. Балансоутримувач: Рубіжанський індустріально-педагогічний технікум. Мета оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2017. Платник: ФОП Вінічук М. С.
Звіт про оцінку має бути складений державною мовою.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції і підтвердних документів, а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну пропозицію; документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки; документи,
в яких зазначено правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо виконуватимуть роботи з оцінки; документи, що підтверджують право на
виконання таких робіт: письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено
претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна, завірені їхніми особистими підписами; інформацію про претендента за
встановленою формою.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають бути завірені належним чином.
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 і зареєстрованого Міністерством юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті та має
містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, та терміну виконання робіт (у календарних днях, для об’єктів
нерухомого майна – не більше 5 днів).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.
Конкурс відбудеться 09 січня 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, організаційнодокументального 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. Телефон для довідок (06452) 4-23-48.

ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди державної власності

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого поверху площею 579,2 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Стрийська, 105.
Балансоутримувач: Львівська філія концерну «Військторгсервіс». Мета проведення
незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з
метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04
(відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Стрийська, 105. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2017 (орієнтовно). Платник робіт
з оцінки – ТзОВ «Сардіон».
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення загальною
площею 7,67 м2 у підвальному приміщенні корпусу патологічної анатомії.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Пекарська, 52. Балансоутримувач:
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Львівський національний медичний університет ім. Д. Галицького. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з
метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04
(відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Пекарська, 52. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2017 (орієнтовно). Платник робіт
з оцінки – ФОП Григорійчук В. І.
 3. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення № 1, 2 загальною площею 139,8 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Демнянська, 15. Балансоутримувач: НУ «Львівська політехніка». Мета проведення
незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з
метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04
(відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Демнянська, 15. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2017 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки – ФОП Красницький Я. С.
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 №10-36-11307 та доповнення до
нього (лист ФДМУ від 23.11.2017 № 10-59-22206) рекомендована максимальна
ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у IІІ кварталі 2017 року та буде
розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 2 400,00 грн для
нежитлових приміщень та їх частин.
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 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній
формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення або до відділу організаційно-документального забезпечення та адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт,
а також строку виконання робіт (у календарних днях) по кожному об’єкту оцінки
окремо. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14
днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за
чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032)
255-41-71, 261-62-04.

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

 Назва об’єкта оцінки: окреме індивідуально визначене майно – господарська будівля площею 104,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ПрАТ «Дрогобицький хлібокомбінат». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 82100,
Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Рєпіна, 8. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-14 (відділ приватизації об’єктів груп А, Д, Ж).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка
майна): 31.12.2017. Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Львівській
області. Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнень до
нього (лист ФДМУ від 23.11.2017 № 10-59-22206) рекомендована максимальна ціна
надання послуг з оцінки майна, що склалася у ІII кварталі 2017 року та буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 2 400,00 грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області ( 79000, м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній
формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення або до відділу документального забезпечення та роботи
з документами для службового користування за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції
щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а
також строку виконання робіт (у календарних днях). На конверті потрібно зробити
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14
днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Тел. для довідок (032) 261-62-14.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
для проведення незалежної оцінки майна

 Назва об’єкта оцінки: довгострокові фінансові вкладення – місце на
торгово-фінансовій біржі (м. Львів), що у процесі приватизації не увійшло до
статутного капіталу ВАТ «Дрогобицький завод автомобільних кранів». Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ПАТ «Дрогобицький завод автомобільних
кранів». Мета проведення оцінки: визначення розміру збитків, завданих державі.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-19 (відділ з питань державного майна
та адміністрування загальнодержавних реєстрів та баз даних). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.11.2017 (факт встановлення майнової шкоди 31.07.2003). Платник робіт з оцінки:
РВ ФДМУ по Львівській області.
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до
нього (лист ФДМУ від 23.11.2017 № 10-59-22206) рекомендована максимальна
ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у IІI кварталі 2017 року та буде
розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 5 000,00 грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній
формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення або до відділу організаційно-документального забезпечення та адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції
щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а
також строку виконання робіт (у календарних днях). На конверті потрібно зробити
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14
днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за
чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032)
255-41-71, 261-62-19.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів
№
з/п

Вид варНазва об’єктів
Дата оцінки
Платник
тості
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договору оренди
1 Гідротехнічні споруди ставу Кудлаївка 2 (інвентарний но- 31.12.2017 Ринкова ФОП Слободян
мер 0260, реєстровий номер 25592421.71.ААЕЖАЖ467),
Василь
а саме: контурна дамба, водовипуск, паводковий водоВолодимирович
випуск, які розташовані за адресою: Тернопільська обл.,
Шумський район, в межах земель Підгаєцької сільської
ради, за межами с. Кудлаївка, що перебувають на балансі Державного підприємства «Укрриба»
2 Гідротехнічні споруди ставу Підгайці 1 (інвентарний но- 31.12.2017 Ринкова ФОП Слободян
мер 0259, реєстровий номер 25592421.71.ААЕЖАЖ479),
Василь
а саме: роздільна дамба, водовипуск, верховина,
Володимирович
верховина, паводковий водовипуск, водонапуск, водонапуск, які розташовані за адресою: Тернопільська обл.,
Шумський район в межах земель Підгаєцької сільської
ради, за межами с. Підгайці, що перебувають на балансі
Державного підприємства «Укрриба»

По кожному об’єкту оцінки окремо претенденти на участь у конкурсах подають
до РВ ФДМУ по Тернопільській області конкурсну документацію в запечатаному
конверті, яка складається з:
підтвердних документів (відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075); конкурсної пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт
(у календарних днях), запечатаних в окремому конверті; документів (копії актів
приймання-передавання робіт з оцінки; копії листів від замовників оцінки із зазначенням позитивного досвіду, або копії висновків про вартість майна, чи витягів
зі звітів про оцінку майна, підписаних оцінювачами, що будуть залучені до виконання робіт з оцінки, завірених печаткою претендента) щодо практичного досвіду
виконання робіт з оцінки разом із заповненою відносно досвіду претендента та
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну
грошову оцінку земельної ділянки).
Додатково інформуємо, що до розгляду прийматимуться конкурсні пропозиції
претендентів, вартість послуг з оцінки об’єкта яких не перевищує 8 800,00 грн.
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки № 1, 2 є нерухоме майно – інженерні
споруди (гідротехнічні споруди, дамби).
Строк виконання робіт з оцінки не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних
сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження
практичної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом оцінки майна та
відповідною спеціалізацією в межах цього напряму.
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. Телефони для довідок:
(0352) 25-04-87, 52-66-84.
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).

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ 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: вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 32,3 м2
на другому поверсі триповерхової виробничої будівлі, що перебуває на балансі
Херсонської філії ПАТ «Укрпошта», за адресою: Херсонська обл., смт Білозерка,
вул. Свободи (Карла Маркса), 92. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК
та м. Севастополі. Платник: ПАТ «Укртелеком». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні
договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.12.2017.
 2. Об’єкт: частина пішохідної асфальтобетонної дороги біля навчального корпусу № 1 загальною площею 4,0 м2, що перебуває на балансі Херсонського національного технічного університету, за адресою: м. Херсон, Бериславське шосе, 24. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі.
Платник: ФОП Подченко О. А. Мета проведення незалежної оцінки – визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.12.2017.
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 для об’єктів нерухомого майна (нежитлових приміщень, майданчиків тощо), – не більше ніж 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), а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3); копії документів, передбачених абзацом сьомим
пункту 11 розділу І Положення (за наявності); 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 4); пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки;
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання
робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу, запечатаних в окремому конверті (не більше 5 днів); документи щодо
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту
про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2).
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, тел. для довідок (0552) 22-44-44.

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

 Назва об’єкта оцінки № 1: приміщення загальною площею 32,0 м2 на
другому поверсі адміністративного будинку. Балансоутримувач – Хмельницьке обласне управління водних ресурсів. Місцезнаходження об’єкта: вул. Соборна,
29, м. Хмельницький. Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16;
khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 31.12.2017. Строк виконання робіт – не
більше 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій
області. Особа-платник робіт з оцінки – ПП «Міламед». Подібними об’єктами до
об’єкта оцінки є: приміщення та частини будівель (офісна нерухомість).
 Назва об’єкта оцінки № 2: приміщення загальною площею 489,1 м2 на
першому поверсі будівлі складів цивільної оборони 2-ї групи. Балансоутримувач – Управління з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Комарова, 5а, смт Летичів, Хмельницька обл. Мета
проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата
оцінки – 31.12.2017. Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт
з оцінки – Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради. Подібними
об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення та частини будівель (виробнича, складська та виробничо-складська нерухомість).
 Назва об’єкта оцінки № 3: частина нежитлових приміщень загальною
площею 59,3 м2, що становить 3/100 частини від загальної площі всього
майнового комплексу, а саме: кімнати диспетчерської, позначеної в плані літерою «А2»: 1 – коридор площею 3,5 м2; 9 – диспетчерська площею 9,2 м2; 10 –
коридор площею 4,5 м2; 11 – фойє площею 32,3 м2; 12 – кабінет площею 9,8 м2.
Балансоутримувач – Теофіпольський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг). Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька
обл., смт Теофіполь, вул. Заводська,1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки з метою приватизації шляхом продажу
на аукціоні. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16;
khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 31.12.2017. Замовник робіт з оцінки та
особа – платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Подібними
об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення та частини будівель (нерухомість комплексного використання, (об’єкти, які поєднують два та більше способів використання), крім виробничо-складської).
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Конкурсною комісією будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки майна, що не перевищують 2,4 тис. грн.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію у
запечатаному конверті з описом документів, що містяться у конверті, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою
(додаток 3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); копії документів, в яких зазначено правовий статус претендента; копії документів, що підтверджують право на
виконання робіт з оцінки; копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту
11 розділу 1 Положення (за наявності); інформація про претендента (додаток 4
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 (абзац другий пункту 4 Розділу 1 Положення, додаток 2 до Положення);
3) конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті
і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, а також строку виконання робіт.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 29000, м. Хмельницький,
вул. Соборна, 75, каб. № 10. Телефони для довідок: (0382) 72-09-45 (приймальня),
79-56-16.
Конкурсна документація подається до сектору управління персоналом,
організаційно-документального, інформаційного забезпечення та роботи зі ЗМІ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області (каб. № 1) за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу (включно).
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування інформації
о 10.00 у РВ ФДМУ по Хмельницькій області за адресою: вул. Соборна, 75,
м. Хмельницький, 29000.

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

І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
 1. Назва об’єкта оцінки: огорожа № 1 довжина 143,76 м. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ТОВ «Дніпроінвест Ч». Місцезнаходження

об’єкта оцінки: вул. Набержна, 82, с. Коробівка, Золотоніський р-н, Черкаська обл.
Платник робіт з оцінки: ТОВ «Корліс». Дата оцінки: 30.11.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення вестибуля (справа від
ліфтів) навчального корпусу № 1 площею 3,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького
Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 81, м. Черкаси. Платник робіт
з оцінки: ФОП Гоннов С. Ф. Дата оцінки: 31.12.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення адміністративногосподарського корпусу площею 12,0 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: відокремлений структурний підрозділ агротехнічного коледжу
Уманського національного університету садівництва. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: вул. Незалежності,16, м. Умань, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки:
ФОП Войцеховський С. В. Дата оцінки: 31.12.2017.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного
майна. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
 1. Назва об’єкта оцінки: окремо визначені приміщення першого поверху адміністративної будівлі площею 4,0 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник робіт з
оцінки: ФОП Рогуляк Вадим Вадимович. Дата оцінки: 31.12.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень адмінбудівлі
загальною площею 25,0 м2, з них: підвал площею 15,0 м2, перший поверх –
10,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління статистики у Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Дашковича, 39 м.
Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Прокопенко В. В. Дата оцінки: 30.11.2017.
ІІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні.
 1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва групи Д державної власності – торговий центр. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: ПАТ «Черкаський». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 19836, Черкаська обл.,
Драбівський р-н, с. Рецюківщина, вул. Паркова, 3. Дата оцінки: 31.12.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: єдиний майновий комплекс колишнього державного підприємства – фірми «Оризон-Транс». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
20708, Черкаська обл., м. Сміла, вул. Промислова, 13. Дата оцінки: 31.12.2017.
Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з
оцінки вищезазначеного об’єкта, що перевищують 15 000,00 грн.
Для участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну
документацію відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної

діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, яка складається
з підтвердних документів, а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору СОД за встановленою формою (додаток
3 до Положення); інформацію про претендента (додаток 4 до Положення); інформацію щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 до Положення)
разом із копіями документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
(абзац 2 п. 4 розділу 1 Положення); пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт (для
об’єктів нерухомого майна – не більше 8 днів; для цілісних майнових комплексів –
не більше 20 днів), запечатану в окремому конверті.
Ураховуючи вимоги листа ФДМУ від 23.11.2017 № 10-59-22206 «Щодо показників середніх значень цін надання послуг з оцінки майна у ІІІ кварталі 2017 р.»
та з метою недопущення нанесення збитків платникам робіт, комісією не будуть
розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з оцінки, що перевищують:
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), – 2 400,00
грн; окремо розташована будівля – 5 100,00 грн, комплекс будівель та споруд –
10 000,00 грн, об’єкт незавершеного будівництва – 7 300,00 грн; цілісний майновий
комплекс – 15 000 грн; необоротні активи – 31 500,00 грн; об’єкт аукціону (один
об’єкт нерухомого майна, розташований на земельній ділянці площею до 10 000 м2
(1 га) – 9 200,00 грн; земельна ділянка площею до 10 000 м2 (1 га) – 2 900,00 грн;
визначення розміру збитків, завданих державі, – 5 000 грн; гідротехнічні споруди –
8 800,00 грн; пакет акцій – 35 000,00 грн.
Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як
практичний досвід, буде використовуватись інформація, визначена в листі ФДМУ
від 08.04.2016 № 10-36-6493.
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру – календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір конверта
не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до РВ ФДМУ по Черкаській області
за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000. Email: cherkasy@spfu.gov.ua .
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної
діяльності, який подає заяву.
Останній день подання заяв – 15 січня 2018 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 22 січня 2018 року об 11.00 в РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000,
тел. 37-29-71.

підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Черкаській області
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів,
що відбулися 31.07.2017

Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна.
1. Назва об’єкта оцінки: частина будівлі картоплесховища (літ. Б-1, б) площею
196,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаська філія Концерну
«Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Надпільна, 218, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Борецький С. П. Дата оцінки: 30.06.2017. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано КТ «АЕО Фатум-М».
Термін виконання роботи – 3 календарних дні, вартість послуг – 1 640,00 грн.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.
1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення четвертого поверху чотириповерхової адмінбудівлі площею 49,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: ДП «Черкаський державний науково-дослідний інститут техніко-економічної
інформації в хімічній промисловості». Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв.
Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: Громадська організація «Центр
нерухомості України». Дата оцінки: 31.07.2017. Переможцем конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності визнано ТОВ «Землеустрій та оцінка». Термін виконання роботи – 7 календарних днів, вартість послуг – 1 140,00грн.
2. Назва об’єкта оцінки: частина комплексу будівель загальною площею
1 944,1 м2: адміністративно-складська будівля (Літ. А-1, а, а-аб) площею 353,6 м2;
частина двоповерхової адміністративно-складської будівлі (літ. Н-2, пд.) площею
473,4 м2; склад (Л-2, пд.) площею 552,0 м2; частина складу (літ. В-1,в) площею
149,8 м2; склад (літ. Д-1) площею 33,2 м2; гараж літ. З-2 площею 236,2 м2; гараж (літ.
Ж-1) площею 138,9 м2; вбиральня (літ. Г) площею 7,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Концерн «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: вул. Надпільна, 218, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ПП «Базис-А». Дата
оцінки: 30.06.2017. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
визнано ТБ «Універсальна». Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість
послуг – 5 300,00 грн.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Чернівецькій області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для надання послуг з оцінки майна, що відбувся 25.07.2017

Конкурсною комісією РВ ФДМУ по Чернівецькій області переможцями конкурсів визнано:
ТОВ «Оцінка – Інформ» на нежитлові вбудовані приміщення підвалу (фактично цоколь) будівлі гуртожитку (літ. А) загальною площею 32,2 м2 за адресою:
м. Чернівці, вул. Чорноморська, 15а, що перебувають на балансі ВДНЗ України
«Буковинський державний медичний університет». Мета проведення оцінки: передача в оренду. Вартість та строк виконання робіт з оцінки: 1 725 гривень та 5
календарних днів;
ФОП Міцевич Любов Дмитрівну на:
вбудоване приміщення (1-6) площею 66,7 м2 у будівлі навчально-виробничих
майстерень (літ. А) (м. Чернівці, вул. Донбасівська, 1ч), що перебуває на балансі
Вищого професійного художнього училища № 5 м. Чернівці;
приміщення (1-5) площею 8,0 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі з
прибудовою, ґанком та підвалом, А-ІІ за адресою: Чернівецька обл., смт Кельменці, вул. Сагайдачного, 24, що перебувають на балансі Головного територіального
управління юстиції у Чернівецькій області;
приміщення гаража (1-5) площею 22,2 м2 у будівлі (літ. А) за адресою: м. Чернівці, вул. Сторожинецька, 70б, що перебуває на балансі Західного офіса Держаудитслужби;
приміщення гаража (1-11) площею 34,7 м2 у будівлі (літ. А) за адресою:
м. Чернівці, вул. Сторожинецька, 70б, що перебуває на балансі Західного офіса
Держаудитслужби.
Мета проведення оцінки: передача в оренду. Вартість та строк виконання робіт
з оцінки: 1 725 гривень та 5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Чернігівській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єкта
оренди, що відбувся 24.07.2017

Переможцем конкурсу визнано (мета проведення оцінки – визначення відновної вартості для цілей оренди) ПП «ЕФ «Експерт-Плюс» по об’єкту: нежитлові приміщення буфету загальною площею 158,0 м2 у підвальному приміщенні Інституту
історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського навчального корпусу
№ 5, що перебувають на балансі Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка, за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 13 (вартість
виконання робіт з оцінки – 2 190 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання
договору про надання послуг з оцінки майна).

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Чернігівській області
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
оренди, що відбулися 26.07.2017

Переможцями конкурсу визнано (мета проведення оцінки – визначення відновної вартості для цілей оренди):
ПП «Аксіома» по об’єкту – частина нежитлового приміщення загальною площею 16,1 м2 четвертого поверху навчального корпусу № 1, що перебуває на балансі Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка,
за адресою: м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 53 (вартість виконання робіт з
оцінки – 2 150 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про
надання послуг з оцінки майна);
ТОВ «Центр нерухомості» по об’єкту – нежитлові приміщення загальною площею 93,4 м2 першого поверху чотириповерхової будівлі гуртожитку № 1, що перебувають на балансі Прилуцького агротехнічного коледжу, за адресою: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Київська, 180а (вартість виконання робіт з оцінки –
2 180 грн, строк – 5 календарних дні від дати підписання договору про надання
послуг з оцінки майна);
ТОВ «ЕКФ «Десна-Експерт» по об’єктах:
нежитлові приміщення площею 67,2 м2 на першому поверсі триповерхової
адмінбудівлі, що перебуває на балансі ДП «Чернігівський науково-дослідний та
проектний інститут землеустрою», за адресою: м. Чернігів, вул. П’ятницька, 11а
(вартість виконання робіт з оцінки – 2 070 грн, строк – 5 календарних днів від дати
підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
нежитлове приміщення площею 12,14 м2 на першому поверсі триповерхової
виробничої будівлі, що перебуває на балансі Чернігівського міжрайонного водного
господарства, за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 233 (вартість виконання робіт
з оцінки – 2 070 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про
надання послуг з оцінки майна);
ФОП Волченкова О. С. по об’єкту – нежитлові приміщення площею 90,87 м2 в
будівлі гуртожитку № 1, що перебувають на балансі Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя, за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Богуна,
1 (вартість виконання робіт з оцінки – 2 190 грн, строк – 5 календарних днів від дати
підписання договору про надання послуг з оцінки майна).

№ 101-102 (1121-1122)

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Волинській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності,
який буде залучений до проведення незалежної оцінки
державного майна, що відбувся 25.07.2017

Переможцем конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності визнано ФОП
Малащицьку О. Г. для проведення незалежної оцінки майна:
частина приміщення лабораторного корпусу з прибудовою, гаражі і виробничі
майстерні площею 40,4 м2 за адресою: 45403, Волинська обл., м. Нововолинськ,
вул. Автобусна, 6; мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження дії договору оренди; вартість робіт з
оцінки – 1 260,00 грн та строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;
частина корпусу № 3 площею 130,5 м2 за адресою: 45400, Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Шахтарська, 12; мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку розміру орендної плати для продовження дії договору оренди; вартість
робіт з оцінки – 1 260,00 грн та строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;
частина одноповерхового адміністративного приміщення (літер. 3-1) площею
14,2 м2 за адресою: 45000, Волинська обл., м. Ковель, вул. Незалежності, 156; мета
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди; вартість робіт з оцінки – 1 260,00 грн та строк
виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Волинській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єкта оціночної
діяльності, який буде залучений до проведення незалежної
оцінки державного майна, що відбувся 01.08.2017

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Закарпатській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 01.08.2017

Для проведення незалежної оцінки:
частини бетонного покриття площею 20,0 м2 між корпусом літ. «А» та корпусом
«А`» за планом, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул.
Університетська, 14 з метою продовження договору оренди, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Експерт-Центр» на таких умовах:
вартість послуг – 2 200,00 грн, термін виконання – 5 днів;
табла відображення (П-160-12), заводський номер 220169, 1987 року випуску; прийомопередавача (П-160-11), заводський номер 612254, 1987 року випуску;
блоку потужності (П-160-20Р), заводський номер 624661, 1987 року випуску; блоку
живлення (П-160-40), заводський номер 251523, 1987 року випуску, місцезнаходження об’єкта: м. Ужгород, пл. Народна,4; пульту управління (П-160-13), заводський номер 510214, 1987 року випуску; лінійного блоку ЛБ (П-160-30Р), заводський номер 530579, 1987 року випуску; кінцевого блоку «Б-У», заводський номер
10672, 1987 року випуску, місцезнаходження об’єкта: м. Ужгород, пл. Почтова, 4;
лінійного блоку ЛБ-1, заводський номер 637411, 1987 року випуску; блоку живлення БП-1, заводський номер 251523, 1987 року випуску, місцезнаходження об’єкта:
м. Ужгород, вул. Ф. Ракоці, 13 з метою визначення вартості для взяття на баланс,
переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Експерт-Центр»
на таких умовах: вартість послуг – 2 000,00 грн, термін виконання – 5 днів;

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Закарпатській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 03.08.2017

Переможцем конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності визнано ТОВ
«Волинь-Експерт» для проведення незалежної оцінки майна:
частина будівлі колишнього монастиря Василіанів площею 28,5 м2 за адресою:
43000, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Кондзелевича, 5, мета оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження
дії договору оренди, ціна виконання робіт з оцінки – 1 200,0 грн, строк виконання
робіт з оцінки – 5 календарних днів;
частина адміністративного будинку № 2 площею 102,4 м2 та теплові мережі
протяжністю 560 м за адресою: 43001, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Винниченка, 11, мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру
орендної плати для укладення договору оренди, ціна виконання робіт з оцінки –
1 800,0 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів.

Для проведення незалежної оцінки:
вбудованого приміщення (поз. 36 за планом) площею 21,2 м2 першого поверху
будівлі інженерно-лабораторного корпусу літ. «А», місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Собранецька, 39 з метою продовження договору
оренди, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ПП «ЕкспертЦентр» на таких умовах: вартість послуг – 2 200,00 грн, термін виконання – 5 днів;
вбудованого приміщення за інв. № 1 площею 18,7 м2 відділення поштового
зв’язку літ. А, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Перечинський р-н.,
с. Тур’ї Ремети, вул. Мала, 7 з метою продовження договору оренди, переможцем
конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Експерт-Центр» на таких
умовах: вартість послуг – 1 990,00 грн, термін виконання – 5 днів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Донецькій області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 01.08.2017

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Запорізькій області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 03.08.2017

м2

Нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 52,8
першого поверху
учбового корпусу № 5. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» (код за ЄДРПОУ 02070812). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Університетська, 7. Мета
проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди.
Переможець конкурсу – ФОП Гапотченко А. М. Згідно з конкурсною пропозицією
вартість послуг з оцінки – 2 090 грн, строк виконання – 3 календарних дні.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Донецькій області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 03.08.2017
м2

Нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 77,1
господарчого
блоку з гаражем. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державна
освітня установа «Інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів»
(код за ЄДРПОУ 35498822). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м.
Краматорськ, бульв. Машинобудівників, 32. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Переможець конкурсу –
ФОП Гундарева А. О. Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки –
2 060 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
Земельна ділянка. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Туркестанська, 44, Немишлянський р-н. Мета проведення оцінки: визначення ціни продажу
земельної ділянки комунальної власності. Переможець конкурсу – ПП «ПерспктиваЗемля». Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 2 800 грн,
строк виконання – 10 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Закарпатській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 25.07.2017

Для проведення незалежної оцінки:
вбудованих приміщень загальною площею 224,51 м2 першого поверху адміністративної будівлі, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Тячів,
вул. Нересенська (Жовтнева), 2 з метою продовження договору оренди
переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Кіян Т. П. на
таких умовах: вартість послуг – 2 338,00 грн, термін виконання – 5 днів;
приміщення кафе-кондитерської загальною площею 298,0 м2, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. І. Зріні, 111а з метою укладення договору оренди переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шастун С. Г. на таких умовах: вартість послуг – 2 500,00 грн, термін
виконання – 5 днів;
вбудованого приміщення площею 10,8 м2 (поз. 35 за планом) першого поверху
інженерно-лабораторного корпусу (літ. А), місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Собранецька, 39 з метою укладення договору оренди
переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Кіян Т. П.
на таких умовах: вартість послуг – 1 921,00 грн, термін виконання – 5 днів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Закарпатській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 25.07.2017

Для проведення незалежної оцінки:
частини фойє (поз. 1-82) площею 5,0 м2 будівлі адмінкорпусу літ. А-А', місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Масарика Томаша, 32
з метою укладення договору оренди переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шастун С. Г. на таких умовах: вартість послуг – 2 200,00
грн, термін виконання – 4 дні;
будівлі літ. «А» площею 98,3 м2, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл.,
Мукачівський р-н, с. Бенедиківці, вул. Бенедиківська, 13а з метою продовження
договору оренди, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності
– ФОП Шастун С. Г. на таких умовах: вартість послуг – 2 200,00 грн, термін виконання – 4 дні;
вбудованого нежитлового приміщення (поз. 44 за планом) площею 19,0 м2
першого поверху навчально-лабораторного корпусу літ. А, місцезнаходження
об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Університетська, 14 з метою продовження договору оренди, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної
діяльності – ПП «Експерт-Центр» на таких умовах: вартість послуг – 1 990,00 грн,
термін виконання – 5 днів;
вбудованих нежитлових приміщень загальною площею 35,6 м2, а саме: (поз. 9
за планом) площею 16,6 м2 та (поз. 10 за планом) площею 19,0 м2 другого поверху
навчально-лабораторного корпусу літ. А, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська
обл., м. Ужгород, вул. Університетська, 14 з метою продовження договору оренди,
переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Мицьо І. В.
на таких умовах: вартість послуг – 2 000,00 грн, термін виконання – 5 днів.

За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності переможцем
визнано приватне підприємство «Дніпротех і Ко» на виконання робіт з оцінки збитків об’єкта незавершеного будівництва – їдальні № 54 на 150 місць за адресою: м.
Запоріжжя, вул. Шкільна (стара назва вул. Героїв Сталінграда), 1. Вартість виконання робіт з оцінки – 5 000 грн, строк виконання робіт з оцінки – 15 календарних
днів від дати підписання договору.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Івано-Франківській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки майна, що відбувся 31.07.2017
№
з/п

Назва об’єкта оцінки, мета проведення оцінки

1 Частина приміщення на 3-му поверсі адміністративної будівлі
загальною площею 43,73 м2, тому числі корисна площа – 32,7 м2
(№ 87, 88 – згідно з техпаспортом) та 11,03 м2 – площа загального користування, що обліковується на балансі Служби
автомобільних доріг в Івано-Франківській області та перебуває за
адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Петрушевича, 1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оренди для продовження договору оренди
2 Частина приміщення загальною площею 145,4 м2, а саме:
прим. № 96 –21,9 м2, частина прим. № 98 – 79,8 м2, прим.
№ 99 – 43,7 м2 (корпус А згідно з експлікацією), другого поверху
адміністративного корпусу, що обліковується на балансі ІваноФранківського коледжу Львівського національного аграрного університету області, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Юності,
11. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди

Переможець
конкурсу

Вартість Строк
виконан- виконання робіт, ня робіт
грн
(днів)

ФОП Крмаровський
А. А.

1 600

5

ФОП
Тарнопольський А. П.

1 750

5

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Львівській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся 02.08.2017

Нежитлове приміщення № 49 площею 34,0 м2 на першому поверсі триповерхової адміністративної будівлі. Львівська обл., Миколаївський р-н, м. Миколаїв,
бульв. Проектний, 1. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець
конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «ЕкспертМаш». Термін виконання
робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 2 150 грн.
Частина вбудованого нежитлового приміщення загальною площею 5,8 м2 на
цокольному поверсі в будівлі гуртожитку № 7. м. Львів, вул. Лукаша, 1. Мета оцінки
– продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Західна українська консалтингова компанія». Термін виконання
робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 925 грн.
Нерухоме державне майно загальною площею 196,19 м2, а саме: нежитлові
вбудовані приміщення паркетного відділення загальною площею 49,36 м2 на першому поверсі; нежитлові вбудовані приміщення в складальному відділенні цеху
металоконструкцій загальною площею 73,08 м2; нежитлові приміщення прибудови
до цеху металоконструкцій (крита естакада) загальною площею 73,75 м2. м. Львів,
вул. Городоцька, 222. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець
конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – СПД Савицький Д. К. Термін виконання
робіт – 4 к/д. Вартість робіт – 2 000 грн.
Нежитлове приміщення загальною площею 6,0 м2 на першому поверсі будівлі
під літ. «Б-3», новий аеровокзал. м. Львів, вул. Любінська, 168. Мета оцінки –
укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності
– ТзОВ «Західна українська консалтингова компанія». Термін виконання робіт –
2 к/д. Вартість робіт – 1 900 грн.
Частина нежитлових приміщень (№ 20 площею 14,3 м2 та № 20а площею 4,0 м2)
загальною площею 18,3 м2 на першому поверсі будівлі. м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 11. мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу –
суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Західна українська консалтингова компанія».
Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 980 грн.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Рівненській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся 01.08.2017

Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання
послуг з оцінки об’єктів:
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нежитлові приміщення у гуртожитку площею 42,5 м2 за адресою: м. Рівне, вул.
Дубенська, 37, що перебувають на балансі Рівненського державного аграрного
коледжу, визнано ППФ «Експерт-Рівне». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 300 грн;
нежитлові приміщення на другому поверсі корпусу НМЦ ПТО площею 46,19 м2
за адресою: м. Рівне, вул. С. Бандери, 39, що перебувають на балансі Навчальнометодичного центру професійно-технічної освіти в Рівненській області, визнано
Рівненську торгово-промислову палату. Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 496 грн;
нежитлове приміщення на 1-му поверсі 2-поверхової цегляної будівлі площею
7,7 м2 за адресою: Сарненський р-н, с. Катеринівка, що перебуває на балансі Катеринівської виправної колонії № 46 Управління державного департаменту України з
питань виконання покарань у Рівненській області, визнано ТОВ «Оціночна компанія
Україна-Захід». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 250 грн;
вбудовані приміщення складської будівлі площею 46,7 м2 за адресою: Рівненська обл., Березнівський р-н, м. Березне, вул. Андріївська, 24, що перебувають на
балансі Рівненської дирекції УДППЗ «Укрпошта», визнано ТОВ «ЦТБ “Рівне-Експо».
Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з
оцінки – 2 500 грн;
частини конструкції даху багатоповерхової громадсько-адміністративної будівлі (лабораторний корпус Рівненського ДЦНТЕІ) площею 14,0 м2 за адресою:
м. Рівне, вул. Замкова, 22а, що перебуває на балансі Рівненського державного
центру науки, інновацій та інформатизації», визнано ТОВ «Нікос. Оціночна компанія». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання
робіт з оцінки – 2 600 грн;
частина приміщення першого поверху гуртожитку № 7 площею 33,1 м2 на
вул. Остафова, 29а у м. Рівне, що перебуває на балансі Рівненського державного гуманітарного університету, визнано Рівненську торгово-промислову палату.
Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з
оцінки – 2 496 грн;
частина приміщення першого поверху навчального корпусу № 3 площею 3,9 м2
на вул. Хвильового, 7 у м. Рівне, що перебуває на балансі Рівненського державного
гуманітарного університету, визнано ППФ «Експерт-Рівне». Строк виконання робіт
з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 300 грн;
спортивний комплекс (спортивна зала № 2) площею 264,9 м2 за адресою:
Рівненська обл., смт Квасилів, вул. Молодіжна, 30, що перебуває на балансі
Квасилівського професійного ліцею управління освіти і науки Рівненської обласної
державної адміністрації, визнано ТОВ «Оціночна компанія Україна-Захід». Строк
виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки
– 2 250 грн;
частина приміщення третього поверху навчального корпусу № 2 площею 3,0 м2
за адресою: м. Рівне, вул. Остафова, 31, що перебуває на балансі Рівненського
державного гуманітарного університету, визнано ТОВ «ЦТБ «Рівне-Експо». Строк
виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки
– 2 200 гр;
частина стоянки для автомобілів площею 120,0 м2 за адресою: Рівненська обл.,
м. Сарни, вул. Технічна, 2, що перебуває на балансі філії «Волинського державного
обласного навчально-курсового комбінату» УДП «Укрінтеравтосервіс», визнано
Рівненську торгово-промислову палату. Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 496 грн.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Харківській області
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
на об’єкти оренди, що відбулися 03.08.2017
№
з/п
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Найменування об’єкта оцінки, площа,
Вартість
Переможець
місцезнаходження, балансоутримувач
робіт/строк
конкурсу
(назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон)
виконання
Нежитлові приміщення: кім. № 1001(1), 1003(3),
1004(4), 1005(5), 1006(6), 1007(7), 1008(8), 1009(9),
1010(10), 1011(11), 1012(12), 1013(13), 1014(14),
1015(15), 1016(16), 1017(17), 1018(18), 1019(19),
1020(20), 1025(25), 1026(26), 1032(32), 1033(33),
ФОП
2 900/5
1037(37), 1038(38) на 10-му поверсі 12-поверхової
Мокров О. П.
адміністративної будівлі загальною площею 345,1 м2 за
адресою: м. Харків, вул. Космічна, 21а, що перебувають на балансі ДП Український державний проектний
інститут «Укрміськбудпроект», 02497980, тел. 701-07-30
Нежитлові приміщення – кімн. № 11, 12 у підвальному приміщенні 3-поверхової адміністративної будівлі
Приватне підзагальною площею 39,0 м2 за адресою: м. Харків,
1 850/5 приємство
вул. Полтавський шлях, 188а, що перебуває на балан«Радикал»
сі Державного університету телекомунікації, 38855349,
тел.: (044) 248-85-78, 248-85-97
Нежитлове приміщення – кімн. № 35 на 1-му поверсі 5-поверхової адміністративно-учбової будівлі
Приватне підзагальною площею 46,0 м2 за адресою: м. Харків, вул.
1 950/5 приємство
Кооперативна, 7 що перебуває на балансі Харківсько«Радикал»
го коледжу Державного університету телекомунікації,
38898340, тел. (057) 731-30-63
Нежитлові приміщення – кімн. № 1-17, 1-18, 1-19,
1-20 на першому поверсі двоповерхової будівлі колишнього гуртожитку загальною площею 84,7 м2 за
Приватне підадресою: м. Харків, вул. Маршала Батицького, 9, що
1 950/5 приємство
перебувають на балансі ліквідованого ВАТ «Серп и
«Радикал»
молот» (код 236004), тел. 26-30-02. Майно належить
до сфери управління РВ ФДМУ по Харківській області
Нежитлові приміщення – кімн. № 2-16, 2-19 - 2-27,
2-29, 2-34 на 2-му поверсі 3-поверхового інженерноадміністративного корпусу, інв. № 5, літ. А-3, загальФОП
ною площею 456,0 м2 за адресою: м. Харків, вул.
3 200/3
Сорокіна І. М.
Кривоконівська, 30, що перебувають на балансі ДП
«Харківський науково-дослідний інститут технології
машинобудування», 14311070, тел. 372-40-50
Частина нежитлового приміщення (кімн. № 6 – побутове приміщення) на першому поверсі 9-поверхової
будівлі гуртожитку № 5 загальною площею 4,0 м2 за
ФОП
адресою: Харківська обл.., Харківський р-н, с. Докуча- 2 000/3
Сорокіна І. М.
євське, учбове містечко ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, що
перебуває на балансі Харківського аграрного університету ім. В. В. Докучаєва, 00493764, тел. 93-71-46
Нежитлове приміщення на 2-му поверсі 2-поверхової
будівлі комбінату побутового обслуговування (інв. №
1030033) загальною площею 11,5 м2 за адресою: ХарПриватна фірківська обл., Харківський р-н, с. Докучаєвське, учбове
1 900/4
ма «Бонс»
містечко ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, що перебуває на
балансі Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва, 00493764, тел. (0572) 93-60-67
Нежитлові приміщення – кімнати № 171, 172, 173,
174, 176, 177, 179 на першому поверсі 4-поверхової
будівлі лабораторного корпусу № 2 загальною
площею 80,1 м2 за адресою: м. Харків, вул. АстроФОП
2 700/5
номічна, 33, що перебувають на балансі Державного
Мокров О. П.
підприємства «Державний науковий центр лікарських
засобів і медичної продукції», 00482329, тел.: 720-63-01,
720-62-32
Нежитлові приміщення – частина вестибуля на другому поверсі 6-поверхової будівлі гуртожитку № 2 (інв.
№ 022661, 7.АААДИА924, літ. Б-6) загальною площею
Приватна фір2,0 м2 за адресою: м. Харків, просп. 50-річчя СРСР,
1 600/5 ма Агентство
«Схід»
27, що перебувають на балансі Харківського національного університету внутрішніх справ, 08571096,
тел.: 73-98-309, 73-98-198
2 бокси одноповерхового гаража № 2, 3, інв. №
10310002, літ. Б, Б-1, Б-2 загальною площею 88,4 м2 за
Приватне підадресою: Харківська обл., м. Чугуїв, вул. Старонікольська
2 650/5 приємство
(К. Лібкнехта), 44, що перебувають на балансі Чугуївсько«Радикал»
го управління Державної казначейської служби України
Харківської області, 37792204, тел. 2462-23-65
Частина холу на 2-му поверсі 4-поверхової будівлі учбового корпусу № 2, інв. № 1030019, загальною площею 5,0 м2 за адресою: Харківська обл., Харківський
ФОП
р-н, с. Докучаєвське, учбового містечка ХНАУ
2 000/3
Сорокіна І. М.
ім. В. В. Докучаєва, що перебуває на балансі Харківського національного аграрного університету ім. В.В.
Докучаєва, 00493764, тел. (057) 709-03-00, 709-03-10
Нежитлові приміщення – кімн. № 1-15, 1-16, 1-17,
1-18, 1-19 на першому поверсі 2-поверхової службової будівлі (інв. № 10310001, літ. А-1, реєстровий
№ 08804123.23.1.АААДИБ141) загальною площею
ФОП
76,5 м2 за адресою: Харківська обл., смт Коломак,
2 700/5
Мокров О. П.
вул. Гетьмана І. Мазепи (Леніна), 6, що перебувають
на балансі Валківського РВ (з обслуговування Валківського та Коломацького районів) ГУМВС України в
Харківській області, 08675855
Нежитлове приміщення 1/2 кімн. № 8 на першому
поверсі 2-поверхової будівлі Палацу культури (інв. №
1300101, літ. «А»), пам’ятка архітектури загальною
Приватна фірплощею 5,1 м2 за адресою: м. Харків, вул. Жон Миро- 1 600/5 ма Агентство
«Схід»
носиць (вул. Раднаркомівська), 13, що перебуває на
балансі Палацу культури УМВС України в Харківській
області, 23315491, тел. 706-30-18, 40-74-49
Нежитлові приміщення – кімн. № 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5,
1-6, 1-7, 1-34, 1-33, 1-30, 1-29, 1-28, 1-35, 1-13 (згідно
з планом) на 1-му поверсі 5-ти поверхової будівлі (інв.
ФОП
№ 10310007, літ. «В-5») загальною площею 233,9 м2
2 900/5
Мокров О. П.
за адресою: м. Харків, бульв. Б. Хмельницького, 30, що
перебувають на балансі Харківського професійного ліцею
будівництва та соціальної реабілітації, 02547820
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Мета проведення оцінки
Визначення вартості
об’єкта з
метою продовження договору оренди

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

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

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ в Херсонській області,
АРК та м. Севастополі про підсумки конкурсного відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
оцінки державного майна, що відбувся 28.07.2017

Об’єкт: частина ліфтового холу площею 10,0 м2 на шостому поверсі навчального
корпусу № 1, що перебуває на балансі Херсонського державного університету, за
адресою: м. Херсон, вул. Університетська, 27, переможець конкурсу – ФОП Бронін А. О. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Вартість робіт –
2 200 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.
Об’єкт: склади № 3, 4, підвал та туалет загальною площею 760,9 м2, що перебувають на балансі Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ
ДСНС України у Херсонській області, за адресою: Херсонська обл., Білозерський
р-н, с. Благодатне (Петрівське), переможець конкурсу – ФОП Бронін А. О. Мета
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати при укладенні договору оренди. Вартість робіт – 7 200 грн. Строк
виконання робіт – 4 дні.
Об’єкт: частина нежитлового приміщення загальною площею 14,17 м2 на першому поверсі будівлі учбового корпусу № 3, що перебуває на балансі Херсонського національного технічного університету, за адресою: м. Херсон, Бериславське
шосе, 22, переможець конкурсу – ПФ «Експрес – оцінка». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
при продовженні договору оренди. Вартість робіт – 2 000 грн. Строк виконання
робіт – 3 дні.
Об’єкт: приміщення в будівлі гуртожитку (основна лікувальна споруда) площею
24,5 м2; приміщення в будівлі лазні-пральні площею 18,2 м2; приміщення в будівлі
лікувально-виробничої майстерні площею 16,5 м2; приміщення в будівлі лікувальновиробничої майстерні площею 17,8 м2; приміщення в будівлі поліклініки площею
21,3 м2; приміщення в будівлі ПВЧ площею 19,3 м2; приміщення в будівлі гуртожитку
площею 21,8 м2; приміщення в будівлі ДІЗО площею 14,7 м2; приміщення в будівлі
лікувально-виробничої майстерні площею 19,8 м2; приміщення в будівлі старого
штабу площею 15,6 м2; приміщення в адмінбудівлі площею 23,2 м2, що перебувають
на балансі Державної установи «Херсонська виправна колонія (№ 61) – міжобласна спеціалізована туберкульозна лікарня» за адресою: м. Херсон, вул. Дружби, 4,
переможець конкурсу – ФОП Бронін А. О. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору
оренди. Вартість робіт – 10 500 грн. Строк виконання робіт – 3 дні.
Об’єкт: фруктосховище загальною площею 836,7 м2 та будівля винного цеху
загальною площею 459,8 м2, що перебувають на балансі ДП «Степовий ім. В. М.
Виноградова філіал УкрНДІЛГА», за адресою: м. Олешки, дослідне лісництво, переможець конкурсу – ФОП Бронін А. О. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору
оренди. Вартість робіт – 8 600 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.
Об’єкт: службове приміщення площею 4,0 м2 першого поверху будівлі, що
перебуває на балансі РСЦ МВС в Херсонській області, за адресою: м. Нова Каховка, просп. Дніпровський, 12, переможець конкурсу – ФОП Бронін А. О. Мета
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати при укладенні договору оренди. Вартість робіт – 2 200 грн. Строк
виконання робіт – 4 дні.
Об’єкт: службове приміщення площею 4,0 м2 першого поверху будівлі, що
перебуває на балансі РСЦ МВС в Херсонській області, за адресою: м. Генічеськ,
вул. Відродження (Петровського), 170, переможець конкурсу – ФОП Бронін А. О.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Вартість робіт – 2 200 грн.
Строк виконання робіт – 4 дні.
Об’єкт: частина холу площею 7,0 м2 четвертого поверху адмінбудівлі, що
перебуває на балансі філії «Херсонський обласний автомобільно-учбовий комбінат» УДП «Українського державного підприємства по обслуговуванню іноземних та відчизняних автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс», за адресою:
м. Херсон, Бериславське шосе, 46, переможець конкурсу – ПФ «Експрес – оцінка».
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Вартість робіт – 2 000 грн.
Строк виконання робіт – 3 дні.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Хмельницькій області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
державної власності, що відбувся 25.07.2017

1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою продовження договору оренди – група
інвентарних об’єктiв у складі: будівля побутового призначення загальною площею 15,0 м2; розвантажувальна площадка площею 9 350,0 м2; площадка площею
1 050,0 м2; внутрішні дороги довжиною 700 пог. м та під’їзні залізничні колії довжиною
845,0 пог. м визнано ПП «Консалтинг Сервіс». Вартість виконання робіт з оцінки –
6 400,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 14 календарних днів.
2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою укладення договору оренди – група
інвентарних об’єктiв у складі: деревообробний цех загальною площею 1 261,5 м2;
котельня загальною площею 262,9 м2; асфальтований майданчик площею 603,4 м2
визнано ПП «Консалтинг Сервіс». Вартість виконання робіт з оцінки – 6 400,00 грн
(без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 14 календарних днів.
3. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою продовження договору оренди – приміщення
загальною площею 84,4 м2 на першому поверсі адмінбудівлі визнано ТОВ «Поділля
– Експерт». Вартість виконання робіт з оцінки – 2 000,00 грн (без урахування ПДВ),
строк виконання робіт – 5 календарних днів.
4. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою укладення договору оренди –
приміщення другого поверху Казематної куртини та Надбрамної башти загальною
площею 94,0 м2, які є пам’яткою архітектури національного значення, визнано ПП
«Консалтинг Сервіс». Вартість виконання робіт з оцінки – 3 850,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 8 календарних днів.
5. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта оренди з метою укладення договору оренди – приміщення
загальною площею 188,8 м2 (в т. ч. площа загального користування – 50,6 м2), на
першому – 23,2 м2 (в т. ч. площа загального користування – 7,2 м2) та на другому –
165,6 м2 (в т. ч. площа загального користування – 43,3 м2) поверхах адміністративної
будівлі визнано ФОП Лісову Т. В. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 000,00 грн
(без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
6. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою укладення договору оренди –
приміщення площею 7,0 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі визнано
ФОП Лісову Т. В. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 000,00 грн (без урахування
ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Черкаській області
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені для проведення незалежної оцінки об’єктів,
що відбулися 07.08.2017

Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна.
1. Назва об’єкта оцінки: частина адміністративного приміщення загальною площею 141,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чигиринське об’єднання управління Пенсійного фонду України Черкаської області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Петра Дорошенка, 18, м. Чигирин. Платник
робіт з оцінки: Цівін Е. В. Дата оцінки: 31.07.2017. Переможцем конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП Горопацька М. В. Термін виконання
роботи – 3 календарних дні, вартість послуг – 1 740,00 грн.
2. Назва об’єкта оцінки: частина даху будівлі для встановлення антен мобільного
зв’язку площею 19,8 м2; приміщення на технічному поверсі будівлі для встановлення телекомунікаційного обладнання мобільного зв’язку площею 11,2 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державна фіскальна служба
України, майно якої перебуває в оперативному управлінні Уманської об’єднаної
державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Черкаській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Умань, пл. Соборності, 1. Платник робіт з
оцінки: ПАТ «ВФ Україна». Дата оцінки: 30.07.2017. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано КТ «АЕО «Фатум-М». Термін виконання
роботи – 4 календарних дні, вартість послуг – 1 800,00 грн.
3. Назва об’єкта оцінки: приміщення першого поверху чотириповерхової
адміністративної будівлі площею 19,9 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: ДП «Черкаський державний науково-дослідний інститут технікоекономічної інформації в хімічній промисловості». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Сан Пром
Сервіс Груп». Дата оцінки: 31.07.2017. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності визнано ФОП Драник Г. В. Термін виконання роботи –
2 календарних дні, вартість послуг – 1 200,00 грн.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.
1. Назва об’єкта оцінки: окремо визначене приміщення четвертого поверху
чотириповерхової адмінбудівлі площею 42,98 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник
робіт з оцінки: Релігійна організація «Християнська місія «Євангельска істина».
Дата оцінки: 31.07.2017. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП Горопацьку М. В. Термін виконання роботи – 3 календарних
дні, вартість послуг – 1 630,00 грн.
2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 9 на першому поверсі
п’ятиповерхової будівлі гуртожитку площею 9,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський комерційний технікум. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: вул. Смілянська, 84/2, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Бурлака В. Й.
Дата оцінки: 31.07.2017. Переможцем конкурсу з відбору суб'єктів оціночної діяльності визнано ФОП Драник Г. В. Термін виконання роботи – 2 календарних дні,
вартість послуг – 1 050,00 грн.
3. Назва об’єкта оцінки: приміщення четвертого поверху п’ятиповерхової
адміністративної будівлі площею 106,1 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Черкаське державне комерційне житлово-побутове підприємство
«Житлосервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: просп. Хіміків, 50, м. Черкаси.

Платник робіт з оцінки: ПП «Мік Авто». Дата оцінки: 31.07.2017. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП Гребченко М. П. Термін
виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 1 180,00 грн.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по м. Києву про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта державної власності
групи А для здійснення приватизації шляхом продажу за конкурсом
з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону без
земельної ділянки, що відбувся 05.07.2017

Переможець конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності на право проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації – єдиного майнового комплексу
державного спеціалізованого підприємства «Укрспецторг» за адресою: 01001,
м. Київ, пров. Музейний, 12 – ТОВ «Оціночна фірма «Промислова нерухомість».
Термін виконання – 34 календарних дні, вартість робіт – 70 000 грн. За згодою
сторін запропонована ціна послуги знижена до 50 000 грн.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по м. Києву про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 31.07.2017
№
з/п

Назва об’єкта
оцінки

1 Нежитлове приміщення
2 Нежитлове приміщення
3 Нежитлове приміщення
4 Нежитлові приміщення
5 Нежитлові приміщення
6 Частина нежитлового приміщення
7 Частина нежитлового приміщення
8 Нежитлові приміщення
9 Нежитлові приміщення
10 частина нежитлового приміщення
11 Частина нежитлового приміщення

Площа, м2

Адреса об’єкта оцінки

16,1

м. Київ, Саперно-Слобідський
проїзд, 3, літ. «Ц»
м. Київ, Саперно-Слобідський
проїзд, 3, літ. «К»
м. Київ, СаперноСлобідський проїзд, 3,
літ. «Х»
м. Київ, вул. Лук’янівська, 77

СОД –
переможець

37,7

ФОП
Чебаков О. І.
ФОП
Чебаков О. І.
ТОВ «Українські
інноваційні консультанти»
ФОП
Чебаков О. І.
м. Київ, просп. Валерія Ло- ТОВ «Сарос»
бановського, 51
м. Київ, вул. Політехнічна, ТОВ «Сарос»
37к, корпус № 7
м. Київ, вул. Б. Хмельниць- ФОП
кого, 4
Чебаков О. І.
м. Київ, вул. Молодогвардій- ТОВ «Сарос»
ська, 28а
м. Київ, вул. Волинська, 47 ТОВ «Сарос»

2,00

м. Київ, вул. В.Кільцева, 4

9,0

м. Київ, вул. Борщагівська, 144

77,6
13,5
74,0
388,2
20,0
3,0
45,3

Термін виконання,
календарних днів
3

Вартість
виконання робіт,
грн
3 410

3

3 520

2

3 400

ТОВ «Сарос»

ТОВ «Українські
інноваційні консультанти»
12 Частина нежитлово5,0
м. Київ, вул. Лук’янівська, ФОП
го приміщення
69/71
Чебаков О. І.
13 Нежитлове при39,6
м. Київ, вул. Молодогвардій- ТОВ «Сарос»
міщення
ська, 28а
14 Нежитлове при16,2
м. Київ, вул. Молодогвардій- ТОВ «Сарос»
міщення
ська, 28а
15 Нежитлове при17,9
м. Київ, вул. Молодогвардій- ТОВ «Сарос»
міщення
ська, 28а
16 Нежитлове при63,4
м. Київ, вул. Молодогвардій- ТОВ «Українські
міщення
ська, 28а
інноваційні консультанти»
17 Нежитлове при51,4
м. Київ, просп. Академіка
ФОП
міщення
Глушкова, 6
Чебаков О. І.
18 Частина нежитлово1,0
м. Київ, просп. ПеремоТОВ «Сарос»
го приміщення
ги, 37к
19 Частина даху та тех- 18,0 (6,0 та м. Київ, вул. Попудренка, 54 СПД Чайка
нічного поверху
12,0)
С. О.
20 Нежитлові при167,2 м. Київ, вул. Політехнічна, ТОВ «Українські
міщення
39, корпус № 19
інноваційні консультанти»
21 Споруда
25,0
м. Київ, с. Пирогів, споФОП
руда № 8
Чебаков О. І.
22 Споруда
25,0
м. Київ, с. Пирогів, споФОП
руда № 9
Чебаков О. І.
23 Нежитлове при78,1
м. Київ, вул. Фізкультури, 1 ТОВ «Сарос»
міщення
24 Нежитлове при35,5
м. Київ, вул. ТургенєвПП «Експертміщення
ська, 71
Аналітик»
25 Нежитлове при13,2
м. Київ, пров. ІндустріФОП
міщення
альний, 2
Чебаков О. І.
26 Частина даху та тех- 18,0 (8,0 та м. Київ, бульв. ЧоколівФОП
нічного поверху
10,0) ський, 13
Чебаков О. І.
27 Частина даху та тех- 19,0 (10,0 м. Київ, вул. П. Лумумби, 17 ПП «Фірма
нічного поверху
та 9,0)
«Конкрет»
28 Частина нежитлових
4,0
м. Київ, вул. Ломоносова, 57 ТОВ «Українські
приміщень
інноваційні консультанти»
29 Частина нежитлово4,0
м. Київ, вул. Ломоносова, 41 ТОВ «Українські
го приміщення
інноваційні консультанти»
30 Частина даху та тех- 25,0 (5,0 та м. Київ, вул. Немировича- ФОП
нічного поверху
20,0)
Данченка, 2
Рябченко О. М.
31 Частина даху та тех- 13,08 (3,0 м. Київ, вул. Немировича- ФОП
нічного поверху
та 10,08) Данченка, 2
Рябченко О. М.
32 Частина даху та тех- 15,85 (6,0 м. Київ, вул. М. Тимошен- ФОП
нічного поверху
та 9,85) ка, 2л
Чебаков О. І.

3

3 520

2

4 160

2

3 440

3

3 300

2

3 510

2

3 490

2

3 290

2

3 350

3

3 350

2

3 480

2

3 410

2

3 440

2

3 550

3

3 520

2

3 290

3

3 800

2

3 700

3

3 600

3

3 600

2

3 550

3

3 500

3

3 410

3

3 750

3

3 800

2

3 300

2

3 300

2

3 800

2

3 800

3

3 750

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Вінницькій області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
державної власності, що відбувся 14.08.2017

За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Новікову Ларису Григорівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлового вбудовано-прибудованого приміщення магазину (літ. А) (№ 1 – 2,6 м2; № 2 – 1,8 м2; № 3 – 98,0 м2; № 4 – 37,1 м2 ) загальною площею 139,5 м2 у приміщенні № 177 на 1-му поверсі будинку, що перебуває
на балансі Вінницької філії Концерну «Військторгсервіс», за адресою: м. Вінниця,
вул. Ширшова, 16, з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з
оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1 980 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Попову Аліну Аркадіївну щодо визначення
вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень (№ 3 – 12,6 м2, № 4
– 6,5 м2, № 5 – 1,3 м2, № 6 – 4,2 м2, № 7 – 8,1 м2, № 8 – 19,5 м2) загальною площею
52,2 м2 у прохідній (літ. П), що перебувають на балансі Вінницької філії Концерну
«Військторгсервіс», за адресою: м. Вінниця, вул. Чехова, 7а з метою укладення
договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість
надання послуг з оцінки – 2 000 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ фірму «Медінтеграція» ЛТД щодо визначення вартості об’єкта оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення
№ 33 площею 4,0 м2 на 1-му поверсі двоповерхової будівлі клубу-їдальні (літ. Н), що
перебуває на балансі Медичного реабілітаційного центру МВС України «Південний
Буг», за адресою: 22000, Вінницька обл., Хмільницький р-н, м. Хмільник, вул. Шевченка, 25 з метою продовження строку дії договору оренди. Строк надання послуг
з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2 800 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шумську Оксану Іванівну щодо визначення
вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень (№ 2 – 16,5 м2, № 3
– 8,8 м2) загальною площею 25,3 м2 на 1-му поверсі адмінприміщення (літ. А), що
перебуває на балансі Вінницької філії Концерну «Військторгсервіс» за адресою:
Вінницька обл., Гайсинський р-н, м. Гайсин, вул. К. Маркса, 42 з метою укладення
договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість
надання послуг з оцінки – 2 021 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шуткевича Володимира Євгеновича щодо
визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень (№ 1 –
№ 27 – 486,3 м2, № 36 – № 37 – 63 м2 ) у приміщенні № 1 та № 1 – 3,3 м2 у приміщенні № 2) загальною площею 552,6 м2 одноповерхової будівлі їдальні (літ. А), що
перебувають на балансі Вінницької філії Концерну «Військторгсервіс», за адресою:
м. Вінниця, вул. О. Довженка (колишня Ленінградська)/Острозького, 26/37 з метою
укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів.
Вартість надання послуг з оцінки – 2 020 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Могозіну Оксану Леонідівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень ( част. № 110
– 33,2 м2, № 111 – 10,0 м2, № 112 – 41,5 м2, № 113 – 5,3 м2) загальною площею
90,0 м2 на 1-му поверсі навчального корпусу № 2 (літ. А), що перебувають на балансі
Вінницького коледжу будівництва і архітектури Київського національного університету будівництва і архітектури за адресою: 21100, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 53 з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки –
5 календарних днів. Вартість надання послуг з о цінки – 2 100 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шевчук Ольгу Анатоліївну щодо визначення
вартості об’єкта оренди – антенної вежі диспетчерського зв’язку, що перебуває на
балансі Відділу агропромислового розвитку Літинської районної державної адміністрації, за адресою: Вінницька обл., смт Літин, вул. Соборна (колишня Леніна), 32,
з метою продовження строку дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки
– 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 2 000 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Рабець Олену Миколаївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлового вбудованого приміщення № 2-4 площею
29,5 м2 на 1-му поверсі 3-поверхового адміністративного будинку (літ. А), що пере-
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буває на балансі Державної фіскальної служби України (користувач – Калинівська
об’єднана державна податкова інспекція Головного управління ДФС у Вінницькій
області), за адресою: Вінницька обл., Літинський р-н, смт Літин, вул. Соборна (колишня Леніна), 32 з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з
оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 2 050 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП ПП «Радикал» щодо визначення вартості
об’єкта оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення № 2 площею 6,0 м2
на 1-му поверсі 2-поверхового адміністративного будинку (літ. А), що перебуває на
балансі Державної фіскальної служби України (користувач – Гайсинська об’єднана
державна податкова інспекція Головного управління ДФС у Вінницькій області), за
адресою: 23700, Вінницька обл., Гайсинський р-н, м. Гайсин, пл. Миру, 5 з метою
укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів.
Вартість надання послуг з оцінки – 1 950 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шевчук Ольгу Анатоліївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – бетонної площадки 6,5х11,5, загальною площею
74,75 м2, що перебуває на балансі військової частини 3028 Національної гвардії
України, за адресою: Вінницька обл., Калинівський р-н, м. Калинівка, вул. Івана
Мазепи, з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки –
4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 2 000 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Нікіфоренко Галину Арсентіївну щодо
визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень (част.
№ 2 – 4,1 м2, част. № 15 – 4,0 м2, № 16 – 7,4 м2, № 17 – 4,0 м2) загальною площею
19,5 м2 на 1-му поверсі навчального корпусу (літ. А), що перебувають на балансі
Вищого професійного училища № 11 м. Вінниці, за адресою: 21100, м. Вінниця,
Немирівське шосе, 78 з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг
з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1 950 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шуткевича Володимира Євгеновича щодо
визначення вартості об’єкта оренди – нежитлового вбудованого приміщення №
9 площею 17,7 м2 на 1-му поверсі 3-поверхового адміністративного корпусу (літ.
А), що перебуває на балансі РВ ФДМУ по Вінницькій області, за адресою: 21018,
м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2 025 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шумську Оксану Іванівну щодо визначення
вартості об’єкта оренди – господарської будівлі (літ. Б) загальною площею 60,8 м2,
що перебуває на балансі Головного управління статистики у Вінницькій області,
за адресою: Вінницька обл., Немирівський р-н, м. Немирів, пров. Некрасова, 6 з
метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних
днів. Вартість надання послуг з оцінки – 3 350 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП ТОВ «ЦЕБ «Капітал-Інвест» щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень: част.
№ 3 – 2,5 м2, № 13 – 1,7 м2, № 14 – 15,2 м2, № 15 – 1,5 м2, № 16 – 1,6 м2, загальною площею 22,5 м2 в одноповерховій прибудові 9-поверхового гуртожитку № 6,
що перебувають на балансі Вінницького національного технічного університету,
за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. Келецька, 102а, з метою укладення договору
оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання
послуг з оцінки – 2 170 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП ПП «Земля і Право» щодо визначення
вартості об’єкта оренди – нежитлового вбудованого приміщення № 40 площею
24,6 м2 на 1-му поверсі адміністративного приміщення (літ. А) з підвалом, що перебуває на балансі Управління Державної казначейської служби України у Хмільницькому районі та м. Хмільник Вінницької області, за адресою: Вінницька обл.,
Хмільницький р-н, м. Хмільник, вул. Літописна, 11, з метою продовження строку
дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість
надання послуг з оцінки – 2 150 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Реверу Олену Анатоліївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення вестибуля № 438 площею 6,0 м2 на 1-му поверсі 4-поверхового навчального корпусу
№ 2, що перебуває на балансі Вінницького національного технічного університету,
за адресою: 21021, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95 з метою продовження
строку дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів.
Вартість надання послуг з оцінки – 2 000 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Остренюк Людмилу Василівну щодо
визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень № 1 –
№ 4 загальною площею 58,4 м2 у приміщенні № 4 в одноповерховій будівлі кафепекарні (літ. А), що перебувають на балансі Науково-дослідного господарства
«Агрономічне» Вінницького національного аграрного університету, за адресою:
23227, Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Агрономічне, вул. Мічуріна, 14 з метою
продовження строку дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2 052 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Нікіфоренко Галину Арсентіївну щодо
визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень (№ 3 –
52,7 м2, № 11 – 8,3 м2) загальною площею 61,0 м2 на 1-му поверсі 2-поверхової
будівлі їдальні (літ. Ж), що перебувають на балансі Вінницького коледжу Національного університету харчових технологій, за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. Привокзальна, 38 з метою продовження строку дії договору оренди. Строк надання послуг
з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1 950 грн.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Волинській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності,
який буде залучений до проведення незалежної оцінки державного
майна, що відбувся 15.08.2017

Переможцем конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності визнано ТОВ
«Волинь-Експерт» для проведення незалежної оцінки майна:
частина адміністративної будівлі «А-9» площею 8,5 м2 за адресою: 43025, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Шопена, 12, мета оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди,
ціна виконання робіт з оцінки – 1 000,00 грн, строк виконання робіт з оцінки –
3 календарних дні;
частина приміщення котельні з навісом площею 135,1 м2 за адресою: 44300,
Волинська обл., м. Любомль, вул. Брестська, 11, мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження дії
договору оренди, ціна виконання робіт з оцінки – 1 500,00 грн, строк виконання
робіт з оцінки – 5 календарних днів;
частина приміщення котельні площею 39,92 м2 за адресою: 44500, Волинська обл., м. Камінь-Каширський, вул. Воля, 44, мета оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору
оренди, ціна виконання робіт з оцінки – 1 500,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;
частина даху гуртожитку площею 50,0 м2 за адресою: 45765, Волинська обл.,
м. Берестечко, вул. Незалежності, 140, мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження дії договору
оренди, ціна виконання робіт з оцінки – 2 000,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Дніпропетровській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів,
що відбувся 15.08.2017

1. Назва об’єкта: об’єкт групи Ж – дитячий комбінат № 2 (63) недіючий. Балансоутримувач: ПАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат». Адреса: м. Кривий
Ріг, просп. Південний, 9. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для приватизації шляхом продажу на аукціоні. Переможець – ФОП Щур С. Ф. Вартість робіт – 5 500,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 9.
2. Назва об’єкта: ЄМК Державне підприємство «Криворізьке «Райагропроменерго». Основні засоби у кількості 166 од., а саме: Група 03 Будівлі і споруди,
передавальні пристрої; Група 04 Машини та обладнання; Група 05 Транспортні
засоби; Група 06 Інструменти, прилади, інвентар; Група 09 Інші основні засоби;
Група 111111 Малоцінні необоротні матеріальні активи. Види економічної діяльності
(коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий
комплекс якого оцінюються: 33.14 ремонт і технічне обслуговування електричного
устаткування. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: 160,6 тис. грн. Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): Група 03 Будівлі, споруди, передавальні пристрої – 1,6 тис. грн станом на 30.06.2017. Кількість
земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі
земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): 1.
Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: 1,9 га. Місце розташування земельної(их)
ділянки(ок): на території Новопільської сільської ради Дніпропетровської обл., Криворізький р-н. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): для розміщення,
будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі
електричної та теплової енергії. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): право постійного користування. Балансоутримувач: Державне підприємство «Криворізьке «Райагропроменерго». Адреса: Дніпропетровська обл., Криворізький р-н,
с. Коломійцеве. Мета оцінки – визначення ринкової вартості майна для приватизації
шляхом викупу. Переможець – ТОВ «Меркурій Партнерс». Вартість робіт – 6000,00
грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Дніпропетровській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів,
що відбувся 17.08.2017

1. Назва об’єкта: частина даху площею 35,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський державний технікум енергетичних та інформаційних технологій. Адреса:
м. Дніпро, вул. Космонавта Волкова, 6б. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Геоспектр-7».
Вартість робіт – 3 000,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
2. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 13,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет залізничного
транспорту ім. ак. В. Лазаряна. Адреса: м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2. Мета оцінки
– визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Переможець – ТОВ «Геоспектр-7». Вартість робіт – 3050,00 грн, строк виконання
(у календарних днях) – 4.
3. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 10,0 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Дніпропетровський транспортно-економічний коледж». Адреса:
м. Дніпро, вул. Трудових Резервів, 4. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Національно
експертно-правова група». Вартість робіт – 3 450,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
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м2.

4. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 14,0
Балансоутримувач: Інгулецький коледж «ДВНЗ «Криворізький національний університет».
Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Каткова, 8. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е.
Вартість робіт – 3 000,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
5. Назва об’єкта: пожежні автомобілі спеціального призначення: автомобіль
пожежний-С, інв. № 26044010, автомашина пожежна ЗИЛ131А 34250АА, автомобіль пожежний – С, інв. № 2650020, автомобіль пожежний АЦ-40/130-63 БЗИЛ-9.
Балансоутримувач: ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат». Адреса:
Дніпропетровська обл., с. Дніпровське, вул. О. Островського, 11. Мета оцінки
– визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Переможець – ФОП Філічкіна І. М. Вартість робіт – 4 000,00 грн, строк виконання
(у календарних днях) – 4.
6. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 108,3 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський регіональний інститут державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України. Адреса:
м. Дніпро, вул. Гоголя, 29. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Філічкіна І. М. Вартість
робіт – 4 100,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
7. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 85,0 м2 (у т. ч.
17,9 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач: ДП ДДПІ «Дніпроцивільпроект». Адреса: м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 29. Мета оцінки
– визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість робіт – 3 550,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
8. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 38,22 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. Адреса:
м. Дніпро, просп. Гагаріна, 72. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Геоспектр-7». Вартість
роботи – 3 560,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
9. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 160,16 м2 (у т. ч.
14,56 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач: ДП «Дніпродіппрошахт». Адреса: м. Дніпро, вул. Малиновського, 76. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець –
ТОВ «Національна експертно-правова група». Вартість роботи – 3550,00 грн, строк
виконання (у календарних днях) – 4.
10. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 29,24 м2 (у т. ч.
5,94 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач: ДП ДДПІ «Дніпроцивільпроект». Адреса: м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 29. Мета оцінки
– визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Переможець – ТОВ «Експерт Сервіс». Вартість роботи – 3 500,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
11. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 17,4 м2 будівлі «Режимний корпус», нежитлові вбудовані приміщення площею 51,0 м2 будівлі «Котельня
парова», нежитлові вбудовані приміщення площею 47,4 м2 будівлі «5 корпусного відділення», нежитлові вбудовані приміщення площею 23,1 м2 будівлі «Головний режимний корпус», нежитлові вбудовані приміщення площею 374,7 м2 будівлі «Котельня».
Балансоутримувач: ДУ «Дніпровська установа виконання покарань (№ 4). Адреса:
м. Дніпро, вул. Надії Алексеєнко, 80. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Геоспектр-7».
Вартість роботи – 4 700,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
12. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 26,4 м2. Балансоутримувач: Криворізький МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області. Адреса:
м. Кривий Ріг, вул. Аляб’єва, 15а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е. Вартість
роботи – 3 000,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
13. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
3,0 м2. Балансоутримувач: Новомосковська філія Концерну «Військторгсервіс».
Адреса: Дніпропетровська обл., смт Гвардійське, вул. Гагаріна, 13. Мета оцінки
– визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість роботи – 3 400,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
14. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 857,2 м2 та нежитлове вбудоване приміщення будівлі стрілецького тиру площею 411,1 м2. Балансоутримувач: Університет митної справи та фінансів. Адреса: м. Дніпро, вул. Вернадського, 2/4. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Національна експертно-правова група».
Вартість роботи – 4 700,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
15. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 119,91 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький національний університет». Адреса: м. Кривий
Ріг, просп. Гагаріна, 57. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е. Вартість
роботи – 3 000,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
16. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення будівель виправної колонії
загальною площею 267,7 м2. Балансоутримувач: ДУ «Кам’янська виправна колонія
(№ 34)». Адреса: Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Михайла Грушевського, 214. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник –
ТОВ « Пауер Інжинірінг». Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість роботи –
4 700,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Донецькій області
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбулися 15.08.2017

1. Назва об’єкта оцінки: частина даху гуртожитку площею 20,0 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: ДВНЗ «Маріупольський будівельний коледж», код
за ЄДРПОУ 01242886. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Азовстальська, 27. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта
оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору
оренди. Переможець конкурсу – ТОВ «Майнекс». Згідно з конкурсною пропозицією
вартість послуг з оцінки – 2 945 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею
109,5 м2 на четвертому поверсі учбового корпусу. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДНЗ «Маріупольський центр професійно-технічної освіти», код за ЄДРПОУ 02542722. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл.,
м. Маріуполь, вул. Митрополитська, 63. Мета проведення оцінки: визначення
вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП Гундарева А. О. Згідно з
конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 2 080 грн, строк виконання –
3 календарних дні.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Донецькій області
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбулися 17.08.2017

1. Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля літ. «А-1» з прибудовами та ґанком
(інв. № 26). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: КСП «Селидівське»
(код за ЄДРПОУ 00848196). Місцезнаходження об’єкта оцінки: 85372, Донецька
обл., Покровський р-н, с. Новоєлизаветівка, вул. Широка, буд. 86а. Мета визначення ринкової вартості об’єкта приватизації для продажу на аукціоні. Переможець
конкурсу – ФОП Гапотченко А. М. Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг
з оцінки – 4 395 грн, строк виконання – 14 календарних днів.
2. Назва об’єкта оцінки: земельна ділянка. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Харків, вул. Тюрінська, 40, Московський р-н (кадастровий номер
6310137500:02:021:0015). Мета проведення оцінки: визначення ціни продажу земельної ділянки комунальної власності. Переможець конкурсу – ПП «ПерспективаЗемля». Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 2 900 грн,
строк виконання –10 календарних днів.
3. Назва об’єкта оцінки: земельна ділянка. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Харків, просп. Науки, 25б, Шевченківський р-н (кадастровий номер
6310136300:09:001:0067). Мета проведення оцінки: визначення ціни продажу земельної ділянки комунальної власності. Переможець конкурсу – ПП «ПерспективаЗемля». Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 2 900 грн,
строк виконання –10 календарних днів.
4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
9,0 м2 на висотній позначці 32,8 м, частина даху площею 12,0 м2 будівлі баштового
копра ствола № 2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ВП «Шахта
«Північна» ДП «Торецьквугілля» (код за ЄДРПОУ 40835269). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Торецьк, смт Північне, вул. Центральна, 1. Мета
проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди.
Переможець конкурсу – ТОВ «Майнекс». Згідно з конкурсною пропозицією вартість
послуг з оцінки – 2 200 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 5,1 м2 вестибуля другого поверху будівлі учбового корпусу «Б». Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: ВСП НАУ Слов’янський коледж НАУ (код за ЄДРПОУ 36309003). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Слов’янськ,
вул. Центральна, 27. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою
укладення договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП Гундарева А. О. Згідно
з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 2 040 грн, строк виконання
– 3 календарних дні.
6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею 7,9 м2 другого поверху адміністративно-господарського приміщення будівлі. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Дружківський технікум Донбаської державної
машинобудівної академії (код за ЄДРПОУ 00173367). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Донецька обл., м. Дружковка, вул. Соборна, 26. Мета проведення оцінки:
визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП Гундарева А. О. Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з
оцінки – 2 040 грн, строк виконання – 3 календарних дні.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Житомирській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
для здійснення незалежної оцінки майна, що відбувся 10.08.2017

Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення
незалежної оцінки майна визнано:
ФОП Козачок Федір Дмитрович по об’єкту: нежитлові приміщення (частина житлового будинку) площею 102,43 м2, що перебувають на балансі ВАТ «Озерянський
комбінат залізобетонних гідротехнічних конструкцій», за адресою: Житомирська
обл., Олевський р-н, смт Новоозерянка, вул. Соборна, 4 (вартість виконання –
1 750,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів); мета проведення незалеж-

ної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди;
ФОП Селюк Михайло Олексійович по об’єктах:
нежитлове приміщення площею 11,8 м2 у будівлі Управління Державної казначейської служби України у Ємільчинському районі, що перебуває на балансі
Управління державної казначейської служби України у Ємільчинському районі, за
адресою: Житомирська обл., смт Ємільчине, вул. Соборна, 45 (вартість виконання
– 1 820,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди;
нежитлове приміщення площею 9,0 м2 у будівлі Управління Державної казначейської служби України у Ємільчинському районі, що перебуває на балансі
Управління Державної казначейської служби України у Ємільчинському районі, за
адресою: Житомирська обл., смт Ємільчине, вул. Соборна, 45 (вартість виконання
– 1 820,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Житомирській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
для здійснення незалежної оцінки майна, що відбувся 15.08.2017

Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення
незалежної оцінки майна визнано:
Приватне підприємство «Експерт-Сервіс-Консалт» по об’єктах:
частина будівлі магазину площею 32,2 м2, що перебуває на балансі Державної
організації «Комбінат «Рекорд», за адресою: м. Житомир, вул. Вільський шлях, 269
(вартість виконання – 1 600,00 грн, строк виконання – 4 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати з метою продовження договору оренди;
частина нежитлового приміщення (вестибуля) площею 3,0 м2 на 1-му поверсі
будівлі (літ. А) факультету лісового господарства (навчального корпусу № 6), що
перебуває на балансі Житомирського національного агроекологічного університету, за адресою: м. Житомир, вул. Пушкінська, 55 (вартість виконання – 1 600,00
грн, строк виконання – 4 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди;
нежитлові приміщення площею 34,9 м2 першого поверху в будівлі лабораторії (літ. Б), що перебуває на балансі Житомирської районної Державної лікарні
ветеринарної медицини, за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 56 (вартість
виконання – 1 600,00 грн, строк виконання – 4 календарних дні); мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
з метою продовження договору оренди;
Приватне підприємство «Україна-Експерт-Центр» по об’єктах:
частина нежитлового приміщення площею 50,4 м2 на 1-му поверсі адмінбудівлі, що перебуває на балансі Управління Державного казначейства у Любарському
районі Головного управління Державного казначейства у Житомирській області,
за адресою: Житомирська обл., смт Любар, вул. Незалежності (вартість виконання
– 1 800,00 грн, строк виконання – 4 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
продовження договору оренди;
приміщення площею 109,8 м2 будівлі котельні (літ. Б), що перебуває на балансі
Червоноармійського професійного ліцею, за адресою: Житомирська обл., смт Пулини, вул. Незалежності, 2 (вартість виконання – 1 800,00 грн, строк виконання –
4 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Житомирській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
для здійснення незалежної оцінки майна, що відбувся 17.08.2017

Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення
незалежної оцінки майна визнано:
Житомирську товарну агропромислову біржу по об’єктах:
нежитлове приміщення площею 31,6 м2 в адмінбудівлі (літ. А), що перебуває на
балансі державного підприємства «Житомирторф», за адресою: м. Житомир, вул.
Велика Бердичівська, 25 (вартість виконання – 1 600,00 грн, строк виконання – 4 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди;
актовий зал на 2-му поверсі будівлі (літ. А) площею 192,7 м2, що перебуває на
балансі Головного управління статистики у Житомирській області, за адресою:
м. Житомир, вул. М. Сціборського, 6а (вартість виконання – 1 600,00 грн, строк виконання – 4 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
ФОП Селюка Михайла Олексійовича по об’єктах:
гідротехнічні споруди ставу № 5 (згідно з водогосподарським паспортом до
складу об’єкта входять: гребля та водоскидна споруда «Монах» (бетонна з шандорними заставками 1х0,80 м), що перебувають на балансі ДП «Укрриба» та перебувають в межах с. Кримок Кримоцької сільської ради Радомишльського району
на р. Білка, басейн р. Тетерів (вартість виконання – 6 500,00 грн, строк виконання
– 5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди;
гідротехнічні споруди нагульного ставу Білка № 2 площею 38,06 га, що перебувають на балансі ДП «Укрриба», розташовані за межами с. Білка Кримоцької
сільської ради Радомишльського району на р. Білка, басейн р. Тетерів (вартість
виконання – 6 500,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів); мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з
метою укладення договору оренди;
гідротехнічна споруда (шахтний водоскид з донним водовипуском 0,8х0,8 м, гребля) ставка площею 22,4 га., що перебуває на балансі Коростенського міжрайонного
управління водного господарства та розташована на землях Сингаївської сільської
ради, Коростенського району, Житомирської області (вартість виконання – 6500,00
грн, строк виконання – 5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати, з метою укладення
договору оренди.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Закарпатській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 10.08.2017

Для проведення незалежної оцінки:
частини стоянки для вантажних автомобілів автотермінала «Закарпаття» площею 43,23 м2, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Ужгородський р-н.,
с. Великі Лази, мкр-н «Новий», вул. Східна, 3 з метою укладення договору оренди,
переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності –ПП «Експерт-Центр»
на таких умовах: вартість послуг – 1 990,00 грн, термін виконання – 5 днів;
частини вбудованого приміщення (поз. 4-2 за планом) площею 3,84 м2 першого
поверху учбового корпусу літ. А-А', місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл.,
м. Свалява, вул. Духновича, 6, з метою укладення договору оренди, переможцем
конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Кіян Т. П. на таких умовах:
вартість послуг – 1 944,00 грн, термін виконання – 5 днів;
вбудованих приміщень (поз. 1-5) загальною площею 137,51 м2 будівлі контори
Мармороського ПНД відділення, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл.,
Рахівський р-н, с. Богдан, вул. Довбуша, 167, з метою укладення договору оренди, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Кіян Т. П.
на таких умовах: вартість послуг – 2 184,00 грн, термін виконання – 5 днів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Закарпатській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 17.08.2017

Для проведення незалежної оцінки:
вбудованого приміщення (поз. 1 за планом) площею 49,4 м2 першого поверху
нежитлової будівлі літ. А, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Берегово, пл. Кошута, 1 з метою продовження договору оренди, переможцем конкурсу
визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Кіян Т. П. на таких умовах: вартість
послуг – 1 944,00 грн, термін виконання – 5 днів;
вбудованого нежитлового приміщення (поз. 1-8 за планом) площею 43,3 м2
першого поверху двоповерхової будівлі виробничого корпусу літ. А, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Хуст, вул. Гвардійська, 1 з метою продовження договору оренди, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної
діяльності – ТОВ «Ріалті-О» на таких умовах: вартість послуг – 2 200,00 грн, термін
виконання – 5 днів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Запорізькій області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся 10.08.2017

Переможцями конкурсу визнано:
1. Приватне підприємство «Дніпротех і Ко» на виконання робіт з оцінки об’єктів
оренди:
нежитлового приміщення № 172 площею 3,3 м2 третього поверху будівлі гуртожитку (літ. А-6, реєстровий номер 02125243.40.РПКХЯ009). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Пархоменка, буд. 10. Балансоутримувач майна:
Запорізький національний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Пархоменка, буд. 10. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 950 грн, строк
виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;
нежитлового приміщення № 206 загальною площею 6,2 м2 першого поверху
головного корпусу (літ. А-3-4; А3-2; А4; А5). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64. Балансоутримувач майна: Запорізький національний технічний університет. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 950 грн, строк
виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;
частини коридору № 108 загальною площею 8,0 м2 другого поверху учбового корпусу № 4 (літ. Ю'-4). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя,
вул. Жуковського, 64. Балансоутримувач майна: Запорізький національний технічний університет. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 950 грн, строк виконання
робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору.
2. ФОП Перевай Володимира Сергійовича на виконання робіт з оцінки об’єктів
оренди:
нежитлових приміщень № 8, № 21, № 22, № 29 другого поверху адміністративної будівлі (літ. А-2), реєстровий номер 04653199.9.ХВЮЯШЖ010, загальною
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площею 107,7 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Гоголя, буд. 136а. Балансоутримувач майна: Запорізька філія державного науково-дослідного та проектно-вишукувального інституту «НДІпроектреконструкція». Вартість виконання робіт з оцінки – 4 010 грн, строк виконання робіт з
оцінки – 4 календарних дні від дати підписання договору;
нежитлових приміщень з № 3 до № 13 включно, частини приміщення № 2
площею 27,08 м2, загальною площею 162,78 м2 першого поверху триповерхової
будівлі (літ. А-3). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. О. Невського, буд. 27. Балансоутримувач майна: державний навчальний
заклад «Мелітопольське вище професійне училище». Вартість виконання робіт з
оцінки – 4 010 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні від дати
підписання договору;
нежитлових приміщень № 6, 10, 11, 12, 23, 24 першого поверху будівлі, літ. А,
реєстровий номер 21560045.800.АААЖЖБ113, загальною площею 52,5 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., смт Більмак, вул. Центральна, 43. Балансоутримувач майна: Запорізька дирекція Українського державного підприємства
поштового зв’язку «Укрпошта». Вартість виконання робіт з оцінки – 4 010 грн, строк
виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні від дати підписання договору;
нежитлового приміщення № 27 площею 18,7 м2, вбудованого в перший поверх
адміністративної будівлі (літ. Б-2, Б'-2), реєстровий № 08804940.4.Я0ВКЕК357.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Космічна, 140. Балансоутримувач майна: Управління державної автомобільної інспекції ГУМВС України в
Запорізькій області. Вартість виконання робіт з оцінки – 4 010 грн, строк виконання
робіт з оцінки – 4 календарних дні від дати підписання договору;
3. ФОП Добруна Анатолія Павловича на виконання робіт з оцінки об’єкта
оренди: частини нежитлового приміщення VI (у складі 1/2 приміщень спільного користування № 1, № 2 включно, площею 2,60 м2, приміщення № 3, площею
15,3 м2), загальною площею 17,90 м2, першого поверху будівлі (Літ. А-3). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Військбуд, 87. Балансоутримувач
майна: Новомосковська філія Концерну «Військторгсервіс». Вартість виконання
робіт з оцінки – 4 000 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від
дати підписання договору.
4. Приватне підприємство «Аспект» на виконання робіт з оцінки об’єктів
оренди:
вбудованих у перший поверх триповерхової адміністративної будівлі (реєстровий номер 02498004.8.ХВЮЯШЖ019) нежитлових приміщень (кімната № 5 площею
17,8 м2, кімната № 6 площею 12,4 м2, коридор № 7 площею 1,8 м2, комора № 8
площею 0,4 м2), загальною площею 32,4 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
69095, м. Запоріжжя, вул. Українська, буд. 5. Балансоутримувач майна: Запорізький філіал державного підприємства «Український державний головний науководослідний інститут з інженерно-технічних і екологічних вишукувань УкрНДІІНТВ».
Вартість виконання робіт з оцінки – 3 980 грн, строк виконання робіт з оцінки –
5 календарних днів від дати підписання договору;
частини приміщення № 1 площею 3,45 м2, частини приміщення № 2 площею
139,05 м2, приміщень з № 20 до № 23 включно площею 83,3 м2 першого поверху
будівлі учбового корпусу (Літ. А-2), приміщення № 30, площею 52,40 м2, другого
поверху будівлі учбового корпусу (літ. А-2) загальною площею 278,2 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. О. Невського,
18. Балансоутримувач майна: ДНЗ «Мелітопольське вище професійне училище».
Вартість виконання робіт з оцінки – 4 030 грн, строк виконання робіт з оцінки –
5 календарних днів від дати підписання договору.
5. Приватне підприємство «Консалтингова фірма «Експоком» на виконання
робіт з оцінки об’єктів оренди:
частини нежитлового приміщення VІІ, VІІІ (у складі частини приміщення № 2
площею 3,0 м2) першого поверху будівлі гуртожитку (літ. А-3) та частини замощення площею 2,0 м2, загальною площею 5,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Запоріжжя, вул. Військбуд, 87. Балансоутримувач майна: Новомосковська філія
Концерну «Військторгсервіс». Вартість виконання робіт з оцінки – 4 000 грн, строк
виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;
нежитлових приміщень з № 114 до № 119 включно, з № 121 до № 125 включно, № 128, 129 та частини приміщення № 130 площею 93,0 м2, загальною площею
309,0 м2 першого поверху головного корпусу (літ. А-3-4, А3-2, А4, А5). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64. Балансоутримувач
майна: Запорізький національний технічний університет. Вартість виконання робіт
з оцінки – 3 954 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати
підписання договору.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Івано-Франківській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди,
що відбувся 09.08.2017

Суб’єкта оціночної діяльності – Тарнопольського Анатолія Пилиповича визнано переможцем з конкурсного відбору для проведення незалежної оцінки об’єкта
оренди: будівлі їдальні № 1 загальною площею 2 298,1 м2, що обліковується на балансі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, за
адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15; вартість надання послуг з оцінки
– 3 000 грн, строк надання послуг – 5 днів, мета проведення незалежної оцінки –
визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди.

Продовження таблиці

№

Строк
Вар- викоПереможець – СОД
тість нання
(днів)
ФОП Кравцова Люд- 4 800 4
мила Ігорівна

Назва об’єктів

з/п

3 Нежитлове приміщення № 3.1.31 площею 12,3 м2 на 3-му
поверсі пасажирського термінала «D» за адресою: Київська
обл., Бориспіль, аеропорт, що перебуває на балансі ДП МА
«Бориспіль»
4 Нежитлове приміщення площею 50,0 м2 за адресою: Київська ФОП Щаслива Надія 3 550
обл., м. Біла Церква, вул. А. Шептицького, 1а, що перебуває на Зуфарівна
балансі Технолого-економічного коледжу Білоцерківського національного аграрного університету
5 Тверде покриття біля перону «S» площею 36,0 м2 за адресою: ФОП Чебаков
3 700
Київська обл., Бориспіль, аеропорт, що перебуває на балансі Олексій Іванович
ДП МА «Бориспіль»
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договорів оренди
6 Частини нежитлових приміщень загальною площею 18,5 м2, у ФОП Гундарєва Алла 4 000
тому числі: частина нежитлового приміщення площею 9,3 м2 та Олексіївна
частина нежитлового приміщення площею 9,2 м2 на 1-му поверсі навчального корпусу № 2 за адресою: Київська обл.,
м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, що перебуває на балансі ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний
педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
7 Частина нежитлового приміщення № 226 площею 8,0 м2
ТОВ «Консалтінг4 800
на 3-му поверсі пасажирського термінала «D» за адресою:
центр»
Київська обл., Бориспіль, аеропорт, що перебуває на балансі
ДП МА «Бориспіль»
8 Частина твердого покриття «Майданчика для засобів механізації» ПП «Бізнес3 800
(інв. № 47573) площею 100,0 м2 за адресою: Київська обл., Бо- консалтинг»
риспіль, аеропорт, що перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль»
9 Частина головного учбового корпусу площею 222,1 м2 (зал,
ПП «Експерт5 000
бар, мийна, комора, коридор) за адресою: Київська обл.,
Аналітик»
м. Ірпінь, вул. Університетська, 31, що перебуває на балансі
Університету Державної фіскальної служби України
10 Нежитлові приміщення загальною площею 80,82 м2, а саме:
ТОВ «ТР Інвест4 375
кімната площею 34,9 м2 та кімната площею 35,2 м2 на першо- Компані»
му поверсі та коридор площею 10,72 м2 за адресою: Київська
обл., м. Чорнобиль, вул. Полупанова, 2/1, що перебувають на
балансі ДСП «Чорнобильський спецкомбінат»
11 Бетонний майданчик площею 24,0 м2 за адресою: Київська
ФОП Гундарєва Алла 3 960
обл., Бородянський р-н, смт Немішаєве, вул. Біохімічна 1, що Олексіївна
перебуває на балансі Відокремленого підрозділу Національного
університету біоресурсів і природокористування України «Немішаївський агротехнічний коледж»

3

3

3

4

4
3

5

3

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової або спеціальної
вартості для розрахунку орендної плати.
Строк
№
Вар- викоНазва об’єктів
Переможець – СОД
тість нання
з/п
(днів)
Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
1 Частина приміщення № 1.1.4 площею 5,0 м2 на 1-му поверсі па- ТОВ «Європейський 4 300 5
сажирського термінала «D» за адресою: Київська обл., Бориспіль, центр консалтингу та
аеропорт, що перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль»
оцінки»
2 Частина нежитлового приміщення № 1.1.3 та № 1.1.17 плоТОВ «Європейський 4 300 5
2
щею 7,7 м на 1-му поверсі пасажирського термінала «D» за
центр консалтингу та
адресою: Київська обл., Бориспіль, аеропорт, що перебуває на оцінки»
балансі ДП МА «Бориспіль»

Частина нежитлового приміщення загальною площею 19,6 м2 на другому поверсі
Стоматологічного медичного центру. м. Львів, вул. Пекарська, 69а. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП
Крилошанський Ю. Є. Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 940 грн.
Частина вбудованого нежитлового приміщення площею 1,0 м2 на першому поверсі
навчального корпусу № 2. Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Шевченка, 24. Мета оцінки
– укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності –
ФОП Горбачов В. А. Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 950 грн.
Склад сировини загальною площею 331,0 м2. Львівська обл., Самбірський р-н,
с. Воютичі, вул. Заводська, 1. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Інвестиційна група «Захід».
Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 3 580 грн.
Нежитлові приміщення площею 197,5 м2 у підвалі п’ятиповерхової головної
будівлі театру. м. Львів, просп. Свободи, 28. Мета оцінки – продовження договору
оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ».
Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2 120 грн.
Частина нежитлового приміщення складу А площею 100,2 м2. Львівська обл.,
м. Жовква, вул. Дорошенка, 13. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Західна Українська Консалтингова Компанія». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 980 грн.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Львівській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся 14.08.2017

Державне нерухоме майно – нежитлові вбудовані приміщення № 26, 85’
загальною площею 20,7 м2 на першому поверсі триповерхової будівлі. м. Львів,
вул. Замарстинівська, 7. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є. Термін
виконання робіт – 5 к/д. Вартість робіт – 2 200 грн.
Нерухоме державне майно – нежитлове вбудоване приміщення на першому
поверсі столярного цеху загальною площею 107,54 м2. м. Львів, вул. Шевченка,
134. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт
оціночної діяльності – ФОП Войтенко Н. Б. Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 1 986 грн.
Вбудовані нежитлові приміщення на другому поверсі триповерхової
адміністративно-виробничої будівлі площею 103,5 м2. м. Львів, вул. Конюшинна,
24. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт
оціночної діяльності – ПП «НК «Укрексперт». Термін виконання робіт – 4 к/д. Вартість робіт – 2 000 грн.
Нежитлові приміщення № 22а, 24, 23 загальною площею 36,7 м2 на першому поверсі будівлі. м. Львів, вул.Шевченка, 116. Мета оцінки – укладення договору оренди.
Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є.
Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 970 грн.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Львівській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся 16.08.2017

IНФОРМАЦIЯ РВ ФДМУ по Кiровоградськiй області
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки майна,
що відбулися 11.08.2017

Переможцями конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єктів оренди визнано:
ФОП Пєшкову Світлану Володимирівну по об’єктах:
нежитлове приміщення площею 12,2 м2 на першому поверсі адмінбудівлі за
адресою: Кіровоградська обл., м. Новоукраїнка, вул. Соборна, 43, що перебуває
на балансі Управління Державної казначейської служби України у Новоукраїнському районі Кіровоградської області, вартість робіт – 2 000,00 грн, строк виконання
робіт з оцінки – 2 дні;
нежитлові приміщення площею 35 м2 на першому поверсі адміністративної
будівлі за адресою: Кіровоградська обл., смт Новоархангельськ, вул. Пушкіна, 28,
що перебувають на балансі Кіровоградського обласного лабораторного центру
Міністерства охорони здоров’я, вартість робіт – 2 000,00 грн, строк виконання
робіт з оцінки – 2 дні;
комплекс будівель та споруд, а саме: гараж (літ. «Д») площею 32,0 м2, гараж (літ. «Д») площею 32,0 м2, гараж (літ. «Г») площею 22,0 м2, гараж (літ. «Г`»)
площею 22,0 м2 та замощення площею 43,6 м2 за адресою: м. Кіропивницький,
вул. Велика Перспективна, 38б, вартість робіт – 3 500,00 грн, строк виконання
робіт з оцінки – 2 дні;
ТОВ «Кіровоградський аукціонний центр» по об’єкту – два автозаправні блокпункти місткістю по 8 м3 на площі 14,92 м2 за адресою: м. Кропивницький, вул. Комарова, 64, що перебувають на балансі Кіровоградського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров’я, вартість робіт – 1 980,00 грн, строк
виконання робіт з оцінки – 2 дні.

IНФОРМАЦIЯ РВ ФДМУ по Кiровоградськiй області
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки майна,
що відбулися 18.08.2017

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Київській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
оренди, що відбувся 17.08.2017

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Львівській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся 09.08.2017

Державне нерухоме майно – нежитлове вбудоване приміщення загальною
площею 18,5 м2 на третьому поверсі адміністративного корпусу. м. Львів, вул.
Городоцька, 222. мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «ЛьвівЮрАудитКонсалтинг». Термін
виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 2 150 грн.
Частина бічного фасаду корпусу № 36 загальною площею 130,0 м2. м. Львів,
просп. Чорновола, 57. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець
конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Горбачов В. А. Термін виконання
робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 990 грн.
Нежитлові приміщення № 5, 6, 11 загальною площею 81,0 м2 в одноповерховій
будівлі складу літ. «Р-1». м. Львів, вул. Курмановича, 1а. Мета оцінки – укладення
договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Горбачов В. А. Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 985 грн.
Будівля заправної станції «А-1» загальною площею 22,1 м2 (інв. № 100931) з площадкою гаражного господарства «І» загальною площею 14 715,0 м2 (інв. № 201435).
Львівська обл., Яворівський р-н, с. Новий Яр, вул. Курортна, 117а. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – Крилошанський Ю. Є. Термін виконання робіт – 5 к/д. Вартість робіт – 3 580 грн.
Частина бічного фасаду навчального корпусу № 6а загальною площею 18,0 м2.
м. Львів, вул. С. Бандери, 32а. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «ЕкспертМаш». Термін виконання
робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2 100 грн.
Обладнання в кількості 35 позицій. Місцезнаходження об’єкта: м. Львів, вул.
Персенківка, 19. Мета оцінки: визначення розміру збитків, що призвели до завдання майнової шкоди державі, з метою компенсації. Переможець конкурсу – суб’єкт
оціночної діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є. Термін виконання робіт – 10 к/д.
Вартість робіт – 5 600 грн.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Рівненській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся 08.08.2017

Переможцями конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єктів оренди визнано:
приватне підприємство «Міжрегіональний консалтинговий центр «Паритет»
по об’єктах:
нежитлове приміщення будівлі заводоуправління корпусу № 309 площею 10,7 м2
за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Добровольського, 2, що
перебуває на балансі державного підприємства «Ремонтний завод радіотехнічного
обладнання», вартість робіт – 1 902,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 днів;
вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 169,1 м2 на четвертому
поверсі адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська обл., м. Олександрія,
вул. 6 Грудня, 25, що перебувають на балансі Управління поліції охорони в Кіровоградській області, вартість робіт – 2 001,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 днів;
вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 195,66 м2 на третьому
та четвертому поверхах адміністративної будівлі та приміщення гаража площею
57,0 м2 за адресою: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. 6 Грудня, 25, що перебувають на балансі Управління поліції охорони в Кіровоградській області, вартість
робіт – 2 001,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 днів.

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання
послуг з оцінки об’єкта: основні засоби, довгострокові біологічні активи, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи, оборотні матеріальні засоби
(запаси) цілісного майнового комплексу санаторію «Червона калина», розташованого за адресою: Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Жобрин, вул. Лісова, 1, що
обліковується на балансі Орендного підприємства санаторію «Червона калина»,
визнано ФОП Оніщенко В. М. Строк виконання робіт з оцінки – 25 календарних
днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 45 000 грн.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Рівненській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся 10.08.2017

Конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання послуг з оцінки
об’єкта – адміністративної будівлі (у т. ч. огорожа, замощення території (благоустрій) площею 495,9 м2 за адресою: м. Рівне, вул. Полуботка, 13, що перебуває на
балансі Національної академії статистики, обліку та аудиту, – не відбувся.

оренд а

Департамент орендних відносин, т. 200-34-39
Управління орендних відносин, т. 200-34-39

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСІВ НА ПРАВО ОРЕНДИ МАЙНА
Продовження. Початок рубрики на стор. 5.

ХАРКІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна

 Назва об’єкта оренди: нежитлові приміщення – кімн. № 3, 4, 23, 24, 25,
26, 27 на 1-му поверсі загальною площею 59,80 м2 та кімн. № 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 на
2-му поверсі загальною площею 466,50 м2 5-поверхової будівлі гуртожитку № 7, 9, інв. № 92477, літ. А-5, загальною площею 526,3 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Чкалова, 1, що перебуває на балансі Студентського містечка НАУ
ім. М.Є. Жуковського «ХАІ».
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку, на
08.08.2017 становить 2 382 700,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Міністерство освіти і науки України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Учасник конкурсу має сплатити гарантійний внесок, який становить шість
стартових орендних плат, або надати банківську гарантію (відповідно до п. 4 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна). За 3 робочих дні
(до 13.00 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.
2. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою за базовий місяць оренди – жовтень 2017 року, яка без урахування ПДВ становить 39 107,67 грн,
а саме: 17 586,04 грн при орендній ставці 17 % (за 265,9 м2); 14 297,44 грн при
орендній ставці 30 % (за 122,5 м2); 155,62 грн при орендній ставці 5 % (за 8,0 м2);
864,46 грн при орендній ставці 22 % (за 10,1 м2); 899,47 грн при орендній ставці
8 % (за 28,9 м2); 5 304,64 грн при орендній ставці 15 % (за 90,9 м2), виходячи з
ринкової вартості згідно зі звітом про незалежну оцінку. У подальшому орендна
плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
3. Цільове використання об’єкта оренди: розміщення: фізкультурноспортивного закладу, діяльність якого спрямована на організацію та проведення
занять різними видами спорту (фітнес та інші спортивні секції) – 265,9 м2 (кімн. №
2, 3, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, частина кімн. № 1 площею 90,5 м2 та частиГазета «Відомості приватизації» –
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на кімн. № 24 площею 71,1 м2 на 2-му поверсі); солярію – 9,7 м2 (кім. № 4 на 2-му
поверсі); салону краси – 6,5 м2 (кімн. № 10 на 2-му поверсі); масажного кабінету
– 6,3 м2 (кімн. № 8 на 2-му поверсі); суб`єкта господарювання, що здійснює побутове обслуговування населення (перукарня) – 8,0 м2 (частина кімн. № 1 на 2-му
поверсі); офіса для здійснення турагентської діяльності – 10,1 м2 (кімн. № 23 на
1-му поверсі); кафе, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, – 28,9 м2
(кімн. № 3, 4 на 1-му поверсі); тренажерного залу – 100,0 м2 (частина кімн. № 24
на 2-му поверсі); місця загального користування – 90,9 м2 (кімн. № 24, 25, 26, 27
на 1-му поверсі та кімн. № 5, 6, 7, 11, 12, 22, 23, 25, 26 на 2-му поверсі).
4. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням згідно
з договором оренди.
5. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч. протипожежних,
санітарно-епідеміологічних, екологічних норм.
6. Під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага тому учаснику конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату за базовий місяць
оренди за інших рівних умов.
7. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди замовникові оцінки.
8. Строк дії договору оренди – 1 рік. Подальше використання орендованого
майна буде здійснюватися відповідно до чинного законодавства.
9. Заборона суборенди та приватизації орендованого майна.
10. 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.
11. 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.
12. 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 15.02.2013 № 201, зі змінами.

Над номером працювали:
О. В. Царуліца
(видавнича підготовка)

Т. м. утеченко
(дополіграфічна підготовка)
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Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії такі
матеріали:
заяву на участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації про конкурс; документи, що підтверджують гарантійний внесок; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником
конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;
відомості про претендента:
а) для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника
юридичної особи; засвідчені в установленому порядку копії установчих документів;
завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від
претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
б) для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним
чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію декларації про
доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника
єдиного податку (за останній звітний період);
інформацію про відсутність застосування до заявника санкцій відповідно до
законодавства (у довільній формі).
Матеріали від претендентів на участь у конкурсі, які розглядаються на засіданні
конкурсної комісії з метою формування списку учасників, подаються за 3 робочих
дні (до 13.00 останнього дня) до дати проведення конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону, у конвертах
з написом «На конкурс – оренда» з відбитком печатки претендента (за наявності) із
зазначенням назви претендента і об`єкта оренди (адреса, площа, назва балансоутримувача) та дати і номера газети «Відомості приватизації», в якому опублікована
інформація про об’єкт оренди, за адресою: м. Харків, майдан Театральний, 1.
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону буде проведено о 10.00 на 10-й календарний день
після дня опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації».
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’єктом оренди можна в робочі дні та години за місцем його
розташування.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати у РВ ФДМУ по
Харківській області (відділ оренди) за адресою: м. Харків, майдан Театральний, 1.
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