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продаж пакетів акцій
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Черкаській області про конкурс з продажу пакета акцій публічного
акціонерного товариства «СПЕКТР-СМІЛА», що не відбувся
Призначений на 31 березня 2017 року конкурс з продажу пакета акцій
ПАТ «СПЕКТР-СМІЛА» (код за ЄДРПОУ 22794087) за адресою: вул. Мазура, 24,
м. Сміла, Черкаська обл., 20708, інформаційне повідомлення про проведення якого
було опубліковано в газеті «Відомості приватизації» від 06.03.2017 № 17 (1037),
не відбувся у зв’язку з відсутністю попиту у потенційних покупців.
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Продаж об’єктів групи А
Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 280-42-34
ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ
НА АУКЦІОНІ
ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А,
що підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 31.03.2017 № 502)

Вінницька область

Будівля лазні загальною площею 137,0 м2 разом із земельною ділянкою
за адресою: 23441, Вінницька обл., Мурованокуриновецький р-н, с. Обухів,
пров. Робітничий, 8а, що перебуває на балансі ПАТ «Вищеольчедаївське» (код за
ЄДРПОУ 00385520).

Хмельницька область

Адміністративне приміщення (будівля) загальною площею 289,4 м2 разом із
земельною ділянкою за адресою: 29009, Хмельницька обл., м. Хмельницький,
вул. Ватутіна, 49, що перебуває на балансі Хмельницького обласного управління
водних ресурсів (код за ЄДРПОУ 05446893).

ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А,
що підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 03.04.2017 № 510)

Хмельницька область
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Додаток виходить щопонеділка та щосереди

Передплатний індекс 22437

Адміністративно-господарське приміщення загальною площею 65,3 м2 (будівля літ. А-I) разом із земельною ділянкою за адресою: 32385, Хмельницька обл.,
Кам’янець-Подільській р-н, смт Стара Ушиця, вул. Миру, 11, що перебуває на
балансі Кам’янець-Подільського міжрайонного управління водного господарства
(код за ЄДРПОУ 22777031).
Складське приміщення загальною площею 37,1 м2 (будівля літ. А-I) разом із земельною ділянкою за адресою: 32385, Хмельницька обл., Кам’янець-Подільській р-н,
смт Стара Ушиця, вул. Миру, 13, що перебуває на балансі Кам’янець-Подільського
міжрайонного управління водного господарства (код за ЄДРПОУ 22777031).

ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А,
що підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 03.04.2017 № 511)

Чернігівська область

Кабінет у складському приміщенні загальною площею 13 м2 за адресою: 17500,
Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. І. Скоропадського, 95/7, що перебуває на балансі
ВАТ Прилуцький ефіроолійний комбінат» (код за ЄДРПОУ 00383662).

м. Київ

Нежитлове приміщення (колишня захисна споруда цивільної оборони (корпус
23) за адресою: 03680, м. Київ, вул. Академіка Кримського, 27, літ. Б, що перебуває на балансі ПАТ «Науково-дослідний інститут електромеханічних приладів»
(код за ЄДРПОУ 14309824).

ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А,
що підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 04.04.2017 № 516)

Чернівецька область
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Об’єкт державної власності групи А – виробнича будівля (корпус блоку допоміжного) літ. А, А1 загальною площею 1 085,60 м2 за адресою: 58023, Чернівецька
обл., м. Чернівці, вул. Прутська, 10а, що перебуває на балансі ТОВ «Машзавод»
(код за ЄДРПОУ 30045061) (на позабалансовому рахунку).

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИВЧЕННЯ ПОПИТУ
Черкаська область

Пропонується до приватизації шляхом продажу на аукціоні разом із
земельною ділянкою об’єкт державної власності – єдиний майновий комплекс державного підприємства «Український державний науково-дослідний
і проектний інститут легкої промисловості», ідентифікаційний код 30705346,
за адресою: м. Черкаси, вул. В’ячеслава Чорновола, 243/1.
Державне підприємство здійснює науково-технічну, виробничу та підприємницьку діяльність, спрямовану на виконання проектних, проектно-вишукувальних
та вишукувальних робіт для промислових підприємств та цивільного будівництва.
Предметом діяльності підприємства згідно з КВЕД є: діяльність у сфері архітектури,
інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих
сферах; технічні випробування та дослідження; дослідження й експериментальні
розробки у сфері інших природних і технічних наук.
Статутний капітал підприємства становить 1 335 849,70 грн. Середньооблікова чисельність працюючих станом на 01.01.2017 – 20 осіб. Залишкова вартість
основних фондів станом на 01.01.2017 – 1 449,0 тис. грн. Державні замовлення
на підприємстві відсутні.
Виробничі площі в п’ятиповерховій будівлі, які займає підприємство, становить
6 963,8 м2, з них площі, здані в оренду, – 294,95 м2.
Земельна ділянка площею 0,61 га надана державному підприємству в постійне
користування на підставі рішення Черкаської міської ради від 18.07.2000 № 697.
Більш детальну інформацію про об’єкт можна отримати за телефоном
(0472) 37-26-61.
Пропозиції щодо придбання об’єкта слід надсилати протягом 20 днів з
дня публікації оголошення за адресою: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, РВ ФДМУ по Черкаській області.
Пропонується до приватизації шляхом продажу на аукціоні об’єкт державної власності групи А разом із земельною ділянкою – комплекс нерухомого майна (будівлі та споруди) за адресою: 20600, Черкаська обл., м. Шпола,
вул. Соборна, 138.
Відомості про об'єкт: до складу комплексу входять: адмінбудівля, № 1 площею
431,7 м2; ЦВЛ, № 2 площею 92,1 м2; адмінуправління, № 3 площею 913,8 м2; допоміжний цех, № 4 площею 1 924,7 м2; адмінбудівля, № 9 площею 927,0 м2; механічний
цех з прибудовою, № 10 площею 3 609,9 м2; столярний цех, № 11 площею 422,4 м2;
пилорама, 11а площею 55,4 м2; гараж, № 12 площею 747,9 м2; пост охорони, № 14а
площею 5,3 м2; прохідна, № 2, № 15 площею 14,2 м2; склад, № 16 площею 1 447,4 м2;
адмінбудівля, № 17 площею 833,5 м2; гараж, № 19 площею 363,7 м2; вагова, № 20
площею 10,4 м2; котельня, № 21 площею 704,6 м2; димова труба, № 21а; компресорна, № 22 площею 284,1 м2; гальванічний цех, № 23 площею 398,0 м2; теплиця,
№ 18а площею 484,9 м2; каналізаційна насосна станція, № 24 площею 22,6 м2; склад
для балонів, № 25 площею 19,2 м2; склад для балонів, № 35 площею 8,7 м2; пост
охорони, № 28 площею 6,2 м2; насосна станція, № 1, 32 площею 10,6 м2; насосна
станція, № 2, 33 площею 11,1 м2; КТП (контрольно-технічний пункт), 36 площею
31,4 м2; цех причепів, № 3, 14 площею 2 336,5 м2; прибудова до компресорної, 22а
площею 27,7 м2; профілакторій, № 18 площею 326,7 м2.
Комплекс будівель та споруд розташований на території Шполянського заводу запасних частин – філії ВАТ «Метровагонмаш». Територія заводу огороджена. Інженерні
мережі: електропостачання, водопостачання, теплопостачання, каналізація – діючі.
Земельна ділянка, на якій розташований комплекс будіть та споруд, надана у
постійне користування Шполянському заводу запасних частин для розміщення промислової зони (заводу), державний акт на право постійного користування землею
ЧР № 20-61 від 13.06.1995. Орієнтовна площа земельної ділянки – 14,1 га.
Більш детальну інформацію про об’єкт можна отримати за телефоном
(0472) 37-26-61.

Пропозиції щодо придбання об’єкта слід надсилати протягом 20 днів з
дня публікації оголошення за адресою: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, РВ ФДМУ по Черкаській області.

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

Назва об'єкта: будівля лазні (літ. Б) загальною площею 221,1 м2 (разом із земельною ділянкою).
Адреса об'єкта: 24400, Вінницька обл., м. Бершадь, вул. Покровська, 211к.
Зберігач: Бершадська міська рада, код за ЄДРПОУ 04051033, адреса: 24400,
Вінницька обл., м. Бершадь, вул. Героїв України, 23.
Відомості про об'єкт: одноповерхова цегляна будівля лазні загальною площею
221,1 м2, 1975 року побудови, не використовується.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,0585 га, кадастровий номер 0520410100:00:016:0241. Цільове призначення земельної ділянки – для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, код
цільового використання 03.15. Відомості про обмеження у використанні земельної
ділянки не зареєстровані.
Початкова ціна об’єкта приватизації без ПДВ – 118 731,00 грн, у т. ч.: вартість
будівель – 50 764,00 грн, вартість земельної ділянки – 67 967,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 142 477,20 грн,
у т. ч.: вартість будівель – 60 916,80 грн, вартість земельної ділянки – 81 560,40
грн; ПДВ – 23 746,20 грн.
Умови продажу: протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну об’єкта та після сплати в повному обсязі
ціни продажу об’єкта прийняти його у триденний термін за актом передачі; оформити
правовстановлюючі документи на земельну ділянку відповідно до вимог статей 123,
125, 126 Земельного кодексу України; використовувати земельну ділянку за її цільовим
призначенням з дотриманням вимог статті 96 Земельного кодексу України.
Покупець сплачує організатору аукціону винагороду в розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації, що становить 1 424,77 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 14 247,72 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 – 11.05.2017 включно
до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 15.05.2017 товарною біржею «Вінницька товарна універсальна біржа», 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 товарної біржі «Вінницька товарна універсальна біржа»
на електронну адресу: tb_vtub@ukr.net, тел. (0432) 66-25-92, до 17.00. Протягом
двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу товарної біржі «Вінницька товарна універсальна біржа» (21036,
м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 23) 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, час роботи з 8.00 до 17.00
(крім вихідних), у п’ятницю з 8.00 до 16.00.

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

Назва об'єкта: нежитлове приміщення їдальні загальною площею 318,1 м2.
Адреса об'єкта: 08600, Київська обл., м. Васильків, вул. Володимирська, 22.
Балансоутримувач: ПАТ «Васильківхлібопродукт» (код за ЄДРПОУ 00951741).
Адреса балансоутримувача: 08600, Київська обл., м. Васильків, вул. Володимирська, 22.
Відомості про об'єкт: будівля, в якій розташований об’єкт, 1975 року побудови.
Група капітальності будівлі – ІІІ. За архітектурним рішенням будівля є одноповерховою з підвалом, складною у плані. До складу об’єкта входять нежитлові приміщення
1-го поверху та підвалу. Загальна площа приміщень 1-го поверху – 203,3 м2, підвалу – 114,8 м2. Об’єкт має окремі входи: окремий вхід з прибудови будівлі, розташований на фронтальному фасаді, а також окремий вхід до підвалу. Загальний
і фізичний стан основних будівельних елементів будівлі задовільний.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 1 135 537,00 грн, ПДВ – 227 107,40 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 1 362 644,40 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 9 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 136 264,44 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 136 264,44 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.
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Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Перша
Універсальна Біржа «Україна» (http://torgi.birga-ukraine.com.ua) 16 травня
2017 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 Товарної біржі «Перша Універсальна
Біржа «Україна»: http://birga-ukraine.com.ua.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 12 травня 2017 року
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: нежитлове приміщення медпрофілакторію загальною площею
177,7 м2.
Адреса об’єкта: 08600, Київська обл., м. Васильків, вул. Володимирська, 22.
Балансоутримувач: ПАТ «Васильківхлібопродукт» (код за ЄДРПОУ
00951741).
Адреса балансоутримувача: 08600, Київська обл., м. Васильків, вул. Володимирська, 22.
Відомості про об'єкт: будівля, в якій розташований об’єкт, 1975 року побудови. Група капітальності будівлі – ІІІ. За архітектурним рішенням будівля є одноповерховою з підвалом, складною у плані. Об’єкт розташований на першому
поверсі будівлі. Доступ до об’єкта здійснюється через територію підприємства.
Приміщення має окремий вхід. Загальний і фізичний стан основних будівельних
елементів будівлі задовільний.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 591 327,00 грн, ПДВ – 118 265,40 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 709 592,40 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 9 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 70 959,24 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 70 959,24 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 Товарною біржею «Перша
Універсальна Біржа «Україна» (http://torgi.birga-ukraine.com.ua) 16 травня
2017 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00, час
закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 15.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Перша Універсальна
Біржа «Україна»: http://birga-ukraine.com.ua.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 12 травня 2017 року
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 лазні загальною площею 638,6 м2.
Адреса об’єкта: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Мирне, вул. Центральна,
3р. Балансоутримувач: ліквідовано.
Відомості про об'єкт: об’єкт являє собою капітальну двоповерхову (без підвалу)
окремо розташовану будівлю складної форми в плані, що складається з двох, безпосередньо поєднаних між собою, прямокутних об’ємів. Загальна площа – 638,6 м2.
Група капітальності – ІІ. Рік побудови – 1970. Внутрішні інженерні комунікації відсутні, або перебувають у непридатному до експлуатації стані. Технічний стан: основного висотного об’єму – ветхий; прибудови – незадовільний.
Відомості про земельну ділянку: об’єкт приватизації розташований на земельній ділянці, що перебуває в комунальній власності.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 889 500,00 грн, ПДВ – 177 900,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 1 067 400,00 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 9 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 106 740,00 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 106 740,00 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) 16 травня 2017 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 – 12 травня 2017 року
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.

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

Назва об’єкта: нежитлові приміщення цокольного поверху № І, 1, 1а, 8, 10-:15, 17, 17а, 18, 20, 21 в літ. «А-9» загальною площею 220,2 м2.
Адреса об’єкта: 61019, м. Харків, просп. Дзюби, 4.
Балансоутримувач: ЗАТ «Харківське АТП-16358» (ліквідовано).
Відомості про об'єкт: нежитлові приміщення цокольного поверху № І, 1, 1а, 8, 10:-15, 17, 17а, 18, 20, 21 в літ. «А-9» загальною площею 220,2 м2, рік побудови – 1981.

Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 1 224 018 ,00 грн.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ –1 020 015,00 грн.; ПДВ –
204 003,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
1. 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.
2. Здійснити державну реєстрацію об’єкта приватизації в установленому законодавством порядку.
3. 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.
4. 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.
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 122 401,80 грн, що становить 10 % 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 продажу 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 направити
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 ФДМУ 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 19 травня 2017 року, час внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 11.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 13.00.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 15 травня 2017 року
до 18.00.
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).

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

Назва об’єкта: будівля колишнього медпункту загальною площею 165,6 м2.
Місцезнаходження об`єкта: 19600, Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський
р-н, смт Стеблів, вул. Нечуй-Левицького, 78б.
Балансоутримувач: Публічне акціонерне товариство «Стеблівська бавовняна
прядильно-ткацька фабрика», код за ЄДРПОУ 00306746.
Інформація про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля загальною площею
165,6 м2 розташована на території ПАТ «Стеблівська бавовняна прядильно-ткацька
фабрика». Рік введення в експлуатацію – 1959. Будівля потребує капітального ремонту. До будинку підведені електромережі та центральне водопостачання, опалення пічне. За призначенням об’єкт не використовується. Загальний фізичний
стан незадовільний. Фізичний знос приміщень – 47,49%.
Відомості про земельну ділянку: земельній ділянці під об’єктом площею 0,0254 га
присвоєно кадастровий номер 7122555500:01:001:0199.
Початкова ціна без ПДВ – 43 100,00 грн, ПДВ – 8 620,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 51 720,00 грн.
Умови продажу та експлуатації: 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; питання використання земельної
ділянки під придбаним об’єктом вирішуватиметься покупцем самостійно згідно з
чинним законодавством після підписання акта передачі об’єкта.
Сплата ціни продажу за об’єкт приватизації здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу; засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1% (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні в сумі 17,00 грн та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37184006000007, 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, без ПДВ»).
Грошові кошти в розмірі 5 172,00 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 – 8 травня 2017 року
до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Центральною універсальною
біржею 12 травня 2017 року, час початку торгів (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.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, 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 направити на адресу Центральної універсальної біржі (36020, м. Полтава, вул. Стрітенська, 36, офіс 214) оригінал заяви 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 за місцем його розташування з
10.00 до 16.00 за сприяння РВ ФДМУ по Черкаській області. Додаткову інформацію
можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: 18000, м. Черкаси,
бульв. Шевченка, 205, каб. 404, тел. (0472) 37-26-61.

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

Назва об’єкта: Єдиний майновий комплекс державного підприємства
«Ватутінське вантажно-транспортне управління» (ідентифікаційний код 34675640).
Місцезнаходження об’єкта: 20254, Черкаська обл., м. Ватутіне, вул. Лейтенанта Кривошеї, 113.
Основний вид діяльності за КВЕД: 49.20 вантажний залізничний транспорт.

Продаж об’єктів групи Д
Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 200-42-49
ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ
ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ
НА АУКЦІОНІ
ПЕРЕЛІК
об’єктів незавершеного будівництва державної власності,
що підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 04.04.2017 № 520)

Житомирська область
Квартальна котельня разом із земельною ділянкою, що перебуває на балансі
Дочірнього підприємства «Пересувна механізована колона № 155 ВАТ «Житомирводбуд», за адресою: Житомирська обл., Ємільчинський р-н, с. Степанівка,
вул. Рад, 133/М.

10 квітня 2017 року

ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ
ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ
НА АУКЦІОНІ ПІД РОЗБИРАННЯ
ПЕРЕЛІК
об’єктів незавершеного будівництва
державної власності, що підлягають приватизації
шляхом продажу на аукціоні під розбирання
(затверджений наказом ФДМУ від 04.04.2017 № 519)

Львівська область
Гуртожиток готельного типу на 110 місць з їдальнею на 75 посадочних
місць за адресою: Львівська обл., Жовківський р-н, смт Магерів, вул. Мартовича, 31.

Предметом діяльності підприємства є: організація перевезень вантажів; діяльність залізничного і автомобільного транспорту; надання послуг з подачі та
забирання вагонів; надання послуг з виконання маневрової роботи; ремонт і
технічне обслуговування залізничного рухомого складу, який належить підприємству; розробка Технічних умов з перевезення вантажів залізничним транспортом; укладення господарських договорів з контрагентами під’їзної колії на транспортне і транспортне-експедиційне обслуговування, надання інших залізничних
транспортних послуг; транспортне і транспортне-експедиційне обслуговування
з метою задоволення потреб контрагентів з перевезення вантажів; зберігання
паливно-мастильних матеріалів.

Основні показники діяльності підприємства
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Найменування показників

2013 рік

2014 рік

2015 рік

2016 рік

Обсяг реалізованої продукції, тис. грн
1269
2798
3972
4211
Балансовий прибуток, тис. грн
(- 21)
(-33)
4
(-234)
Величина чистого прибутку, тис. грн
(-27)
(-38)
4
(-234)
Рентабельність, %
10
10
10
10
Вартість активів, тис. грн
290
299
257
409
Вартість власного капіталу, тис. грн
190
152
152
(-82)
Дебіторська заборгованість, тис. грн
123
134
83
224
Кредиторська заборгованість, тис. грн,
100
147
105
491
у т. ч. пільгові пенсії по списку № 1
0
0
0
0
Кількість та склад робочих місць: на 01.02.2017 чисельність працюючих 31
особа: директор – 1, головний бухгалтер – 1, бухгалтер – 1, бухгалтер-касир – 1,
інженер по організації управління виробництвом – 1, начальник станції – 1, чергові
по станції – 4, начальник депо рухомого складу – 1, начальник дільниці – 1, машиніст тепловоза – 2, помічник машиніста тепловоза – 1, складач поїздів – 2, електромонтер – 1, слюсар РРС (ремонт рухомого складу) – 2; машиніст екскаватора
ЮМЗ – 1, водій автомашини – 1, маляр-штукатур – 2, монтер колії 5 розряду – 1,
монтер колії 4 розряду – 5, монтер коліїї 3 розряду – 1.
Відомості про об’єкт: до складу ЄМК входять: будівлі та споруди, у т. ч.: будівля для охоронців (літ. А, а) загальною площею 10,0 м2; приміщення тепловозного
депо (літ. Б, б, б1) загальною площею 1 218,6 м2; будівля бані (літ. Б1) загальною
площею 365,6 м2 ; будівля підсобного приміщення депо (літ. В) загальною площею 20,8 м2; будівля складу паливно-мастильних матеріалів (літ. Г) загальною
площею 6,6 м2; приміщення служби залізничної колії (літ. Д) загальною площею
127,7 м2; приміщення підсобного господарства залізничної колії (літ. Е) загальною площею 56,4 м2; будівля піскосушилки (літ. Ж, ж1, ж2, ж3) загальною площею
170,2 м2; гараж для залізничного транспорту (літ. З) загальною площею 162,9 м2;
гаражний бокс для автотранспорту (літ. I, i) загальною площею 180,2 м2; приміщення матеріального складу, службове приміщення (прибудова) (літ. К, к1, к2) загальною площею 657,6 м2; адміністративний будинок з підвалом та ґанком (літ. Л,
л) загальною площею 477,3 м2; приміщення підсобних майстерень та буфету (літ.
М, м1, м2) загальною площею 174,2 м2; будівля бензосховища (літ. Н); підвал для
збереження паливо-мастильних матеріалів (літ. О); приміщення туалетної (літ. У);
ворота № 1; огорожа № 2; металева бетонна естакада для автотранспорту № 4;
вимощення I; будівля станції «Ватутіне» з прибудовою та ґанком (літ. А, а, а1) (вул.
Залізнична, 30а) загальною площею 76,0 м2; сарай (літ. В) (вул. Залізнична, 30а)
загальною площею 21,2 м2; акумуляторна (літ. Б) (вул. Залізнична, 30а) загальною площею 88,9 м2; залізничні колії розташовані на 5 дільницях загальною довжиною 12 204,4 пог. м.
На балансі підприємства також обліковуються: основні засоби (машини, обладнання, транспортні засоби, інструменти, інвентар) – 38 шт., малоцінні необоротні матеріальні активи – 43 шт.
Відомості про земельну ділянку: розпорядженням Черкаської обласної державної адміністрації від 18.05.2016 № 242 державному підприємству «Ватутінське ВТУ»
надано в постійне користування для розміщення та експлуатації будівель та споруд
залізничного транспорту п’ять земельних ділянок загальною площею 7,5652 га.
Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище,
утворення і розміщення відходів підприємство не здійснює.
Ціна об’єкта приватизації без ПДВ: 23 908 318,69 грн, ПДВ: 4 781 663,74 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 28 689 982,43
грн.
Умови продажу та експлуатації об’єкта:
1. Збереження основного виду діяльності підприємства.
2. Після придбання об’єкта приватизації новий власник стає правонаступником
усіх прав та обов’язків державного підприємства.
3. Протягом шести місяців з дня підписання договору купівлі-продажу не звільняти працівників підприємства з ініціативи покупця за винятком звільнення на підставі пункту 6 статті 40 Кодексу законів про працю України або випадку вчинення
працівником дій, за які законодавством передбачене звільнення на підставі пунктів
3, 4, 7, 8 статті 40 і статті 41 Кодексу законів про працю України.
4. Протягом шести місяців від дати переходу права власності на об’єкт приватизації погасити кредиторську заборгованість, у тому числі із заробітної плати,
перед Пенсійним фондом України, бюджетами усіх рівнів та фондами соціального
страхування, яка складеться на дату укладення договору купівлі-продажу.
5. Забезпечити створення безпечних умов праці та дотримання на підприємстві санітарних та екологічних норм та правил протипожежної безпеки згідно
з чинним законодавством.
6. Забезпечити соціальні гарантії працівникам підприємства згідно з вимогами
трудового законодавства.
8. Недопущення утворення простроченої заборгованості перед працівниками
із заробітної плати.
7. У встановленому законодавством порядку здійснити державну реєстрацію
припинення юридичної особи – державного підприємства «Ватутінське вантажнотранспортне управління».
8. Покупець зобов’язаний дотримуватися вимог законодавства про охорону
навколишнього природного середовища.
9. Питання землекористування вирішується покупцем після укладення договору
купівлі-продажу в установленому законодавством порядку.
10. 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 виконання, у порядку, що затверджується ФДМУ.
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 продажу 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 2 868 998,24 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 в сумі 2 868 998,24 грн без ПДВ»).
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 8 травня 2017 року
до 13.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Перша
Універсальна Біржа «Україна» 12 травня 2017 року, 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 вересня 2015 року
за № 1147/27592.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді до Товарної біржі «Перша Універсальна Біржа
«Україна» на сайт: http://birga-ukraine.com.ua/.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Товарної біржі «Перша Універсальна Біржа
«Україна» (03680, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 86д) 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.
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 9.00 до 17.00 за місцем його
розташування за сприяння регіонального відділення.
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.

ПЕРЕЛІК
об’єктів незавершеного будівництва
державної власності, що підлягають приватизації
шляхом продажу на аукціоні під розбирання
(затверджений наказом ФДМУ від 04.04.2017 № 521)

Трансформаторна підстанція, що перебуває на балансі КСП «Сидинівка»
(ліквідовано), за адресою: Львівська обл., Бродівський р-н, с. Лагодів.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ,
АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності

Назва об'єкта: об’єкт незавершеного будівництва «Газифікація» під розбирання, без земельної ділянки.
Адреса: Херсонська обл., Олешківський р-н, с. Мирне.
Балансоутримувач об’єкта: ВК «Семеновод».
Відомості про об'єкт: об’єкт являє собою одноповерхову будівлю біля с. Мирне, яка розташована в 300,0 м від дороги загального користування, перекриту з/б
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плитами перекриття. Фундамент закладено із з/б блоків. Стіни закладено з фінських блоків, частково з червоної та білої цегли. Стан утримання незадовільний,
не підведені комунікації електроосвітлення, водопостачання, каналізації. Будь-яке
обладнання не встановлене та підготовчі роботи щодо його встановлення не проводились. Проектна документація відсутня. Об’єкт розташований на значній відстані від населеного пункту та не пов’язаний технологічно, конструктивно з іншими
будівлями та спорудами. Об’єкт не огороджений та не охороняється. Земельна
ділянка під будівництво не виділена.
Умови продажу об’єкта: сплата ціни продажу за об’єкт приватизації здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення
договору купівлі-продажу; розбирання об’єкта відповідно до санітарних, технічних, пожежних та екологічних норм протягом року; в місячний термін після
розбирання повідомити продавця; подальше відчуження та передача в заставу в період контролю регіональним відділенням за виконанням умов договору
купівлі-продажу здійснювати виключно за погодженням з органом приватизації
із забезпеченням переходу до нового власника всіх зобов’язань, не виконаних
покупцем на момент такого відчуження.
Покупець сплачує послуги нотаріуса.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 7 509,00 грн. ПДВ – 1 501,80 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 9 010,80 грн.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб – грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму
(17,00 грн) та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться
на рахунок одержувача – РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі, р/р № 37183003000014, код за ЄДРПОУ 21295778, банк одержувача: ГУДКУ в
Херсонській області, МФО 852010.
Для участі в аукціоні грошові кошти за об’єкт у сумі 901,08 грн, що становить
10 % початкової ціни об’єкта, вносяться на рахунок одержувача – РВ ФДМУ в
Херсонській області, АРК та м. Севастополі, р/р № 37317082001233, код за ЄДРПОУ 21295778, банк одержувача: Державна казначейська служба України м.
Київ, МФО 820172.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною
біржею 03.05.2017 з 10.00 до 14.00.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 28.04.2017 о 17.00.
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

Продаж об’єктів групи Ж
Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 200-42-32
ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ
НА АУКЦІОНІ
ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи Ж,
що підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 04.04.2017 № 518)

Чернівецька область

Їдальня на 330 місць за адресою: м. Чернівці, вул. Прутська, 16б, що перебуває
на балансі ТОВ «Машзавод» (на позабалансовому рахунку).

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

Назва об'єкта: медсанчастина.
Адреса об'єкта: вул. Коробейника, 1, м. Сміла, Черкаська обл., 20705.
Балансоутримувач: Публічне акціонерне товариство «Науково-виробниче підприємство «Смілянський електромеханічний завод» (код за ЄДРПОУ 30147563).
Адреса балансоутримувача: вул. Коробейника, 1, м. Сміла, Черкаська обл.,
20700.
Відомості про об'єкт: двоповерхова цегляна будівля (літ. 3М-2) з прибудовами: тамбур (літ. Зм); ґанки (літ. Зм1, Зм2, Зм3); навіс (літ. Зм4) загальною площею
409,1 м2. Рік введення в експлуатацію –1937. До будівлі підведені мережі електро-

постачання, водопостачання, каналізація, центральне опалення. Об’єкт використовується за призначенням. Загальний фізичний знос – 39,8 %, санітарно-технічний
стан задовільний. Об’єкт розташований на території ПАТ «Науково-виробниче підприємство «Смілянський електромеханічний завод».
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 558 340,00 грн.
ПДВ – 111 668,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 670 008,00 грн.
Умови продажу та експлуатації об’єкта:
збереження профілю діяльності; 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; питання
використання земельної ділянки під придбаним об’єктом вирішуватиметься
покупцем самостійно згідно з чинним законодавством після підписання акта
приймання-передачі об’єкта.
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 продажу 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, без ПДВ»).
Грошові кошти в розмірі 67 000,80 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 Державної

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 направити на адресу товарної біржі Українська універсальна
біржа (вул. Шевченка, 52, м. Полтава, 36039) 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 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 на Українській універсальній біржі (вул.
Шевченка, 52, м. Полтава, 36039, тел. (0532) 56-00-37) та в РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі (просп. Ушакова, 47, 2-й поверх, м. Херсон,
73000, тел. (0552) 22-44-44).

казначейської служби України (призначення платежу: «10% від початкової ціни
об’єкта приватизації, без ПДВ»).
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 8 травня 2017 року
до 18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Перша
Універсальна Біржа «Україна» 12 травня 2017 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. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками
до заяв, подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Перша Універсальна Біржа «Україна»: http://www.birga-ukraine.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Перша Універсальна Біржа
«Україна» (03680, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 86д) 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 за місцем
його розташування з 10.00 до 16.00 за сприяння РВ ФДМУ по Черкаській області.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (0472) 37-26-61.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, 4-й поверх, каб. 404,
тел. (0472) 37-26-61.

КОНКУРСИ З відбору розробників документації із землеустрою
ВІННИЦЬКА область

ВОЛИНСЬКА область

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про оголошення конкурсу
з відбору виконавців робіт із землеустрою

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про оголошення конкурсу
з відбору виконавців робіт із землеустрою з метою продажу
об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою

1. Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою, на
якій він розташований (визначення або уточнення меж земельної ділянки та погодження їх з суміжними землевласниками та землекористувачами; закріплення
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) межовими знаками встановленого
зразка; проведення робіт з реєстрації земельної ділянки у Державному земельному кадастрі та присвоєння кадастрового номера; погодження та затвердження
документації із землеустрою у встановленому порядку, одержання позитивного
висновку державної експертизи документації із землеустрою; підготовка інших
матеріалів та документів, необхідних для продажу земельної ділянки).
Дані про об’єкт землеустрою: земельна ділянка, на якій розташований
об’єкт державної власності гр. А – будівля лазні літ. А, з прибудовою літ. а
загальною площею 182,3 м2, за адресою: 24312, Вінницька обл., Тростянецький
р-н, с. Буди, вул. Незалежності, 37а, що під час приватизації не увійшла до статутного капіталу СВАТ «Будянське».
Орієнтовний розмір земельної ділянки: 0,10 га (рішення від 23.12.2016
17 сесії 7 скликання Будянської сільської ради Тростянецького району Вінницької області).
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 09.11.2016
№ 2032 «Про включення до переліку об’єктів державної власності групи А, що підлягають приватизації» та наказ ФДМУ від 31.03.2017 № 501 «Про внесення змін
до деяких наказів Фонду державного майна України».
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погоджений та затверджений у встановленому порядку; позитивний висновок державної
експертизи документації із землеустрою; витяг з Державного земельного кадастру
про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці; інші матеріали та документи, необхідні для продажу земельної ділянки.
2. Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із
землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою, на якій він розташований (визначення або уточнення меж земельної
ділянки та погодження їх з суміжними землевласниками та землекористувачами; закріплення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) межовими знаками встановленого зразка; проведення робіт з реєстрації земельної ділянки
у Державному земельному кадастрі та присвоєння кадастрового номера; погодження та затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку, одержання позитивного висновку державної експертизи документації із
землеустрою; підготовка інших матеріалів та документів, необхідних для продажу земельної ділянки).
Дані про об’єкт землеустрою: земельна ділянка, на якій розташований
об’єкт державної власності групи Ж – медпункт з обладнанням загальною
площею 32,5 м2, за адресою: 22800, Вінницька обл., м. Немирів, вул. СвятоТроїцька, 48, що під час приватизації не увійшли до статутного капіталу відкритого
акціонерного товариства «Немирівське АТП-10547» та перебувають на позабалансовому рахунку приватного акціонерного товариства «Немирівське АТП-10547».
Орієнтовний розмір земельної ділянки: 0,0074 га (рішення № 108 від
30.03.2017 5 сесії 1 скликання Немирівської міської ради Вінницької області).
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 30.09.2016
№ 1820 «Про включення до переліку об’єктів державної власності групи Ж, що
підлягають приватизації».
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погоджений та затверджений у встановленому порядку; позитивний висновок державної
експертизи документації із землеустрою; витяг з Державного земельного кадастру
про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці; інші матеріали та документи, необхідні для продажу земельної ділянки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Вінницькій області конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із
землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний
конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів, що подаються
на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (додаток 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою,
затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420); копія документа, що
засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у
паспорті; копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння
йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); копії документів, що підтверджують відповідність претендента вимогам,
встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою;
письмова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид
документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік
вихідних даних, які має надати замовник, та перелік документів і матеріалів,
які будуть представлені за результатами виконаних робіт; копії спеціального
дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, або
відповідних допусків до державної таємниці (за необхідності); згода на обробку
персональних даних (додаток 4 до Положення про конкурсний відбір виконавців
робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420) –
для фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь у конкурсі з відбору
виконавців робіт із землеустрою.
Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням
податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.
Конкурс відбудеться 15.05.2017 об 11.00 в РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10.
Конкурсна документація подається до регіонального відділення шляхом поштового відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 або безпосередньо
до приймальні регіонального відділення до 16.00 05.05.2017. Конкурсна комісія
працює за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя,10. Телефон для довідок 67-26-08.
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Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою (розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, закріплення
меж земельної ділянки межовими знаками; погодження меж земельної ділянки з
суміжними землевласниками та землекористувачами, внесення відомостей до національної кадастрової системи, у т.ч. перевірка файлу обміну даними про результати робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файлу); отримання
позитивного висновку державної експертизи та витягу з Державного земельного
кадастру; погодження та затвердження проекту землеустрою у встановленому порядку та інші документи необхідні для продажу земельної ділянки).
Дані про об’єкт землеустрою: земельна ділянка, на якій розташований
об’єкт державної власності групи А – склад для зберігання готової продукції,
реєстр. № 5383767.1.ААБББК487, площею 484,1 м2 (разом із земельною ділянкою) за адресою: Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, м. Камінь-Каширський,
вул. Ковельська,114а.
Балансоутримувач: ВАТ «Камінь-Каширський консервний завод».
Орієнтовний розмір земельної ділянки: 0,0484 га.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 09.02.2008
№166 «Про перелік об’єктів, що підлягають приватизації» зі змінами від 22.04.2008
№ 483 та рішення Камінь-Каширської міської ради Волинської області від
24.12.2013 № 42/66.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Волинській області конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому, крім
поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із
землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний
конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів, що подаються
на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (додаток 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою,
затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420 та зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України від 19.10.2011 за №1210/19948, зі змінами); копія
документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника
податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби
і мають відмітку у паспорті; копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); копії документів, що підтверджують відповідність претендента вимогам встановленим чинним законодавством до виконавців робіт
із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід роботи (за
наявності); проект завдання на виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент,
перелік вихідних даних, які має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт; згода на обробку
персональних даних (додаток 4 до Положення про конкурсний відбір виконавців
робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420 та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.10.2011 за № 1210/19948, зі
змінами) – для фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь у конкурсі з
відбору виконавців робіт із землеустрою.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозиції щодо вартості виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт із землеустрою,
а також строк виконання робіт, зазначений в календарних днях.
Конкурсну документацію претенденти подають до сектору організаційноадміністративного забезпечення РВ ФДМУ по Волинській області за адресою:
м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн. 807.
Кінцевий термін подання конкурсної документації – 05.05.2017 до 16.00.
Конкурс відбудеться 16.05.2017 об 11.00 у РВ ФДМУ по Волинській області за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн. 801, телефон для
довідок (0332) 24-00-57.

СУМСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про проведення конкурсу
з відбору виконавців робіт із землеустрою з метою продажу
об’єкта приватизації

1. Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із
землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації (визначення або уточнення
меж земельної ділянки та погодження їх з суміжними землевласниками та землекористувачами; закріплення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
межовими знаками встановленого зразка; проведення робіт з присвоєння кадастрового номера земельній ділянці; погодження та затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку; отримання позитивного висновку
державної експертизи документації із землеустрою та витягу з Державного земельного кадастру; підготовка інших матеріалів та документів, необхідних для
продажу земельної ділянки).
Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташовано державне
нерухоме майно – будівля магазину № 52, за адресою: Сумська обл., м. Тростянець, пл. Шухляєва (Комсомольська), 1а.
Розмір земельної ділянки буде визначатися у процесі проведення робіт
із землеустрою.
2. Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 14.11.2002
№ 2012 «Про перелік об’єктів, що підлягають приватизації».
3. Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погоджений та затверджений у встановленому порядку; позитивний висновок державної
експертизи документації із землеустрою; витяг з Державного земельного кадастру
про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, інші матеріали та документи, необхідні для продажу земельної ділянки.
Умови конкурсу.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому, крім поштових

реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті
мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.
До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою за встановленою формою (відповідно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір
виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011
№ 1420, зі змінами); копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб –
платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та
повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи); копії установчих документів
претендента та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для
претендента – юридичної особи); копії документів, що підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим чинним законодавством до виконавців
робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід роботи
(за наявності); проект завдання на виконання робіт, у якому, зокрема, має бути
зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент,
перелік вихідних даних, які має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт, згода на обробку
персональних даних (відповідно до додатка 4 до Положення про конкурсний відбір
виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011
№ 1420, зі змінами) – для фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь у
конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.
Вартість виконаних робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.
У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасного їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається, про що його
письмово повідомляє голова конкурсної комісії із зазначенням підстав відмови.
Конкурсну документацію претенденти подають до відділу управління персоналу
та організаційного забезпечення РВ ФДМУ по Сумській області до 15.06.2016.
Конкурс відбудеться 10.05.2017 о 14.00 у РВ ФДМУ по Сумській області
за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 2.
Телефон для довідок (0542) 36-23-87.

ЧЕРКАСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про оголошення повторного
конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою для
підготовки до продажу земельної ділянки державної власності,
на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва,
що підлягає приватизації

Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою,
погодження та затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку, отримання позитивного висновку державної експертизи документації із
землеустрою (у разі необхідності її проведення), отримання витягу з Державного
земельного кадастру про земельну ділянку, підготовка інших матеріалів та документів, необхідних для продажу земельної ділянки.
Дані про об’єкт землеустрою: незавершене будівництво лазні за адресою:
19645, Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Думанці, вул. Благовісна, 89а.
Рік початку будівництва – ІІ квартал 1992 року, призупинено – у ІІІ кварталі
1993 року. Площа земельної ділянки під забудовою – 0,0254 га. Виконані роботи
з нульового циклу. Ступінь будівельної готовності – 20 %.
Орієнтовний розмір земельної ділянки – 0,10 га.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 05.08.2016
№ 1535 «Про включення до переліку об’єктів незавершеного будівництва, що
підлягають приватизації», наказ РВ ФДМУ по Черкаській області від 17.08.2016
№ 5-НБ «Про прийняття рішення щодо приватизації об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою» та рішення Думанецької сільської ради
від 27.09.2016 № 13-07/VІІ «Про розгляд заяв щодо надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки для будівництва
та обслуговування громадського будинку (лазні)».
Умови конкурсу: претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ
ФДМУ по Черкаській області конкурсну документацію в запечатаному конверті,
на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення
конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий
запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.
До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (додаток
2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420); копія документа, що засвідчує
реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це
відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті; копії
установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); копії документів,
що підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим чинним
законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання
робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку
пропонує зробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник,
та перелік документів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт;
згода на обробку персональних даних (відповідно до додатка 4 Положення про
конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ
від 29.09.2011 № 1420) для фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь
у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.
Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням
податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.
Останній день подання конкурсної документації – 03.05.2017.
Конкурс відбудеться 12.05.2017 у РВ ФДМУ по Черкаській області
за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205.
Конкурсну документацію претенденти подають до канцелярії РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, каб. 410, телефон
для довідок (0472) 37-26-61.
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ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІР ПЕРЕДАТИ ДЕРЖАВНЕ МАЙНО В ОРЕНДУ
ЖИТОМИРСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Житомирській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна
вартість майна за незалежною максимально можливий
мета використання
площа, м2
оцінкою без ПДВ, грн
строк оренди
1 Міністерство оборони
35212338, Житомирська філія концерну «Військторгсервіс», м. Жи- Нежитлові приміщення будівлі про- 33689922.31.АААЖЛБ787 м. Коростень, вул. Жовтнева, 52а
69,7
113 843,00
2 роки 364 дні
Організація торгівлі продовольчими товарами, крім
України
томир, просп. Миру, 22
хідної з магазином (літ. Л)
товарів підакцизної групи
2 Міністерство оборони
33689922, Концерн «Військторгсервіс», 03151, м. Київ-151,
Гаражі (літ. Б) та частина нежитло- 33689922.31.АААЖЛБ828; м. Новоград-Волинський, вул. Шев783,1;
570 799,00;
2 роки 364 дні
Організація торгівлі непродовольчими товарами та
України
вул. Молодогвардійська, 28а
вої будівлі складу (літ. В)
33689922.33.АААЖЛБ829 ченка, 50
156,9
114 367,00
розміщення складу будівельних матеріалів
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 10008, м. Житомир, вул. 1 Травня, 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
з/п

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
Назва органу управління
з/п

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

найменування

реєстровий номер майна

1 Державна служба статис- 02360599, Головне управління статистики в Івано-Франківській області, Приміщення адмінбудівлі
тики України
76000, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 6, тел. (0342) 79-20-77

02360599.1. АААДЕЕ956

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за незалежмаксимально можливий
площа, м2
ною оцінкою, грн
строк оренди
Івано-Франківська обл., м. Ро79,0
109 889,00
2 роки 11 місяців
гатин, вул. Кудрика, 10
станом на 30.09.2016
місцезнаходження

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

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

КИЇВСЬКА область
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

1 Міністерство інфраструктури
України
2 Державне агентство лісових
ресурсів України

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

найменування

22919784, Київська обласна дирекція УДППЗ «Укрпошта»

Площі на зовнішніх поверхнях будівлі

22996218, ДП «Київський деревообробний завод Міністерства
оборони України»

Приміщення № 11 в будівлі «Цех меблевий
(№ 1)» (літ. «К», інв. № 30)

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
вартість майна за незалежною
місцезнаходження
загальна площа, м2
номер майна
оцінкою без ПДВ, грн
–
Київська обл., смт Макарів, вул. Димитрія Рос6,8
33 700,00
товського, 38
–
Київська обл., смт Коцюбинське, вул. По260,8
935 800,00
номарьова, 17

максимально можливий
строк оренди
2 роки 11 місяців
2 роки 11 місяців

мета використання
Розміщення зовнішньої реклами
на будівлі
Виробнича діяльність

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, РВ ФДМУ по Київській області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

КІРОВОГРАДСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Кіровоградській 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

реєстровий номер майна

місцезнаходження

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за незалеж- максимально можлимета використання
площа, м2
ною оцінкою, грн
вий строк оренди
28,0
150 539,00
12 місяців
Розміщення технічних засобів провайдера телекомунікацій, який надає
послуги доступу до мережі Інтернет та кабельного телебачення
840,7
851 461,00
2 роки 11 місяців Здійснення виробничої діяльності

1 Державне агентство резерву 14373288, Державна організація «Комбінат «Трикутник», 25015,
Нежитлове приміщення на пер- 14373288.4.АААКВЕ550
м. Кропивницький,
України
м. Кропивницький, вул. Євгена Маланюка, 3, тел. (0522) 37-80-10 шому поверсі адмінбудівлі
вул. Є. Маланюка, 3
2 Державне агентство водних 23227031, Кіровоградська гідрогеолого-меліоративна партія,
Нежитлові приміщення матері- 23227031.11.АААЖЖЛ580 м. Кіровоград, проїзд
ресурсів України
25015, м. Кіровоград, проїзд Аджамський, 3, тел. (0522) 24-19-40 ального складу № 2
Аджамський, 3
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, РВ ФДМУ по Кіровоградській 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 орендодавцем буде оголошено конкурс на право його оренди відповідно до вимог
абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

Назва органу
управління

1 Міністерство освіти
і науки України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)
2071004, Українська академія друкарства,
м. Львів, Під Голоском, 19, тел. (032) 242-23-40

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна пло- вартість майна за неза- максимально можливий
мета використання
2
ща, м
лежною оцінкою, грн
строк оренди
30,0
249 060,00
2 роки 364 дні
Розміщення технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мостаном на 31.12.2016
більного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету

реєстровий номер
місцезнаходження
майна
Частина технічного поверху на- Інформація відсутня м. Львів,
вчального корпусу № 2
вул. Підвальна,17
найменування

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, РВ ФДМУ по Львівській області. Заяви подаються в окремому
конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на 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».

ПОЛТАВСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Полтавській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контакреєстровий
загальна
вартість майна за неза- максимально можливий
найменування
місцезнаходження
мета використання
тний телефон)
номер майна
площа, м2
лежною оцінкою, грн
строк оренди
1 Міністерство со03189185, Спеціалізований Миргородський сана- Частини нежитлового приміщення коридору першого
03189185.3.ГУТРДФО25; вул. Харківка, 64, м. Мир3,5
23 722,00
2 роки 11 місяців
Розміщення: торговельних об’єктів з продажу непродовольчих товарів
2
ціальної політики
торій «Слава», вул. Харківка, 64, м. Миргород, Пол- поверху приміщення лікувального корпусу – 2,0 м та 03189185.3.ГУТРДФО20 город, Полтавська об(сувенірна продукція, керамічні вироби, вироби з дерева, петриківський
України
тавська обл., 37600, тел. (05355) 5-27-16
ласть, 37600
розпис, мило та косметичні засоби ручної роботи) – 2,0 м2; іменні рушчастини нежитлового приміщення вестибуля першого
поверху приміщення спального корпусу № 2 – 1,5 м2
ники, серветки, носовички, поїлки для користувачів в кюветі – 1,5 м2
2 Державна казначей- 37714540, УДК СУ у Гребінківському районі ПолЧастина нежитлових приміщень
37714540.1.АААГБГ896 вул. Є. Гребінки, 3,
45,9
208 000,00
2 роки 11 місяців
Офіс
ська служба України тавської області, вул. Є. Гребінки, 3, м. Гребінка,
м. Гребінка, ПолтавПолтавська обл., 37400, тел. 9-25-90
ська обл.
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 4-й поверх, кімн. 415. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

РІВНЕНСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Рівненській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
Назва органу управління
з/п
1 Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2
вартість майна за незалежною оцінкою, грн
Стоянка відстою автобусів 24584661.303.АААЖАВ989 Рівненська обл., м. Вараш,
3 161,2
87 400,00
Транспортного цеху
мкр-н Перемоги, 53а

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
05425046, ВП «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом», 34400, Рівненська обл., м. Вараш, тел.: (3636) 6-41-74, 6-43-49

максимально можливий строк оренди мета використання
2 роки 11 місяців
Розміщення складу

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) 22-50-79. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ТЕРНОПІЛЬСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Тернопільській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
вартість майна за незалеж- максимально можливий строк
загальна площа, м2
мета використання
ною оцінкою без ПДВ, грн
оренди
1 Державне агентство водних 03562307, Чортківське міжрайонне управління водного господар- Частина гаража під літ. Є, 03562307.1.АААБЕЕ532
вул. Князя Володимира Великого, 12,
100,8
105 640,00
2 роки 11 місяців
Приміщення поз. 1-1, 1-2, 1-3 площею
ресурсів України
ства, 48500, вул. Князя Володимира Великого, 12, м. Чортків,
поз. 1-1, 1-2, 1-3, 1-4
м. Чортків, Тернопільська обл.
49,3 м2 – складування матеріалів; приміщення
Тернопільська обл., тел. (03552) 3-17-76
поз. 1-4 площею 51,5 м2 – стоянка автомобіля
2 Тернопільська обласна дер- 33866581, Департамент агропромислового розвитку Тернопіль- Частина зовнішнього фаса- 33866581.1.ШИВУИЮ039 вул. Князя Острозького, 14, м. Тер12,35
22 830,00
2 роки 11 місяців
Розміщення зовнішньої вивіски
жавна адміністрація
ської обласної державної адміністрації, 46001, вул. Князя Острозь- ду адміністративної будівлі
нопіль
кого, 14, м. Тернопіль, тел.: (0352) 52-47-60, 52-00-92
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 603, РВ ФДМУ по Тернопільській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно
до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу управління

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

ЧЕРНІГІВСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Чернігівській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий
вартість майна за незалеж- максимально можливий строк
місцезнаходження
загальна площа, м2
мета використання
номер майна
ною оцінкою, грн
оренди
1 Міністерство юстиції
08571788, Академія Державної пенітенціарної служби, 14000, м. Чернігів, Нежитлові приміщення другого поверху будівлі ресто–
м. Чернігів, вул. Шевченка, 103
728,3
2 622 959,59
2 роки 364 дні
Розміщення ресторану
України
вул. Гонча, 34, тел. (0462) 67-68-22
рану та адмінбудівлі (А1-2)
2 Міністерство юстиції
08571788, Академія Державної пенітенціарної служби, 14000, м. Чернігів, Нежитлові приміщення першого поверху будівлі рес–
м. Чернігів, вул. Шевченка, 103
812,1
3 104 304,76
2 роки 364 дні
Розміщення культурноУкраїни
вул. Гонча, 34, тел. (0462) 67-68-22
торану та адмінбудівлі (А1-2)
розважального центру
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43, з 8.00 до 17.00, крім п’ятниці, у п’ятницю – до 16.00 (крім вихідних), РВ
ФДМУ по Чернігівській області. Довідки за тел. (0462) 77-44-95. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт
оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу управління

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

найменування

м. КИЇВ
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по м. Києву 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)

1 Міністерство освіти і науки України 00193602, Державний вищий навчальний заклад «Київський механікотехнологічний коледж», 02090, м. Київ, вул. Харківське шосе, 15, тел.:
296-70-59, 559-37-00

10 квітня 2017 року

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна
вартість майна за незалежмісцезнаходження
площа, м2
ною оцінкою, грн
Нерухоме майно – частина нежитлового примі- 00193602.101.ХХУЖНЕ022 м. Київ, вул. Харків48,5
584 900,00
щення на першому поверсі навчального корпусу
ське шосе, 15
станом на 30.11.2016
найменування

реєстровий номер майна

максимально можливий
мета використання
строк оренди
2 роки 11 місяців
Розміщення їдальні, що не здійснює
продаж товарів підакцизної групи, у навчальному закладі

№ 27 (1047)

5
Продовження таблиці

№
з/п

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна
вартість майна за незалежреєстровий номер майна місцезнаходження
площа, м2
ною оцінкою, грн
00699715.1.БЕММЛЦ072 м. Київ, вул. Волин60,3
790 412,00
ська, 12
станом на 31.12.2016

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

Назва органу управління
максимально можливий
найменування
мета використання
строк оренди
2 Державна служба України з питань 00699715, Об’єднання ветеринарної медицини в м. Києві, вул. Волинська, Нерухоме майно – нежитлові приміщення на
2 роки 11 місяців
Розміщення ветеринарної клініки
безпечності харчових продуктів та 12, м. Київ, 03151, тел. (044) 245-78-02
1-му поверсі будівлі
захисту споживачів
3 Міністерство освіти і науки України 03566044, Державний навчальний заклад «Київський центр професійноНерухоме майно на другому поверсі учбового 03566044.58.АААБИД374
м. Київ, вул. Чистя67,6
710 000,00
2 роки 11 місяців
Розміщення курсів з навчання водіїв автехнічної освіти», 03062, м. Київ, вул. Чистяківська, 24, тел. 400-01-24
корпусу
ківська, 24
станом на 31.12.2016
томобілів (погодинно – 24 год./міс.)
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

ВІННИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про проведення конкурсу на право
укладення договору оренди нерухомого державного майна

Орган, уповноважений управляти державним майном: Міністерство охорони
здоров’я України.
Назва і місцезнаходження органу, що проводить конкурс: РВ ФДМУ по Вінницькій області, адреса: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 6,0 м2 на 1-му поверсі навчального корпусу № 2
за адресою: м. Вінниця, вул. Стуса/Пирогова, 2/19 (реєстровий номер майна за
даними Єдиного реєстру об’єктів державної власності 02010669.1.ААААКК864).
Вартість об’єкта, визначена шляхом проведення незалежної оцінки на
31.12.2016, становить 50 689,00 грн.
Стартова орендна плата, визначена згідно з Методикою розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженою постановою
Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 № 786, за базовий місяць розрахунку – січень 2017 р. становить 277,59 грн без ПДВ.
Основні вимоги щодо використання об’єкта оренди:
використання об’єкта оренди з метою надання послуг з ксерокопіювання – 3,0 м2,
здійснення торгівлі канцелярськими товарами – 3,0 м2; запропонований найбільший
розмір орендної плати за використання об’єкта оренди порівняно зі стартовим;
авансовий внесок у розмірі місячної орендної плати протягом п’яти робочих днів з
моменту укладення договору оренди; своєчасна і в повному обсязі сплата орендної
плати (щомісяця до 15 числа); ефективне використання об’єкта оренди відповідно до
умов договору оренди; дотримання санітарних норм та належних умов експлуатації
об’єкта оренди; збереження об’єкта оренди, забезпечення заходів протипожежної
безпеки об’єкта оренди; заборона на передачу об’єкта оренди у суборенду; заборона приватизації об’єкта оренди; здійснення своєчасно, за свій рахунок та без права
компенсації капітального, поточного та інших видів ремонту об’єкта оренди; проведення невід’ємних поліпшень об’єкта оренди з дозволу орендодавця, за згодою
балансоутримувача і уповноваженого органу управління; неможливість компенсації
невід’ємних поліпшень об’єкта оренди у разі припинення або розірвання договору
оренди; страхування орендованого майна (безумовна франшиза – 0 %) протягом
місяця після укладення договору оренди; строк оренди – 1 рік; компенсація переможцем конкурсу витрат на оцінку об’єкта оренди.
Основним критерієм визначення переможця є найбільший розмір орендної
плати у разі обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі претенденти подають на розгляд комісії такі матеріали:
заяву про участь у конкурсі; документи, передбачені наказом ФДМУ від
15.02.2013 № 201 «Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.03.2013 за № 346/22878
(зі змінами). Якщо претендент вже подавав заяву про оренду, яка стала підставою
для оголошення конкурсу, після оголошення конкурсу він подає нові пропозиції відповідно до умов конкурсу; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру
орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день
проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом 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 конвертах з написом «На конкурс», з відбитком печатки претендента.
Кінцевий строк приймання пропозицій від претендентів – за 3 робочих дні до
проведення конкурсу (понеділок – четверг до 17.00, п’ятниця – до 16.00).
Конкурсні пропозиції щодо розміру орендної плати, який не може бути меншим
за розмір стартової орендної плати, подаються учасниками конкурсу в окремому
конверті в день проведення конкурсу.
Конкурс буде проведено о 10.00 через 10 календарних днів після публікації цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» у РВ ФДМУ по Вінницькій
області за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, актова зала.
Телефон для довідок з питань проведення конкурсу (0432) 67-52-17.

ЗАПОРІЗЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про проведення конкурсу з
використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за
принципом аукціону на право оренди нерухомого державного майна

 Нежитлові приміщення № 105, 106, 107 та частина приміщення
спільного користування № 103 (площею 3,9 м2) загальною площею 9,2 м2
другого поверху адміністративної будівлі (літ. А-4, А1), реєстровий номер
08804927.1.ТГЧЮБР087, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 56, що перебуває на балансі Управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУМВС України в Запорізькій області, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
08804927.
Згідно зі звітом про незалежну оцінку вартість нерухомого майна на 31.12.2016
становить без ПДВ 29 938,00 грн.
Об’єкт оренди перебуває на балансі Управління по боротьбі з організованою
злочинністю ГУМВС України в Запорізькій області.
Орган управління: Міністерство внутрішніх справ України.
Основні умови конкурсу:
1. Цільове призначення: розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів
підакцизної групи (орендна ставка 6 %).
2. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати порівняно із
стартовим. Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць – лютий 2017
року становить без урахування ПДВ  153,00 грн на місяць.
3. Строк оренди – 2 роки 364 дні з можливим продовженням договору оренди за умови обов’язкового погодження з органом, уповноваженим управляти
об’єктом оренди.
4. Забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому санітарними
нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в на-

лежному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням
нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки.
5. Передане в оренду майно чи його частина не підлягає передачі в суборенду та приватизації.
6. Протягом місяця після укладення договору застрахувати орендоване майно на суму, не меншу ніж його вартість за висновком про вартість, на користь балансоутримувача, який несе ризик випадкової загибелі чи пошкодження об’єкта
оренди в порядку, визначеному законодавством, та надати орендодавцю та балансоутримувачу копії договору страхування орендованого майна (страхового
поліса) разом з документами, що підтверджують оплату страхового внеску. Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди
майно було застрахованим.
7. Здійснювати витрати, пов’язані з утриманням орендованого майна. Протягом
15 робочих днів після підписання договору укласти з балансоутримувачем орендованого майна договір про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання
орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю та надати його копію орендодавцю. В разі потреби орендар укладає договори на комунальні послуги
безпосередньо з підприємствами, організаціями, які надають такі послуги.
8. Компенсувати протягом 10 календарних днів з дати підписання договору
оренди переможцем конкурсу витрат на виготовлення звіту про незалежну оцінку
платнику названого звіту, якщо останній не стане переможцем конкурсу (за наявності документів, що підтверджують виготовлення звіту про незалежну оцінку
та його оплату).
9. На підтвердження зобов’язання за договором оренди і на забезпечення
його виконання протягом одного місяця з дати укладення договору оренди внести до державного бюджету та балансоутримувачу завдаток в установленому
чинним законодавством співвідношенні, в розмірі, не меншому ніж подвійний
розмір орендної плати за базовий місяць оренди, який вноситься в рахунок плати
за останні місяці оренди.
10. Після отримання проекту договору оренди протягом п’яти робочих днів
повернути підписаний договір орендодавцеві.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону. Основним критерієм визначення переможця є найбільший розмір орендної плати у разі обов’язкового забезпечення
виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії
такі матеріали:
відповідно до вимог п. 7 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011
№ 906, зі змінами: заяву про участь у конкурсі; проект договору з пропозиціями
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.
Конкурс буде проведений о 9.00 на 10-й календарний день з дати опублікування інформації про проведення конкурсу в газеті «Відомості приватизації» за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, кімн. 35, РВ
ФДМУ по Запорізькій області.
Реєстрація учасників конкурсу починається за 30 хв. та завершується за 10 хв.
до початку проведення конкурсу за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги,
50, кімн. 35, РВ ФДМУ по Запорізькій області.
Заяви та документи на участь у конкурсі приймаються протягом 7 календарних днів з дати опублікування. Пропозиції подаються у конвертах з написом «На
конкурс» з відбитком печатки претендента щодня з 8.00 до 17.00, по п’ятницях та
передсвяткових днях – з 8.00 до 15.00 (обідня перерва з 12.00 до 12.45) за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, кімн. 10, РВ ФДМУ по Запорізькій
області.
Якщо дата кінцевого терміну приймання заяв припадає на неробочий чи святковий день, то днем кінцевого терміну приймання заяв вважається попередній
перед такими вихідними чи святковими днями робочий день.
У разі, якщо дата проведення конкурсу припадає на неробочий чи святковий
день, то датою проведення конкурсу вважається наступний за вихідними чи святковими днями робочий день.

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

 Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно – нежитлові приміщення загальною площею 18,2 м2 (реєстровий номер майна
02544537.43. ЧСУМНЯ037), що перебуває на балансі державного навчального
закладу «Центр професійної освіти інформаційних технологій, поліграфії та дизайну
м. Києва», за адресою: м. Київ, вул. Януша Корчака, 8.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на
31.10.2016 становить 218 596,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство освіти і
науки України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – жовтень 2016 року становить
728,65 грн без урахування ПДВ; мета використання: розміщення буфету, що не
здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальному закладі; 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 – 1 рік; 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; на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми місячної орендної плати на розрахунковий рахунок відділу
Державного казначейства за місцем розташування об’єкта оренди протягом місяця
з моменту підписання договору оренди. Внесений завдаток підлягає зарахуванню
в рахунок плати за останній місяць платежів за використання майна; укладення з
балансоутримувачем орендованого майна договору про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг
орендарю; протягом місяця після укладення договору оренди застрахувати орендоване майно на суму, не меншу ніж його вартість (франшиза безумовна – 0 %) за
звітом про оцінку, на користь балансоутримувача і подати орендодавцю копії стра-

хового 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
укладення або непідписання 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.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно
з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 10 % 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;
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника
юридичної особи; посвідчені нотаріусом 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», запечатаному печаткою учасника конкурсу (для фізичних осіб за наявності), із зазначенням назви учасника конкурсу та об’єкта оренди (адреса, площа,
балансоутримувач).
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноважені особи
учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати
за базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому
засіданні конкурсної комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація конкурсних
пропозицій щодо розміру орендної плати завершується за 10 хв. до початку проведення конкурсу (кімн. 102).
Конкурс буде проведено о 16.00 на 10-й календарний день після дати
опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г,
РВ ФДМУ по м. Києву (кімн.102).
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладення договорів оренди
державного майна РВ ФДМУ по м. Києву або за тел. (044) 281-00-21.

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про підсумки конкурсу на право оренди
нерухомого державного майна

За результатами конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону:
проведеного 20.03.2017, на право укладення договору оренди державного
нерухомого майна – канальної насосної станції з гідротехнічними спорудами загальною площею 27 889,50 м2 за адресою: м. Київ, вул. Промислова, 4, що перебуває
на балансі Державного підприємства «УКРРИБА», конкурсною комісією прийнято
рішення укласти договір оренди з ТОВ «РИБАПРОМІНВЕСТ»;
проведеного 16.03.2017, на право укладення договору оренди державного
нерухомого майна – частини нежитлового приміщення корпусу № 11 на першому
поверсі (фойє) загальною площею 6,0 м2 за адресою: м. Київ, просп. Космонавта
Комарова, 1, що перебуває на балансі Національного авіаційного університету,
конкурсною комісією прийнято рішення укласти договір оренди з ФОП Мартинов
С. В., ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 01132330;
проведеного 13.03.2017, на право укладення договору оренди державного нерухомого майна загальною площею 50,4 м2 за адресою: просп. Степана
Бандери, 19, що перебуває на балансі Державного підприємства «Спеціалізована медико-санітарна частина № 18 МОЗ України», конкурсною комісією прийнято рішення укласти договір оренди з єдиним учасником конкурсу – ФОП
Іванова О. М., ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 2835617988;
проведеного 06.03.2017, на право укладення договору оренди державного
нерухомого майна загальною площею 194,8 м2 за адресою: вул. Мельникова, 36/1,
що перебуває на балансі Національної академії державного управління справами
при Президентові України, конкурсною комісією прийнято рішення укласти договір
оренди з ФОП Свірська О. В., ідентифікаційний номер 3428410507;
проведеного 16.03.2017, на право укладення договору оренди державного нерухомого майна загальною площею 64,5 м2 за адресою: просп. Перемоги,
37к, що перебуває на балансі Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», конкурсною комісією
прийнято рішення укласти договір оренди з ФОП Котенко А. Є., ідентифікаційний
номер 2367600162;
проведеного 20.03.2017, на право укладення договору оренди державного
нерухомого майна загальною площею 18,0 м2 за адресою: вул. Вишгородська, 85а,
що перебуває на балансі Державної установи «Територіальне медичне об’єднання
МВС України по Київській області», конкурсною комісією прийнято рішення укласти
договір оренди з ТОВ «ХЕЛМІ ЕНД ХЕПІ ФАРМАСІ», код за ЄДРПОУ 39369636;
проведеного 23.03.2017, на право укладення договору оренди державного
нерухомого майна – частини нежитлового приміщення загальною площею 2,0 м2,
що перебуває на балансі Державної фіскальної служби України та в оперативному
управлінні (користуванні) Державної податкової інспекції у Деснянському районні
ГУ ДФС у м. Києві на підставі наказу ДФС від 29.06.2016 № 581 «Про орендні відносини», за адресою: м. Київ, вул. Закревського, 41 конкурсною комісією прийнято
рішення укласти договір оренди з єдиним учасником конкурсу ФОП Сіренок В. Г.,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 2868313592;
проведеного 01.03.2017, на право укладення договору оренди державного
нерухомого майна – нежитлових приміщень загальною площею 192,0 м2, що перебуває на балансі ДВНЗ «Київський енергетичний коледж», за адресою: м. Київ,
вул. Івана Сергієнка, 7 конкурсною комісією прийнято рішення укласти договір
оренди з єдиним учасником конкурсу – ФОП Кравченко Л. О., ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ 2425515384.

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

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: нежитлове вбудоване приміщення № 29 площею
12,8 м2 на 1-му поверсі 3-поверхового адміністративного корпусу. Балансоутримувач: РВ ФДМУ по Вінницькій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21100,
м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. 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 – ФОП
Остренюк Л. В. 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 01.01.2017: відновна – 1 919,00 грн;
залишкова – 223,00 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення част. № 1 –
39,4 м2, № 50 – 2,6 м2, загальною площею 42,0 м2 на 1-му поверсі будівлі
складу цеху № 4 (літ. 4). Балансоутримувач: Державне підприємство «45 Експериментальний механічний завод». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21100, м. Вінниця, вул. Стрілецька, 57а. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта з метою продовження 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 Браніцкий В. О. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
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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 01.03.2017: відновна – 9 706,00 грн; залишкова – 2 977,00
грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення
№ 1 площею 450,0 м2 будівлі блоку складів № 1 (літ. 21). Балансоутримувач:
Державне підприємство «45 Експериментальний механічний завод». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Вінниця, вул. Стрілецька (колишня Червоноармійська), 57.
Мета проведення незалежної 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) 56-2465. Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з
оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ФОП Опанасюк А. А.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 частина приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій станом на 22.03.2017: відновна – 55 264,00 грн; залишкова –
16 906,00 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2017.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення
№ 1 площею 28,64 м2 на 1-му поверсі 2-поверхового громадсько-побутового
корпусу. Балансоутримувач: ДНЗ «Крижопільський професійний будівельний ліцей». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 24600, Вінницька обл., Крижопільський
р-н, смт Крижопіль, вул. Чабанюка, 7. Мета проведення незалежної 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 Снігур В. М. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних

інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 частина
приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій станом на 01.03.2017: відновна – 19 620,00 грн; залишкова – 936,00
грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2017.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення
№ 2 площею 30,0 м2 на 1-му поверсі прибудови (А2) до адміністративного
корпусу № 1 (літ. А). Балансоутримувач: Державна установа «Вінницька установа
виконання покарань № 1». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21001, м. Вінниця,
вул. Брацлавська (колишня Островського), 2. Мета проведення незалежної 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 – ФОП Загороднюк П. Ф. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 частина
приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій станом на 10.03.2017: відновна – 8 139,00 грн; залишкова – 3 361,00
грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2017.
 6. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення № 1 площею 85,0 м2 на 1-му поверсі будівлі ремонтно-механічного
відділення ЕМВ (літ. М). Балансоутримувач: Державне підприємство «45 Експериментальний механічний завод». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21100,
м. Вінниця, вул. Стрілецька, 67. Мета проведення незалежної 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 – ФОП Колесніков Р. Ю. Кількість об’єктів необоротних активів (не-
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 Об’єкт оцінки № 1: нежитлові приміщення площею 48,4 м2 на першому поверсі адміністративного будинку (літ. А-4). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20. Балансоутримувач: Житомирський філіал
Державного науково-дослідного 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: 31.03.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по
Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Юзефович О. В.
 Об’єкт оцінки № 2: нежитлове приміщення (кабінет) площею 22,2 м2 в
адміністративній будівлі (літ. А). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир,
вул. Велика Бердичівська, 25. Балансоутримувач: Державне підприємство «Житомирторф» (м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 25). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.03.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ
по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Коломєєць О. А.
 Об’єкт оцінки № 3: нежитлове приміщення (кабінет) площею 17,1 м2 в
адміністративній будівлі (літ. А). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир,
вул. Велика Бердичівська, 25. Балансоутримувач: Державне підприємство «Житомирторф» (м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 25). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.03.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ
по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Афоніна Н. П.
 Об’єкт оцінки № 4: нежитлові приміщення площею 145,9 м2 на першому
поверсі адмінприміщення (літ. А). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м Житомир,
вул. Юрка Тютюнника (Войкова), 7. Балансоутримувач: Державна фіскальна служба
України в оперативному управління Головного управління ДФС у Житомирській області (м. Житомир, вул. Юрка Тютюнника, 7). Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди. Дата оцінки: 31.03.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Блоцький М. Е.
 Об’єкт оцінки № 5: нежитлова будівля площею 354,2 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м Житомир, мкр-н Мистецькі ворота, 5. Балансоутримувач: Національна академія статистики, обліку та аудиту (м. Київ, вул. Підгірна, 1).
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.03.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – Незалежна релігійна громада Церкви Євангельських християн-баптистів.
 Об’єкт оцінки № 6: нежитлові приміщення площею 60,0 м2 на першому 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: 31.03.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по
Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Євдокімова Т. Е.
 Об’єкт оцінки № 7: нежитлові приміщення в будівлі торговельнопромислового комплексу площею 856,7 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Леваневського, 22. Балансоутримувач: Концерн «Військторгсервіс» (м. Київ, вул. Молодогвардійська, 28а).
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.03.2017.
Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки –
ТОВ «Верес-98».
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.
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнень до нього
(лист ФДМУ від 01.12.2016 № 10-36-23450) максимальна ціна послуг з оцінки майна, що буде розглядатися конкурсною комісією, становить 2 200,00 грн.
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.

КИЇВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
Дата Вид варПлатник
Замовник
оцінки тості
Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
1 Частина нежитлового приміщення площею 29,0 м2
Філія ПАТ
РВ ФДМУ
за адресою: Київська обл., м. Кагарлик, вул. Май«НСТУ»
по Київській
дан Незалежності, 1, що перебуває на балансі КП
«Київська
області
«Укрспецзв’язок»
регіональна
дирекція»
2 Нежитлове приміщення площею 25,8 м2 за адресою:
ПП «Лікмед» РВ ФДМУ
Київська обл., Бориспіль-7, аеропорт, що перебуває
по Київській
на балансі РСП «Київцентраеро» Украероруху
області
31.12.16

Ринкова
Ринкова

Назва об’єктів

30.04.17

№
з/п

Ринкова
Ринкова

РВ ФДМУ
по Київській
області
РВ ФДМУ
по Київській
області

Спеціальна

РВ ФДМУ
по Київській
області

Спеціальна

РВ ФДМУ
по Київській
області

РВ ФДМУ
по Київській
області

Спеціальна

Ринкова

Ринкова

РВ ФДМУ
по Київській
області

РВ ФДМУ
по Київській
області

Ринкова

31.03.17

31.03.17

30.04.17

3 Нежитлове приміщення площею 22,2 м2 за адресою:
ФВКП
Київська обл., Вишгородський р-н, смт Димер,
«Аптекавул. Революції, 1, що перебуває на балансі Київської
Димер»
обласної дирекції УДППЗ «Укрпошта»
2
4 Нежитлове приміщення площею 402,5 м за адресою:
ФОП Грисько
Київська обл., м. Бровари, вул. Горького, 1, що пеВ. В.
ребуває на балансі Пошуково-зйомочної експедиції
№ 60 КП «Кіровгеологія»
5 Частина майданчика площею 12,21 м2 за адресою:
ТОВ «Локо
Київська обл., Бородянський р-н, смт Бородянка,
Діджітал»
дільниця Київ – Коростень, перегін Бородянка –
Спартак, 68-й км, пк. 9, що перебуває на балансі ВП
Київської дистанційної колії ДТГО «Південно-Західна
залізниця»
6 Літні будинки літери 1, 3, 6, 8, 9, 11, 15, 18, 20, 21,
ТзОВ «Клас24, 26, 29, 31, 35, 38, 39, 41, 54, 55, 57, 58, 60, 61,
Резорт»
62, 63, 64, 65 за адресою: Київська обл., Броварський р-н, с. Погреби, що перебувають на балансі
КСП «Нова Україна»
7 Частина нежитлового приміщення № 1.1.17 площею
ТОВ «Перша
3,9 м2 на 1-му поверсі пасажирського термінала «D»
прокатна
компанія»
за адресою: Київська обл., Бориспіль-7, аеропорт,
що перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль»
8 Частина нежитлового приміщення № 1.1.16 площею
ТОВ «Рентал
3,85 м2 на 1-му поверсі пасажирського термінала «D»
Груп»
за адресою: Київська обл., Бориспіль-7, аеропорт,
що перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль»
9 Частина асфальтованого майданчика площею
ФОП Щербак
35,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Тараща, вул. Б.
О. О.
Хмельницького, 71/56, що перебуває на балансі ДП
«Київпассервіс»
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договорів оренди
10 Частина приміщення площею 200,0 м2 за адреТОВ
сою: Київська обл., Іванківський р-н, м. Чорнобиль,
«ГРІНвул. Леніна, 148, що перебуває на балансі ДСП «ЦенТРЕЙДІНГ»
тральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами»
31.03.17

 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення
площею 21,45 м2 першого поверху адміністративної будівлі. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Регіональний сервісний центр МВС України в Донецькій області, код 40112123. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 87523, Донецька
обл., м. Маріуполь, вул. Нове Життя, 14. Мета проведення оцінки: визначення вартості
майна з метою укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по
Донецькій області, телефон (057) 700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.
ua. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Укравтознак». Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 4,05 м2 холу першого поверху будівлі навчального корпусу № 1.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Донбаська національна академія будівництва і архітектури, код 02070795. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
84333, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Героїв Небесної Сотні, 14. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон (057) 700-0314, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: ФОП Копил
М. В. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення
площею 2,0 м2 першого поверху будівлі учбового корпусу № 3. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Маріупольський державний університет, код за
ЄДРПОУ 26593428. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 87500, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Матросова, 5. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з
метою укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій
області, телефон (057) 700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник
робіт з оцінки: ФОП Бочаров В. Ю. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2017.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення на першому
поверсі будівлі загальною площею 115,9 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: ДНЗ «Красногорівське ВПУ», код за ЄДРПОУ 02542403. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., Мар’їнський р-н, м. Красногорівка, вул. Охтирська, 2. 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, телефон/факс (057)
700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: Приватне підприємство «ОЛТАВІ». Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2017.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення на другому поверсі будівлі учбових майстерень загальною площею 22,14 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Маріупольський професійний ліцей, код за ЄДРПОУ 02542774. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь,
вул. Воїнів-Визволителів, 1. 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) 700-0226, телефон/факс (057) 700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник
робіт з оцінки: ТОВ «Фірма ТЕХНОТРОН». Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2017.
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 щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання
робіт (у календарних днях), але не більший ніж 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 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 № 1, 2, 4, 5 практичний
досвід з оцінки приміщень, частин будівель; до об’єкта № 3 – практичний досвід
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 1. Назва об'єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 25,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський державний університет
внутрішніх справ. Адреса: м. Дніпро, просп. Гагаріна, 26. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Нудель О. Г.
 2. Назва об'єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 73,2 м2.
Балансоутримувач: ДНЗ «Дніпропетровський центр професійно-технічної освіти
туристичного сервісу». Адреса: м. Дніпро, вул. Байкальська, 7. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник –
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Щербініна Є. Д.
 3. Назва об'єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 255,1 м2.
Балансоутримувач: Професійно-технічне училище № 2. Адреса: м. Дніпро, вул. Новоселівська, 27. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Платник – ТОВ «Дніпротехкомплект»
 4. Назва об'єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 146,16 м2.
Балансоутримувач: ПАТ «Інтерпайп НТЗ». Адреса: м. Новомосковськ, вул. Паланочна, 6. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник –
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ДОНЕЦЬКА область

з оцінки приміщень для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв та іншого подібного майна.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (4-й поверх). Телефони для довідок: (057) 700-03-27,
700-03-14.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублікування цієї
інформації об 11.00 в РВ ФДМУ по Донецькій області за адресою: 61057,
м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (3-й поверх).
Конкурсна документація подається до відділу інформаційного 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.
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ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область

Управління культури, молоді, національностей і релігій виконавчого комітету Новомосковської міської ради.
 5. Назва об'єкта: частина майданчика площею 23,44 м2, частина димової труби площею 2,0 м2 та частина зовнішньої поверхні стіни площею
7,43 м2. Балансоутримувач: ДП «ВО «Південний машинобудівний завод ім. О. М.
Макарова». Адреса: Дніпропетровська обл., с. Хащеве, вул. Овчаренко, 55. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПАТ «Телесистеми України». Дата оцінки: 22.12.2016
 6. Назва об'єкта: майданчик площею 400,0 м2. Балансоутримувач: Нікопольський професійний ліцей. Адреса: Дніпропетровська обл., с. Капулівка, вул. Арсентія Матюка, 3а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Платник – Комунальний позашкільний навчальний заклад освіти «Нікопольський
міжшкільний центр трудового навчання та технічної творчості».
 7. Назва об'єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 135,9 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. Замовник – РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області Платник – ФОП Вацлавів Ю. О.
 8. Назва об'єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 8,7 м2. Балансоутримувач: ДД УДППЗ «Укрпошта». Адреса: Дніпропетровська обл., смт Покровське, вул. Центральна (40 років Жовтня), 22. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області. Платник – ВО «Батьківщина».
 9. Назва об'єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 28,95 м2.
Балансоутримувач: ДП «Дніпродіпрошахт». Адреса: м. Дніпро, вул. Європейська, 15.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – Всеукраїнська
благодійна організація «Український фонд «Благополуччя дітей».
 10. Назва об'єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 78,62 м2.
Балансоутримувач: ДП «Дніпродіпрошахт». Адреса: м. Дніпро, вул. Європейська,
15. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник –
ТОВ БМТ «Дніпро- Інвест – Буд».
 11. Назва об'єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 89,2 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. Замовник – РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Дишлюк В. В.
 12. Назва об'єкта: будівля овочесховища літ. А-1 з прибудовами –
літ. А/-1, А2-2, загальною площею 1 083,4 м2, вентшахтою літ. а/-1, ґанком
літ. а, навісами – літ. А/, Б, воротами № 1, № 2. Балансоутримувач: ПрАТ «Євраз –Дніпропетровський металургійний завод». Адреса: м. Дніпропетровськ, просп.
Свободи, 187б. Мета оцінки – приватизація шляхом продажу на аукціоні. Дата оцінки:
31.03.2017. Замовник та особа-платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
 13. Назва об'єкта: об’єкт соціально-культурного призначення (група
Ж) – «Спортивний майданчик з роздягальнею» у складі: будівля роздягальні літ. А-1 площею 145,0 м2 з ґанком літ. а, спортивний майданчик – І площею
7115,3 м2, вимощення ІІ площею 2 483,6 м2, огорожа № 1 площею 252,3 м2. Балансоутримувач: ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат». Адреса: м. Кривий
Ріг, вул. Красноярська, 14б. Мета оцінки – приватизація шляхом продажу на аукціоні. Дата оцінки: 31.03.2017. Замовник та особа-платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
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 керівником СОД та засвідчені печаткою.
Конкурсний відбір 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.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, та терміну виконання робіт (у календарних днях).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом документів, що в ньому містяться, та відміткою на конверті «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності» до відділу документального забезпечення та архівної роботи
за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 10 до 19 квітня 2017 р.
Конкурс відбудеться у регіональному відділенні 25.04.2017 о 10.00,
телефон для довідок (056) 744-11-51.
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матеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 частина приміщень.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.03.2017: відновна – 18 301,00 грн; залишкова – 7 424,00 грн. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2017.
 7. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення
№ 2 площею 37,0 м2 на 1-му поверсі прибудови (А2) до адміністративного
корпусу № 1 (літ. А). Балансоутримувач: Державна установа «Вінницька установа
виконання покарань № 1». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21001, м. Вінниця,
вул. Брацлавська (колишня Островського), 2. Мета проведення незалежної 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 – ФОП Красій В. І. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 частина приміщення.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 10.03.2017: відновна – 10 038,00 грн; залишкова – 4 145,00 грн. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2017.
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення № 1 (68,5 м2) у
приміщені № 2 та № 2 (47,5 м2) у приміщені № 3, загальною площею 116,0 м2
одноповерхового блоку допоміжних цехів з підвалом (літ. М). Балансоутримувач: Державне підприємство «Вінницький завод «Кристал». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 21100, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21. Мета проведення незалежної
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 Науково-виробниче підприємство «АСТОК». Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком,
шт.: 2 приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій станом на 28.02.2017: відновна – 247 702,23 грн; залишкова – 99 462,85
грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2017.
 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення № 1 – № 7 загальною площею 426,6 м2 складу МТС (літ. Ж). Балансоутримувач: Вінницька
філія Концерну «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Вінниця,
вул. Чехова, 7а. Мета проведення незалежної 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) 5624-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт
з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ФОП Митченко
С. М. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком, шт.: 7 приміщень. Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 22.02.2017: відновна – 149 258,00 грн; залишкова – 66 058,00 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2017.
 10. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення № 13 площею 10,0 м2 на 1-му поверсі 5-поверхового адміністративного
будинку (літ. А). Балансоутримувач: Подільське державне підприємство геодезії,
картографії та кадастру. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Вінниця, вул. Келецька, 63. Мета проведення незалежної 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 – Державне підприємство «Центр державного земельного кадастру». Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 частина
приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій станом на 01.02.2017: відновна – 9 913,97 грн; залишкова – 6 263,57
грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2017.
 11. Назва об’єкта оцінки: будівля спиртового цеху загальною площею
1 214,0 м2; будівля парокотельного цеху загальною площею 836,49 м2. Балансоутримувач: Державне підприємство «Гайсинський спиртовий завод». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 23700, Вінницька обл., Гайсинський р-н, м. Гайсин,
вул. Плеханова, 28. Мета проведення незалежної 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 «Корпорація Скіф-96». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 2 будівлі. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.03.2017:
будівлі спиртового цеху: відновна – 615 534,39 грн; залишкова – 417 688,62 грн;
будівля парокотельного цеху: відновна – 140 837,41 грн; залишкова – 101 935,15
грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2017.
 12. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення
№ 1 площею 214,0 м2 на 1-му поверсі будівлі ремонтно-механічного відділення ЕМВ (літ. М). Балансоутримувач: Державне підприємство «45 Експериментальний механічний завод». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21100, м. Вінниця,
вул. Стрілецька (колишня Червоноармійська), 67. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-5217. 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 Лихогляд В. В. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 частина
приміщень. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій станом на 01.03.2017: відновна – 46 076,00 грн; залишкова – 18 692,00
грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2017.
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’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна
та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
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 дати проведення
конкурсу (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’єкту 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.
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Платник

Замовник

ФОП Мото- РВ ФДМУ
рний Роман по Київській
Григорович області

Спеціальна

ТОВ «МАКО- РВ ФДМУ
ТРЕЙДІНГ» по Київській
області

Ринкова

Ринкова

Ринкова

Ринкова

ТОВ «Монте РВ ФДМУ
Крісто»
по Київській
області

ПАТ «АвіаРВ ФДМУ
ціна компанія по Київській
«Дніпроавіа» області
ПАТ «АвіаРВ ФДМУ
ціна компанія по Київській
«Дніпроавіа» області

Ринкова

30.04.17

30.04.17

30.04.17

30.04.17

30.04.17

30.04.17

№
Дата Вид варНазва об’єктів
з/п
оцінки тості
2
11 Приміщення загальною площею 940,2 м , а саме:
частина конференц-комплексу ЦППК з харчоблоком
площею 48,3 м2 (1-й поверх), частина конференцкомплексу ЦППК з харчоблоком площею 313,2 м2
(2-й поверх), частина конференц-комплексу ЦППК з
харчоблоком площею 148,3 м2 (3-й поверх), частина
юридичного корпусу площею 100,1 м2 (1-й поверх),
частина учбового корпусу Факультету податкової
міліції площею 51,5 м2 (3-й поверх), частина головного учбового корпусу площею 166,4 м2, частина
надбудови 2 – 5-поверхових навчальних корпусів
площею 112,4 м2 за адресою: Київська обл., КиєвоСвятошинський р-н, м. Ірпінь, вул. Університетська,
31, що перебувають на балансі Університету Державної фіскальної служби України
12 Нежитлове прибудоване приміщення площею
104,4 м2 в гуртожитку № 6 (інв. № 10120020)
за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Героїв Чорнобиля, 3, що перебуває на балансі Білоцерківський національний аграрний університет
13 Приміщення № 8 та № 9 площею 1 069,9 м2 у будівлі складу тимчасового зберігання № 1, 2, 3 (інв.
№ 8308) за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, ДП
«Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебуває
на балансі ДП МА «Бориспіль»
14 Нежитлове приміщення № 249 площею 18,0 м2 на
2-му поверсі пасажирського термінала «D» за адресою: Київська обл., Бориспіль, аеропорт, що перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль»
15 Нежитлове приміщення № 327 площею 6,6 м2 на
2-му поверсі пасажирського термінала «D» за адресою: Київська обл., Бориспіль, аеропорт, що перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль»
16 Цех лісопильний (інв. № 10120004) площею 197,6 м2
та цех деревообробний (інв. № 142) площею
109,9 м2 за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, с. Федорівка, вул. Миколаївська, 5,
що перебувають на балансі ДП «Димерське лісове
господарство»
17 Окремо розташована будівля садибного типу загальною площею 79,1 м2, у тому числі: частина будівлі
площею 37,5 м2 та частина будівлі площею 41,6 м2
за адресою: Київська обл., м. Чорнобиль, вул. 25
років Жовтня, 51, що перебуває на балансі ДСП
«Чорнобильський спецкомбінат»

ФОП Волощук Тетяна
Михайлівна
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Ринкова

30.04.17

ДНДУ «Чор- РВ ФДМУ
нобильський по Київській
центр з про- області
блем ядерної
безпеки,
радіоактивних відходів
та радіоекології»
Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Київській області конкурсну документацію, яка 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 № 60/28190 (далі – Положення), складається з:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій щодо ціни виконання робіт з
оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу, запечатаних в окремому конверті; 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); 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 (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).
Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окремо у запечатаному
конверті з описом підтвердних документів та обов’язковим зазначенням об’єкта,
на який подається конкурсна документація, що містяться в конверті, до відділу
управління персоналом та проходження державної служби РВ ФДМУ по Київській
області не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 613.
Конкурс відбудеться 27.04.2017 за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, РВ ФДМУ по Київській області об 11.00, телефон для довідок
200-25-36.

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

 1. Назва об’єкта оцінки: частина даху площею 5,0 м2 десятиповерхової
будівлі (інв. № 1). Місцезнаходження об’єкта: Луганська обл., м. Сєверодонецьк,
вул. Вілєсова, 1. Балансоутримувач: ДП «Інститут азотної промисловості і продуктів
органічного синтезу». Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди
для укладення договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 31.03.2017. Платник: ТОВ «ПРОСАТ».
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення гаража площею 21,5 м2
(інв. № 10300040). Місцезнаходження об’єкта: Луганська обл., м. Старобільськ,
пл. Гоголя, 1. Балансоутримувач: ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди
для продовження договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 31.03.2017. Платник: ПрАТ «Київстар».
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 в Міністерстві 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 25 квітня 2017 р. 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: вбудовані нежитлові приміщення загальною
площею 40,07 м2 на першому поверсі адміністративного корпусу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Городоцька, 222. Балансоутримувач: ДП
МОУ «Львівський завод збірних конструкцій». Мета проведення незалежної оцінки:
визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження
договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (032) 261-62-04 (відділ оренди
державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом
оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Городоцька, 222. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.03.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки –
ПП «Науково-виробнича фірма «Вігтек».
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 23 площею 11,0 м2
на першому поверсі двоповерхової будівлі (літ. А-2) (реєстровий номер
22402325.1). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Промислова, 9.
Балансоутримувач: Головне управління Держпродспоживслужби у Львівській області. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника
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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. Промислова, 9. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2017
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Дідура Ірина Іванівна.
 3. Назва об’єкта оцінки: державне нерухоме майно – нежитлове приміщення загальною площею 21,0 м2 у дев’ятиповерховому цегляному будинку
гуртожитку. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Червоноград,
вул. В. Стуса, 1. Балансоутримувач: Вище професійне училище № 11 м. Червонограда. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку
розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса
замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки
прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл.,
м. Червоноград, вул. В. Стуса, 1. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПП «Лінкер-Сервіс».
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення № 11, 12, 13
загальною площею 160,0 м2 на першому поверсі будівлі літ. «А3-2». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Збоїща, 15. Балансоутримувач: ДП «Проектноконструкторське технологічне бюро». 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. Збоїща, 15. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.03.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТОВ «Культпроектмонтаж».
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до
нього (лист ФДМУ від 21.02.2017 № 10-59-3320) рекомендована максимальна
ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у IV кварталі 2016 року та буде
розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 2 200,00 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 чинного сертифіката суб’єктів оціночної діяльності, яким 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, 261-62-04.

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

 Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею 32,7 м2
на першому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Липинського, 44. Балансоутримувач: Управління поліції охорони у Львівській області.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника
конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині
площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Липинського,
44. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2017 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ДП МВС України «Інформ-Ресурси».
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до
нього (лист ФДМУ від 21.02.2017 № 10-59-3320) рекомендована максимальна
ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у IV кварталі 2016 року та буде
розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 2 200,00 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 чинного сертифіката суб’єктів оціночної діяльності, яким 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, 261-62-04.

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

 1. Назва об'єкта: вбудоване нежитлове приміщення підвалу нежитлової будівлі площею 91,7 м2 (розміщення закладу соціального захисту).
Місцезнаходження об’єкта: вул. Я. Усика, 15, м. Миргород, Полтавська область.
Балансоутримувач: УДКСУ у Миргородському районі. Мета оцінки: визначення
ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата
оцінки: 31.03.2017. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: Миргородський районний територіальний
центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг).
 2. Назва об'єкта: частина вбудованого нежитлового приміщення вестибуля гуртожитку площею 5,0 м2 (торгове приміщення). Місцезнаходження
об’єкта: вул. Кагамлика, 35, м. Полтава. Балансоутримувач: ВДНЗУ «Українська
медична стоматологічна академія». Мета оцінки: визначення ринкової вартості з
метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.03.2017.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних
дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області.
Платник виконаних робіт: ФОП Тучина Н. Д.
 3. Назви та місцезнаходження об’єктів: кабінет на першому поверсі адміністративної будівлі площею 10,3 м2 за адресою: вул. Героїв Майдану, 75, м. Гадяч,
Полтавська обл.; кабінет на першому поверсі адміністративної будівлі площею
5,6 м2 за адресою: просп. Володимирський, 178б, м. Лубни, Полтавська обл.; кабінет на першому поверсі адміністративної будівлі площею 2,7 м2 за адресою: вул.
Миргородських Дивізій, 14а, м. Миргород, Полтавська обл. (розміщення відділень
банку). Балансоутримувач: Регіональний сервісний центр в Полтавській області.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.03.2017. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у
разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ
ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ПАТ «Мета банк».
 4. Назва об'єкта: частина нежитлового приміщення загальною площею
3,0 м2 (розміщення банкомата). Місцезнаходження об’єкта: вул. Європейська,
155, м. Полтава. Балансоутримувач: Державна податкова інспекція у м. Полтаві
Головного управління Державної фіскальної служби у Полтавській області. Мета
оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.03.2017. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі
необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ
ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ПАТ АБ «Укргазбанк».

 5. Назва об'єкта: нежитлові приміщення 1-го поверху № 12, № 16; 3-го
поверху № 51, № 54, № 55, № 59 загальною площею 185,5 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Крамського, 9, м. Полтава. Балансоутримувач: Державне підприємство «Полтавський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою передачі об’єкта в оренди.
Запланована дата оцінки: 31.03.2017. Строк виконання робіт: 5 календарних днів
(у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник та
платник виконаних робіт: Державне підприємство «Полтавський науково-дослідний
та проектний інститут землеустрою».
Учасникам конкурсів потрібно подати до конкурсної комісії документи, які мають
відповідати вимогам Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення), а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 3 до Положення); 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);
копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за
наявності); копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту
ФДМУ; інформацію про претендента (додаток 4 до Положення). Зазначені документи подаються у запечатаному конверті.
Конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, кошторису витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях),
якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсів. У своїх конкурсних
пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт, у
тому числі ПДВ. За результатами аналізу звітності, проведеного ФДМУ, регіональне
відділення інформує про середні значення ціни послуг з оцінки майна: об’єкт нерухомого майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом
оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме
майно для встановлення передавальних пристроїв), – 2200,00 грн.
Зазначена вище ціна послуг з оцінки майна буде розглядатися конкурсною
комісією як максимальна під час обрання переможця. Конкурсні пропозиції, які
перевищують зазначені, не будуть враховані.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу фінансово-бухгалтерської
роботи та управління матеріальними ресурсами РВ ФДМУ по Полтавській області
за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014 (кімн. 415)
до 21.04.2017 включно.
Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України від 15.01.2016 за № 60/28190, конкурси відбудуться 27.04.2017 о 10.00 у РВ ФДМУ по Полтавській області за адресою: вул.
Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн.
404. Робоча група перебуває за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 417. Телефон для довідок
(05322) 2-89-58.

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

 1. Назва об’єкта оцінки: частина будівлі виробничих приміщень площею
8,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Рівненська філія Державного підприємства «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «Діпромісто» імені Ю. М. Білоконя». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Рівне, вул. 16 Липня, 38. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного
майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16
Липня, 77) . Платник робіт з оцінки: Благодійна організація «Ескулап Рівного». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з
обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій на 01.02.2017 становить 2 214,00
грн. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування
земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки:
інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 30.04.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення магазину площею 15,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Сарненське лісове господарство». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл.,
м. Сарни, вул. Гоголя, 31. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного
майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу
(0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня,
77). Платник робіт з оцінки: ФОП Гук Марія Зіновіївна. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо
за групами) – 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація
відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація
відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2017.
3. Назва об’єкта оцінки: гарячий цех кухні адміністративно-господарського
корпусу площею 50,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДПТНЗ
«Рівненський центр ПТО сервісу та дизайну». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Рівне, вул. О. Дундича, 3. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного
майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу
(0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня,
77). Платник робіт з оцінки: ФОП Ящук Григорій Миколайович. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього:
інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки:
інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2017.
 4. Назва об’єкта оцінки: приміщення лабораторного корпусу УТЦ площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «НАЕК «Енергоатом» та обліковуються у ВП «Рівненська АЕС». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Рівненська обл., м. Кузнецовськ, мікрорайон Перемоги, 55/1. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
продовження договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу
(0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса
замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП
Дерев’янчук Геннадій Миколайович. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки:
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація
відсутня. Наявність об’єктів , відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2017.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення четвертого поверху будівлі площею 158,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДНВП
«Рівнегеокадастр». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. 16 Липня, 38.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати з метою продовження договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80.
Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки:
РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт
з оцінки: ТзОВ «Телерадікомпанія «РИТМ». Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо
за групами) – 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим
земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів , відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2017.
 6. Назва об’єкта оцінки: будівля колишнього туалету двоочкового площею 50,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ВАТ «Рівненський
авторемонтний завод». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Чернишова, 7. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80.
Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки:
РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт
з оцінки: ТзОВ «ЕКО-ХЕЛП». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) –
1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів,
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об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки:
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація
відсутня. Наявність об’єктів , відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2017.
 7. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення навчального корпусу площею 40,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Костопільський
будівельно-технологічний коледж НУВГП. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., Костопільський р-н, м. Костопіль, вул. Степанська, 14а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з
метою продовження договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна
адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки:
ФОП Железна Валентина Кузьмівна. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки:
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація
відсутня. Наявність об’єктів , відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2017.
 8. Назва об’єкта оцінки: підвально-цокольне нежитлове приміщення
площею 223,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Навчальнометодичний центр професійно-технічної освіти. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Ст. Бандери, 39. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди
державного майна. Телефон замовника конкурсу: (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу: (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@
spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028,
м. Рівне, вул. 16 Липня, 77) . Платник робіт з оцінки: ФОП Боровець Ігор Дмитрович. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування
земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки:
інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність
об’єктів , відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 30.04.2017.
 9. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень площею 21,0 м2
1-го поверху одноповерхової цегляної будівлі прохідної студмістечка № 2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Національний університет «Острозька академія». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., Острозький
р-н, м. Острог, просп. Незалежності. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди
державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@
spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028,
м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП Лещук Теодор Васильович. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування
земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки:
інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 30.04.2017.
 10. Назва об’єкта оцінки: частина даху будівлі РФ «Діпромісто» площею
7,0 м2 та нежитлове приміщення (вигородки) площею 16,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Рівненська філія Українського державного
науково-дослідного інституту проектування міст «Діпромісто». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. 16 Липня, 38. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору
оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу:
rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028,
м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ПрАТ «Київстар». Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього:
інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки:
інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2017.
 11. Назва об’єкта оцінки: гідротехнічні споруди ПТРГ «Кривичі» рибцеху
Рівне. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державного підприємства «Укрриба». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., Рівненський
р-н, с. Кривичі. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.
Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362)
26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник
робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77).
Платник робіт з оцінки: ВАТ «Рівнерибгосп». Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо
за групами) – 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим
земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2017.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до
Положення застосовується регіональним відділенням, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта менша 200 (двісті) тисяч гривень.
Конкурсний відбір 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).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в Україні»,
якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна
за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямків, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Рівненській
області конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом документів,
які містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності» зазначити назву об’єкта, на оцінку якого подано
заяву на участь у конкурсі, назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву,
та дату проведення конкурсу.
Вимоги до претендентів до участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у
розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні 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 і має
містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати
підписання договору (після отримання необхідної документації).
Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028, м. Рівне, вул. 16
Липня, 77.
Конкурс відбудеться 27 квітня 2017 року о 9.00 у РВ ФДМУ по Рівненській
області за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Документи на участь у конкурсі приймаються до 21.04.2017 (включно) до 17.00
за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77. Телефон для довідок 26-79-91.

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

 1. Назва об’єкта оцінки: частина площадки біля складу № 1 з бетонним
покриттям площею 200,0 м2, що перебуває на балансі Бережанського міжрайонного управління водного господарства. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул.
Л. Українки, 16, м. Бережани, Тернопільська обл. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі
в оренду. Телефон замовника конкурсу (0352) 52-73-77, відділ з питань орендних
відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації, управління корпоративними правами держави та оцінки державного майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника
конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: ternopil @spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області. Платник
робіт з оцінки: ФОП Кулик Іван Євгенович. Балансова залишкова вартість об’єкта
оцінки станом на 31.12.2016: – 1 683,00 грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): – 31.03.2017.
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 2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщень комплексу нежитлових будівель та споруд «Гаражі і склади» під літ. С-І, поз. 1-2, площею 65,9 м2, що перебуває на балансі Бережанського міжрайонного управління водного господарства.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Л. Українки, 16, м. Бережани, Тернопільська
обл. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку
орендної плати з метою передачі в оренду. Телефон замовника конкурсу (0352)
52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації,
управління корпоративними правами держави та оцінки державного майна (0352)
25-04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: ternopil @spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Малицький Василь Мирославович.
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 31.12.2016: – 20831,0 грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): – 31.03.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення на другому поверсі триповерхової будівлі поста ЕЦ станції Підволочиськ площею
1,0 м2, що перебуває на балансі Виробничого структурного підрозділу «Тернопільське управління будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд» регіональної
філії «Львівська залізниця» ПАТ «Українська залізниця». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: вул. 22 Січня, 22, смт Підволочиськ, Тернопільська обл. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0352) 52-73-77,
відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації, управління
корпоративними правами держави та оцінки державного майна (0352) 25-04-87.
Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: ternopil @spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській
області. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Євротранстелеком». Балансова залишкова
вартість об’єкта оцінки станом на 01.03.2017: – 1 655,00 грн. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): – 28.02.2017.
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 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в
Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна
за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі», спеціалізацією 1.1 «Оцінка
нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них».
Претендентам потрібно подати конкурсну документацію в запечатаному конверті на кожен об’єкт оцінки окремо (на конверті потрібно зробити відмітку «На
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву, адресу об’єкта
оцінки, дату проведення конкурсу та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву). Конкурсна документація має містити пропозиції щодо ціни виконання
робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання
робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів. У своїх конкурсних пропозиціях
претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом згідно із законодавством.
До розгляду прийматимуться конкурсні пропозиції претендентів, вартість послуг
з оцінки майна яких не перевищує 2 200,00 грн.
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.
При цьому, вимогами до претендентів для участі в конкурсі передбачено наявність
особистого досвіду у виконанні робіт з оцінки всіх оцінювачів, які будуть залучені
до виконання робіт з оцінки подібного майна, що підтверджується відповідними
документами: копіями листів від замовників оцінки із зазначенням позитивного
досвіду, або копіями висновків про вартість майна, чи витягів із звітів про оцінку
майна, підписаних оцінювачами, що будуть залучені до виконання робіт з оцінки,
завірених печаткою претендента.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки 1.1 є нерухоме майно – площадки,
майданчики з твердим покриттям; об’єктами подібними до об’єкта оцінки 1.2 –
нерухоме майно – окремі будівлі, приміщення, частини будівель виробничої,
виробничо-складської та складської нерухомості, гаражі; об’єктами подібними
до об’єкта оцінки 1.3 – нерухоме майно – приміщення, частини будівель для розміщення банкоматів, терміналів, автоматів з розливу напоїв, операторів та провайдерів телекомунікацій.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 46008, м. Тернопіль,
вул. Танцорова, 11, каб. 504.
Телефони для довідок: (0352) 52-66-84, 25-04-87.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору документального забезпечення та обробки документів з обмеженим доступом РВ ФДМУ по Тернопільській
області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно)
за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 604.
Конкурс відбудеться через 14 днів після дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 в РВ ФДМУ по Тернопільській
області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (2-й поверх, зал засідань).
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів

 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового адміністративного будинку загальною площею 51,7 м2, що перебуває на балансі Управління поліції
охорони в Тернопільській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Галицька, 35, м. Бучач, Тернопільська обл. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (0352) 52-73-77, відділ з питань орендних
відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації, управління корпоративними правами держави та оцінки державного майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника
конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: ternopil @spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт
з оцінки: ФОП Кошик Йосиф Михайлович. Балансова залишкова вартість об’єкта
оцінки станом на 31.01.2017: – 1 073,22 грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): – 31.03.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлової адміністративної будівлі
літ. А загальною площею 51,9 м2, а саме: поз. 4 площею 22,3 м2, поз. 5 площею
29,6 м2, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Тернопільській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Наливайка, 4, м. Теребовля,
Тернопільська обл. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна
для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Телефон замовника
конкурсу (0352) 52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ
приватизації, управління корпоративними правами держави та оцінки державного
майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: ternopil @spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ
ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Чміль Ольга Омелянівна. Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 28.02.2017: – 0,00
грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): – 31.03.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина приміщень гаражів літ. Е, поз. 1-8 площею 53,0 м2, що перебуває на балансі Тернопільського обласного управління
водних ресурсів. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Текстильна, 30а, м. Тернопіль. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку
орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(0352) 52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації, управління корпоративними правами держави та оцінки державного майна
(0352) 25-04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса
замовника конкурсу: ternopil @spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: Приватне підприємство «Світломакс».
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.03.2017: – 13 236,00 грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): – 31.03.2017.
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 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в
Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна
за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі», спеціалізацією 1.1 «Оцінка
нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них».
Претендентам слід подати конкурсну документацію в запечатаному конверті
на кожен об’єкт оцінки окремо (на конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву, адресу об’єкта оцінки,
дату проведення конкурсу та назву суб’єкта оціночної діяльності., який подає заяву). Конкурсна документація має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт
не повинен перевищувати 5 календарних днів. У своїх конкурсних пропозиціях
претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом згідно із законодавством.
До розгляду прийматимуться конкурсні пропозиції претендентів, вартість послуг
з оцінки майна яких не перевищує 2 200,00 грн.
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.
При цьому, вимогами до претендентів для участі в конкурсі передбачено наявність
особистого досвіду у виконанні робіт з оцінки всіх оцінювачів, які будуть залучені
до виконання робіт з оцінки подібного майна, що підтверджується відповідними
документами: копіями листів від замовників оцінки із зазначенням позитивного
досвіду, або копіями висновків про вартість майна, чи витягів із звітів про оцінку
майна, підписаних оцінювачами, що будуть залучені до виконання робіт з оцінки,
завірених печаткою претендента.

Подібними об’єктами до об’єктів оцінки 1, 2 є нерухоме майно – окремі будівлі, приміщення, частини будівель офісної, торговельно-офісної, торговельної
нерухомості; об’єктами подібними до об’єкта оцінки 3 – нерухоме майно – окремі будівлі, приміщення, частини будівель виробничої, виробничо-складської та
складської нерухомості.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 46008, м. Тернопіль,
вул. Танцорова, 11, каб. 504. Телефони для довідок: (0352) 52-66-84 25-04-87.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору документального забезпечення та обробки документів з обмеженим доступом РВ ФДМУ по Тернопільській
області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно)
за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 604.
Конкурс відбудеться через 14 днів після дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 в РВ ФДМУ по Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (2-й поверх,
зал засідань).

ХАРКІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності на об’єкти оренди
Найменування об’єкта оцінки, площа,
місцезнаходження (індекс, адреса),
№
Дата оцінки
з/п балансоутримувач (назва, код за ЄДРПОУ,
контактний телефон)
1 Частина нежитлового приміщення загаль–
ною площею 51,4 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Сумська, 25, що перебуває на балансі
Державного підприємства «Харківській національний академічний театр опери та балету
ім. М. В. Лисенка», тел. 700-40-46
2 Ділянка покрівлі адмінбудинку в
7-поверховій будівлі загальною площею
30,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Маршала
Бажанова, 28, що обліковується на балансі
Головного управління статистики у Харківській області, 2362629, тел. (057) 706-26-16
3 Нежитлові приміщення № 1-2, 4-11, загальною площею 262,8 м2 в адмінбудівлі (літ.
«А-4») за адресою: м. Харків, просп. Науки
(Леніна), 50, що передана у складі цілісного
майнового комплексу та обліковується на
балансі ТОВ «Котлотурбопром», 25464226,
тел. (050) 343-00-71
4 Одноповерхова будівля складу (ангару) (інв.
№ 0102006) загальною площею 429,12 м2
за адресою: м. Харків, вул. Спортитвна,
9, що перебуває на балансі Професійнотехнічного училища № 32 м. Харкова,
02547903, тел.: 738-01-48, 738-13-94
5 Нежитлові приміщення – кімн. № 2-1,
2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 3-2 одноповерхової
адміністративної будівлі (інв. № 10310014,
реєстровий № 08675950.1.СКСКАЖ145)
загальною площею 141,4 м2 за адресою:
Харківська обл., м. Мерефа, вул. Дніпропетровська, 231, що обліковуються на балансі
Харківського РВ ГУМВС України в Харківській
області, 08592313, тел. 700-29-27
6 Частина нежитлового приміщення – кімн.
№ 48 (у тому числі згідно з планом частина кімн. № 49 площею 12,7 м2 та кімн.
№ 48 площею 3,7 м2) на 1-му поверсі
5-поверхового радіотехнічного учбового
корпусу (інв. № I-33) площею 16,4 м2
за адресою: м. Харків, вул. Чкалова, 17,
що обліковується на балансі Національного
аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»,
02066769, тел. 315-10-56
7 Нежитлове приміщення – кімн. № 19 на
першому поверсі нежитлового будинку, інв.
№ 103448, літ. «А-2», загальною площею
35,1 м2 за адресою: м. Харків, вул. Молочна
(Кірова), 40, що перебуває на балансі ДП
«Підприємство Державної кримінальновиконавчої служби України (№ 43)»,
08680885, тел. 93-60-34
8 Нежитлові приміщення – кімн. № 72
(S=16,1 м2), 51 (S=14,8 м2), 54 (S=7,8 м2)
на 1-му поверсі та кімн. № 14 (S=33,1 м2)
на 3-му поверсі 3-поверхової будівлі
культурно-спортивного комплексу загальною площею 71,8 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Г. Рудика, 2, що перебувають на балансі ДНВП «Об’єднання Комунар», 14308730,
тел.: (057) 707-01-72, 702-99-82
9 Частина покрівлі 2-поверхової будівлі АТС,
інв. № 0604, реєстровий № 852950.57.
ААБАКИ116, загальною площею 10,0 м2
за адресою: Харківська обл., Харківський
р-н, с. Хроли, вул. Червоноармійська, 15,
що не увійшло під час приватизації до статутного капіталу КСП «Птахофабрика «Зоря»,
00852950
10 Частина холу на 2-му поверсі 6-поверхової
будівлі учбового корпусу № 1 загальною
площею 20,05 м2 за адресою: Харківська
обл., Харківський р-н, с. Докучаєвське,
учбове містечко ХНАУ ім. В. В. Докучаєва,
що перебуває на балансі Харківського національного аграрного університету ім. В. В.
Докучаєва, 00493764, тел. (057) 709-03-00
11 Частина нежитлового приміщення № 17
на 1-му поверсі 2-поверхової будівлі майстерні учбового корпусу № 2 загальною
площею 108,32 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Владислава Зубенка, 37, що перебуває
на балансі ДПТНЗ «ЦПТО № 3 м. Харкова»,
02547910, тел.: (057) 264-77-75, 269-52-41
12 Нежитлове приміщення, вбудоване в підвал 5-поверхової будівлі, площею 5,5 м2
за адресою: 62370, Харківська обл.,
Дергачівський р-н, смт Солоницівка, в’їзд
Некрасова, 4

09.03.16

Мета проведення
оцінки
Визначення вартості
об’єкта оренди до
200,0 м2 для погодження розрахунку
орендної плати (за
заявою від сторонньої організації)
Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору
оренди

Інформація про
замовника/платника
ДП «Харківській
національний
академічний
театр опери та
балету ім. М. В.
Лисенка»
ПрАт «МТС
України»

На дату, Визначення вартості ТОВ «Котло Турвизначену об’єкта з метою пе- бопром»
замовником редачі в суборенду
оцінки

21.11.16

Визначення вартості ТОВ «Харків агоб’єкта з метою про- роснаб»
довження договору
оренди

09.02.17

Визначення вартості ПАТ «Діамант»
об’єкта з метою продовження договору
оренди

06.03.17

Визначення вартості ТОВ КБ «АВІА»
об’єкта з метою продовження договору
оренди

На дату, ви- Визначення вартості
значену орен- об’єкта оренди до
додавцем 200,0 м2 для погодження розрахунку
орендної плати (за
заявою від сторонньої організації)

ДП «Підприємство Державної
кримінальновиконавчої
служби України
(№ 43)»

На дату
укладання
договору на
проведення
незалежної
оцінки

Визначення вартості
об’єкта оренди з
метою передачі в
оренду

КЗ «Харківська
міська спеціалізована
дитячо-юнацька
спортивна школа
олімпійського резерву зі
стрільби з луку
«Комунар»
На дату
Визначення вартості ПрАТ «МТС
укладення об’єкта оренди з
Україна»
договору на метою передачі в
проведення оренду
незалежної
оцінки
На дату
укладення
договору на
проведення
незалежної
оцінки

Визначення вартості ФОП Суховілова
об’єкта оренди з
В. М.
метою передачі в
оренду

На дату
укладення
договору на
проведення
незалежної
оцінки

Визначення вартості ФОП Самойленоб’єкта оренди з
ко О. С.
метою передачі в
оренду

–

Визначення вартості Солоницівська
об’єкта для погоджен- селищна рада
ня розміру орендної
плати та продовження
договору оренди

По кожному об’єкту оцінки окремо претенденти на участь у конкурсах подають до РВ ФДМУ по Харківській області конкурсну документацію в запечатаному
конверті, яка складається з:
підтвердних документів (відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075); пропозицій 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 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) строк виконання робіт, який повинен становити
не більше 5 днів для об’єктів оренди нерухомого майна (після отримання в повному
обсязі необхідної документації та інформації про об’єкт оцінки).
Додатково інформуємо, що відповідно до листа ФДМУ від 21.02.2017 № 10-363320 «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки
майна у IV кварталі 2016 року» середнє значення ціни послуг з оцінки майна, що
склалися у IV кварталі 2016 року 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),– 2,2 тис. грн, окремо розташованої будівлі – 3,8
тис. грн; комплексу будівель та споруд – 11,4 тис. грн; об’єкта незавершеного
будівництва – 7,4 тис. грн; цілісного майнового комплексу – 28,2 тис. грн; пакета
акцій – 36,0 тис. грн; необоротних активів (до 5 тис. од.) – 47,7 тис. грн; об’єкта
аукціону (один об’єкт нерухомого майна, розташований на земельній ділянці площею до 1 000,0 м2 (1 га)) – 4,8 тис. грн; визначення розміру збитків, завданих державі, – 7,0 тис. грн; легкових транспортних засобів – 1,7 тис. 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 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 Харківській області за адресою:
м. Харків, Театральний майдан,1, 5-й поверх об 11.00 через 14 днів після
опублікування цієї інформації. Тел. для довідок (057) 700-77-19.
Документи на участь у конкурсі подаються до РВ ФДМУ по Харківській області
за адресою: м. Харків, Театральний майдан,1, 1-й поверх до 16.00 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
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9
ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ,
АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі
про оголошення повторного конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
оцінки державного майна

 1. Об’єкт: частина холу площею 6,6 м2 на першому поверсі будівлі учбового корпусу, що перебуває на балансі ДВНЗ «Херсонське морехідне училище
рибної промисловості», за адресою: м. Херсон, вул. Грецька, 55. Замовник: РВ
ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: ФОП Грінь Дмитро
Сергійович. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Запланована
дата оцінки: 31.03.2017.
 2. Об’єкт: частина даху площею 2,0 м2 будівлі навчального корпусу,
що перебуває на балансі ДНЗ «Бериславський професійний аграрний ліцей»,
за адресою: Херсонська обл., Бериславський р-н, с-ще Зелений Під (Червоний
Маяк), вул. Жовтнева, 1. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м.
Севастополі. Платник: ФОП Ісаєв Михайло Михайлович. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при
укладенні договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.03.2017.
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 не більше ніж 2,2 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, телефон 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 604,6 м2 (на
першому поверсі площею 267,9 м2; на другому поверсі площею 336,7 м2) у
будівлі колишнього магазину. Балансоутримувач – Хмельницька філія Концерну
«Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта: вул. Майборського, 11, м. Хмельницький. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@
spfu.gov.ua. Балансова залишкова вартість станом на 31.01.2017 – 179 001,44 грн.
Місце розташування земельної ділянки: вул. Майборського, 11, м. Хмельницький.
Цільове призначення земельної ділянки – господарська діяльність. Правовий режим земельної ділянки – право постійного користування. Дата оцінки – 31.03.2017.
Строк виконання робіт – до 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ
по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ТОВ «Виробниче підприємство «Еволюшн». Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення та частини будівель (нерухомість комплексного використання – об’єкти, які поєднують
два та більше способів використання).
 Назва об’єкта оцінки № 2: приміщення загальною площею 247,7 м2 (у т. ч.
площа загального користування – 30,1 м2) на другому поверсі прибудови до
житлового будинку. Балансоутримувач – Хмельницька філія Концерну «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта: вул. Майборського, 13, м. Хмельницький. Мета
проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон та електронна
адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Балансова залишкова вартість станом на 31.01.2017 – 103 766,78 грн. Місце розташування земельної ділянки: вул. Майборського, 13, м. Хмельницький. Цільове призначення земельної
ділянки – господарська діяльність. Правовий режим земельної ділянки – право постійного користування. Дата оцінки – 31.03.2017. Строк виконання робіт – до 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник
робіт з оцінки – ТОВ «Виробниче підприємство «Еволюшн». Подібними об’єктами до
об’єкта оцінки є: приміщення та частини будівель (нерухомість комплексного використання – об’єкти, які поєднують два та більше способів використання).
 Назва об’єкта оцінки № 3: приміщення загальною площею 32,6 м2 (у
т. ч. площа загального користування – 6,3 м2) на третьому поверсі адміністративного будинку. Балансоутримувач – РВ ФДМУ по Хмельницькій області.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Соборна, 75, м. Хмельницький. Мета проведення
незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон та електронна адреса
замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Балансова залишкова вартість станом на 17.03.2017 – 157,01269 грн. Розмір земельної ділянки –
1 400,0 м2. Місце розташування земельної ділянки: вул. Соборна, 75, м. Хмельницький. Цільове призначення земельної ділянки – під адміністративний будинок.
Правовий режим земельної ділянки – право постійного користування. Дата оцінки – 31.03.2017. Строк виконання робіт – до 5 календарних днів. Замовник робіт з
оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ХОО
ВГО «Всеукраїнська спілка експертів оцінювачів». Подібними об’єктами до об’єкта
оцінки є: приміщення та частини будівель (офісна нерухомість).
 Назва об’єкта оцінки № 4: приміщення загальною площею 30,5 м2 на
четвертому поверсі адміністративного будинку. Балансоутримувач – Хмельницьке обласне управління водних ресурсів. Місцезнаходження об’єкта: вул. Соборна, 29, м. Хмельницький. Мета проведення незалежної оцінки – укладення
договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382)
79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Балансова залишкова вартість станом на
01.01.2017 – 101 891,78562 грн. Місце розташування земельної ділянки: вул. Соборна, 29, м. Хмельницький. Цільове призначення земельної ділянки – під адміністративний будинок. Правовий режим земельної ділянки – право постійного користування. Дата оцінки – 31.03.2017. Строк виконання робіт – до 5 календарних днів.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт
з оцінки – Приватне підприємство «БІС-ІНФО». Подібними об’єктами до об’єкта
оцінки є: приміщення та частини будівель (офісна нерухомість).
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) до 20 квітня 2017 р. (включно) до 17.00.
Конкурс відбудеться 25 квітня 2017 року о 10.00 в РВ ФДМУ по Хмельницькій області за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75.

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про оголошення конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди

 1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою погодження договору оренди (за заявою від
сторонньої організації).
№ Назва об’єкта
ПлоАдреса об’єкта
Платник робіт з Орієнтовна
Балансоутримувач
з/п
оцінки
ща, м2
оцінки
оцінки об’єкта дата оцінки
1 Нерухоме майно
67,9 м. Київ, вул. Здол- ДП «КДЗ «Буре- ТОВ «Кий-Солар» 30.04.17
бунівська, 2
вісник»
2 Частина нежитло59,6 м. Київ, вул. Воло- ДП «Національний ТОВ Фірма
28.02.17
вого приміщендимирська, 50
академічний театр «Техпром»
ня – об’єкта кульопери та балету
турної спадщини
України імені Т.
Г.Шевченка»

№ 27 (1047)

 2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Назва
№
ПлоАдреса об’єкта
Платник робіт з
Орієнтовна
об’єкта
Балансоутримувач
з/п
ща, м2
оцінки
оцінки об’єкта
дата оцінки
оцінки
1 Частина не85,3 м. Київ, вул. Фіз- Національний уні- ФОП Левчик К. О.
31.03.17
житлового
культури, 1
верситет фізичного
приміщення
виховання і спорту
України
2 Нежитлове
42,6 м. Київ, вул. Празь- ДП «НауковоФОП Ткаченко В. О. 31.03.17
приміщення
ка, 5
дослідний інститут
«Еластик»
3 Частина не16,2 м. Київ, пл. Львів- Державна фіскальна ПАТ АБ «Укргазбанк» 31.03.17
житлового
ська, 8
служба України
приміщення
4 Частина не12,0 м. Київ, просп. А. КНУ імені Тараса
ТОВ «А.С. ПРІНТ»
31.03.17
житлового
Глушкова, 4г
Шевченка
приміщення
5 Частина даху 5,0 м. Київ, вул. Ломо- КНУ імені Тараса
ПрАТ «МТС Україна» 31.03.17
носова, 36
Шевченка
6 Частина
1,0 м. Київ, вул. Інсти- ДП «Готель «Україна» ТОВ «Техком31.03.17
нерухомого
тутська, 4
Сервіс»
майна на
двох поверхах будівлі
7 Нежитлові
95,0 м. Київ, вул. М.
Міністерство охоро- ФОП Остальцев
31.03.17
приміщення
Грушевського, 7
ни здоров’я України Л. В.
8 Нежитлове
16,4 м. Київ, просп.
НТУУ «КПІ імені Ігоря ВГО «Українська
31.03.17
приміщення
Перемоги, 37л
Сікорського»
бібліотечна асоціація»
9 Нежитлове
13,7 м. Київ, вул. Еспла- Головне управління Міжнародна
31.03.17
приміщення
надна, 4-6
регіональної стаоборонно-масова
тистики
і ГПО «Козацтво
України»
10 Нежитлові
54,4 м. Київ, просп.
ДВ «Преса України» ТОВ «Медіа екс31.03.17
приміщення
Перемоги, 50
перт»
11 Нежитлове
24,0 м. Київ, просп.
НТУУ «КПІ імені Ігоря ФОП Хименко А. О.
31.03.17
приміщення
Перемоги, 37к
Сікорського»
12 Частина не30,0 м. Київ, вул. Ми- Міністерство екології ТОВ «Мадагаскар31.03.17
житлового
трополита Василя та природних ресур- Сервіс»
приміщення
Липківського, 35 сів України
13 Нежитлові
232,4 м. Київ, вул. Ми- Міністерство екології ФОП Іващишин
31.03.17
приміщення
трополита Василя та природних ресур- Р. М.
Липківського, 35 сів України
14 Частина не1,0 м. Київ, вул. ВаКНУ імені Тараса
ФОП Богданов Г. К. 31.03.17
житлового
сильківська, 94
Шевченка
приміщення
15 Нежитлове
35,9 м. Київ, просп. Го- ДП «УКРНДПІЦИПрАТ «Аркада»
31.03.17
приміщення
лосіївський, 50
ВІЛЬБУД»
16 Нежитлове
55,6 м. Київ, просп.
ДП «Державтотран- ФОП Скрябіна Т. А.
31.03.17
приміщення
Перемоги, 57
сНДІпроект»
17 Нежитлове
44,6 м. Київ, вул. Еспла- Головне управління ГО «Україна для
31.03.17
приміщення
надна, 4-6
регіональної стаусіх»
тистики
18 Нежитлові
18,2 м. Київ, вул. Пол- ДНЗ «Центр профе- ФОП Бабошкіна А. І. 31.03.17
приміщення
ковника Шутова, 13 сійної освіти інформаційних технологій,
поліграфії та дизайну
м. Києва»
19 Нежитлові
63,1 м. Київ, пл. Львів- Державна фіскальна ДП «УДНДІ техно31.03.17
приміщення
ська, 8
служба України
логій товарногрошового обігу,
фінансових і
фондових ринків
«Укрелекон»
20 Нежитлові
904,7 м. Київ, Столичне ДП «ОлімпійТОВ «Тандем»
31.03.17
приміщення
шосе, 19
ський навчальноспортивний центр
«Конча-Заспа»
21 Нежитлові
493,9 м. Київ, просп.
ДП «Укрсервіс Мін- Державне підпри31.03.17
приміщення
Перемоги, 14
трансу»
ємство обслуговування повітряного
руху України
22 Нежитлове
315,6 м. Київ, просп.
ДВ «Преса України» ДП «Генеральна
31.03.17
приміщення
Перемоги, 50
дирекція з обслуговування іноземних
представництв»
 3. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
№ Назва об’єкта
Адреса об’єкта
Платник робіт з Орієнтовна
Площа, м2
Балансоутримувач
з/п
оцінки
оцінки
оцінки об’єкта дата оцінки
1 Нерухоме
242,6 м. Київ, вул. Є.
ДП «ДІСЕД»
ПрАТ «Центр
30.04.17
майно
Сверстюка, 15
комп’ютерних
технологій «ІнфоПлюс»
2 Нерухоме
138,9 м. Київ, вул. Іллін- Національний
ТОВ «Київський
30.04.17
майно
ська, 9
університет «Києво- міжнародний
Могилянська акаінститут соціодемія»
логії ЛТД»
3 Частина не4,0
м. Київ, просп. А. КНУ імені Тараса
ФОП Ледней
30.04.17
житлового приГлушкова, 4
Шевченка
М. Ф.
міщення
4 Частина не4,32 м. Київ, вул. М. Національний тран- ТОВ «Інтер
31.01.17
житлового приОмеляновичаспортний університет Аутдор»
міщення
Павленка (Суворова), 1
5 Нежитлові при- 471,1 м. Київ, бульв. Т. ДП «ІНФОРЕСУРС» ТОВ «Гранд28.02.17
міщення
Шевченка, 27а,
Інвест»
літер «А»
6 Частина не11,4 м. Київ, вул. Во- КНУ імені Тараса
ФОП Хоменко
31.03.17
житлового
лодимирська, 60 Шевченка
М. М.
приміщення – об’єкта
культурної
спадщини
7 Нежитлове при- 34,4 м. Київ, вул. Бра- УДПВІ лісового
ФОП Жилко
28.02.17
міщення
тиславська, 50
господарства «Укрді- К. Ю.
проліс»
8 Частина не2,0
м. Київ, вул. По- НТУУ «КПІ імені Ігоря ПАТ АБ «Укргаз30.04.17
житлового прилітехнічна, 41
Сікорського»
банк»
міщення
9 Частина даху
10,5 (у т. м. Київ, вул. Ла- Київський національ- ПрАТ «Київстар» 28.02.17
та технічного
ч. 3,0 та бораторна, 5/17 ний лінгвістичний
поверху
7,5)
університет
Конкурси відбудуться 24 квітня 2017 року о 15.00 в РВ ФДМУ по м. Києву
за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-36.
Документи приймаються до 17.00 18 квітня 2017 року за адресою: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108, тел. для довідок 281-00-36.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті з
описом підтвердних документів, що містяться в конверті, на кожний об’єкт оцінки
окремо. Претенденти, які подали документи на конкурсний відбір СОД в одному
конверті на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі СОД допущені не будуть.
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, який відбудеться 24 квітня 2017 року».
Термін виконання робіт – до 5 календарних днів.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть 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 конкурсах допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною
спеціалізацією в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсу) 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 – нерухоме майно та нежитлове приміщення (частина нежитлового приміщення) є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – частина даху та технічного поверху
(частина даху) є: нерухоме майно для встановлення антенно-фідерних пристроїв
мобільних операторів та рекламних носіїв.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – частина нежитлового приміщення –
об’єкта культурної спадщини є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель, які
становлять культурну цінність.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про оголошення конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди

 Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.

№ Назва об’єкта
Площа, м2
з/п
оцінки

Адреса об’єкта
оцінки

Балансоутримувач

Платник робіт з оцінки
об’єкта
ПП «ЕРКАР»

Орієнтовна дата
оцінки
30.04.17

1 Нежитлове при22,0
м. Київ, просп. Пові- ДП «Завод 410 циміщення
трофлотський, 94 вільної авіації»
2 Нежитлове при28,8
м. Київ, просп. Пові- ДП «Завод 410 ци- ПП «ЕРКАР»
30.04.17
міщення
трофлотський, 94 вільної авіації»
3 Нежитлові при- 1 019,3 м. Київ, вул. Гоголів- ДП ДСВ «Вища
ТОВ «ШАНС»
28.02.17
міщення
ська, 7
школа»
4 Нежитлові при760,5 м. Київ, вул. Гоголів- ДП ДСВ «Вища
ТОВ «Петра31.03.17
міщення
ська, 7
школа»
Групп»
Конкурси відбудуться 24 квітня 2017 року о 15.00 в РВ ФДМУ по м. Києву
за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-36.
Документи приймаються до 17.00 18 квітня 2017 року за адресою: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108, тел. для довідок 281-00-36.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті з
описом підтвердних документів, що містяться в конверті, на кожний об’єкт оцінки
окремо. Претенденти, які подали документи на конкурсний відбір СОД в одному
конверті на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі СОД допущені не будуть.
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, який відбудеться 24 квітня 2017 року».
Термін виконання робіт – до 5 календарних днів.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть 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 конкурсах допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною
спеціалізацією в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсу) 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 – нерухоме майно та нежитлове приміщення (частина нежитлового приміщення) є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості (ціни продажу) для здійснення приватизації об’єктів державної власності групи А шляхом
продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону
без земельної ділянки.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву.
Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву.
 Об’єкт оцінки: єдиний майновий комплекс державного спеціалізованого підприємства «Укрспецторг» за адресою: 01001, м. Київ, пров. Музейний,
12. Види економічної діяльності (коди КВЕД): 68.32, 45.11, 45.19, 45.31, 45,32,
45.40. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: основні засоби: рахунок 10 (будівлі) – 2, рахунок 10 (засоби) – 4, рахунок 117 – 4, рахунок 112 – 142; нематеріальні активи: рахунок 127 – 3.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій:
основні засоби: рахунок 10 (будівлі) – 158 539,62 грн, рахунок 10 (засоби) – 0,00
грн, рахунок 117 – 475,33 грн, рахунок 112 – 45 843,82 грн; нематеріальні активи:
рахунок 127 – 40 574,23 грн станом на 01.01.2017. Наявність об’єктів, що містять
державну таємницю: ні. Орієнтовна дата оцінки: 30.04.2017.
Конкурс відбудеться 26 квітня 2017 року о 12.00 в РВ ФДМУ по м. Києву
за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-36.
Документи приймаються до 17.00 20 квітня 2017 року за адресою: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108, тел. для довідок 281-00-36.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, який відбудеться 26 квітня 2017 року».
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).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною
спеціалізацією в межах цього напряму.
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 документація претендента подається у запечатаному конверті з
описом підтвердних документів, що містяться в конверті.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки індивідуально визначеного майна

Мета проведення незалежної оцінки – для здійснення приватизації шляхом
продажу на аукціоні об’єкта державної власності групи А.
Замовником звіту виступає РВ ФДМУ по м. Києву.
 Об’єкт оцінки: кран автомобільний (КС-4561) К-162 на базі шасі КрАЗ257, державний номер АА8416ВМ, інвентарний номер 8457, що перебуває на балансі Мостозагону №2 ПАТ «Мостобуд», за адресою: м. Київ, вул. Баренбойма, 8.
Орієнтовна дата оцінки: 28.02.2017.
Конкурс відбудеться 26 квітня 2017 року об 11.30 в РВ ФДМУ по м. Києву
за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-36.
Документи приймаються до 17.00 20 квітня 2017 року за адресою: м. Київ, бульв.
Шевченка, 50г, кімн. 108, тел. для довідок 281-00-36.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, який відбудеться 26 квітня 2017 року».
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).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною
спеціалізацією в межах цього напряму.
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 документація претендента подається у запечатаному конверті з
описом підтвердних документів, що містяться в конверті.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єкта приватизації

Мета проведення незалежної оцінки: визначення завданих збитків.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву.
Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву.
 Об’єкт оцінки: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – будівля харчоблоку за адресою: м. Київ, вул. Волинська, 66а. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: 973 951,00 грн (за
договором купівлі-продажу) станом на 27.08.2003. Наявність об’єктів, що містять
державну таємницю: ні. Орієнтовна дата оцінки: 31.03.2017.
Конкурс відбудеться 26 квітня 2017 року об 11.00 в РВ ФДМУ по м. Києву
за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-36.
Документи приймаються до 17.00 20 квітня 2017 року за адресою: м. Київ, бульв.
Шевченка, 50г, кімн. 108, тел. для довідок 281-00-36.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, який відбудеться 26 квітня 2017 року».
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).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною
спеціалізацією в межах цього напряму.
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 документація претендента подається у запечатаному конверті з
описом підтвердних документів, що містяться в конверті.

10 квітня 2017 року

10
підсумки

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Закарпатській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки майна, що відбувся 27.12.2016
Для проведення незалежної оцінки:
частини приміщення фойє площею 17,5 м2 першого поверху будівлі навчального корпусу Закарпатського лісотехнічного коледжу ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України», місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл.,
м. Хуст, вул. Волошина, 66, з метою продовження договору оренди переможцем
конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Ріалті – О», на таких умовах:
вартість послуг – 1 725,00 грн, термін виконання – 5 днів;
вбудованих приміщень (поз. 12, 13) загальною площею 47,6 м2 на першому
поверсі нежитлової будівлі літ. «А», місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл.,
м. Хуст, вул. Карпатської Січі, 38, з метою укладення договору оренди переможцем
конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Ріалті – О», на таких умовах:
вартість послуг – 1 725,00 грн, термін виконання – 5 днів;
вбудованих приміщень (поз. 14 та поз.15 за планом) загальною площею 79,2 м2
на першому поверсі адміністративного будинку, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. О. Кошового, буд. 4, з метою продовження договору
оренди переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Мицьо
І. В., на таких умовах: вартість послуг – 1 700,00 грн, термін виконання – 5 днів;
вбудованих приміщень першого поверху будівлі їдальні літ. Ж загальною площею 121,1 м2, у тому числі вбудоване приміщення (поз. 2-10) загальною площею
37,5 м2 та частини приміщень (поз. 2-8, 2-1) загальною площею 83,5 м2, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Свалява, вул. Духновича, 6, з метою
укладення договору оренди переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Експерт – Центр», на таких умовах: вартість послуг – 1 725,00 грн,
термін виконання – 5 днів.
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Вартість
виконан-ня робітгрн.
Строк виконання робіт (дні)
1 450
960
820
1 600
950
950
950
950
1 700
1 720
–
1 100

Переможець
конкурсу
ФОП Тарнопольський А. П.

ФОП Тарнопольський
А. П.
ФОП Тарнопольський
А. П.
ФОП Тарнопольський
А. П.
ТОВ «Ека-Захід» ТОВ «Ека-Захід» ТОВ «Ека-Захід» ТОВ «Ека-Захід» ТОВ «Ека-Захід»

28.11.2016
28.11.2016
28.11.2016
28.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
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1 000
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1 200
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ТОВ «ЕкаЗахід»

9

ФОП Тарнопольський Конкурс не відбувся
А. П.

8

ФОП ТарнопольТОВ «Ека-Захід» ТОВ «Ека-Захід» ТОВ «Ека-Захід»
ський А. П.

7

30.11.2016

6

30.11.2016

5

30.11.2016

4

05.12.2016

3

05.12.2016

Частина площадки сходової клітки 7-го поверху адміністративного корпусу 6а загальною площею 10,0 м2, що обліковується на
балансі державного підприємства «Виробниче об’єднання «Карпати», за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 201. Мета
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оренди для продовження договору оренди
Частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2, що обліковується на балансі Державного вищого навчального закладу «ІваноФранківський національний медичний університет», за адресою:
м. Івано-Франківськ, вул. Г. Мазепи, 25. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для
продовження договору оренди
Господарська будівля площею 196 м2, що обліковується на балансі Державного підприємства «Болехівське лісове господарство»,
за адресою: Івано-Франківська обл., Болехівська міська рада,
с. Бубнище, вул. О. Довбуша, 1а. Мета проведення незалежної
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди
Частина нежитлового приміщення загальною площею 1,0 м2 на
першому поверсі гуртожитку № 2, що обліковується на балансі
Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Є. Коновальця, 141.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди
Частина нежитлового приміщення загальною площею 1,0 м2 на
першому поверсі гуртожитку № 4, що обліковується на балансі
Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 49а. Мета
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оренди для продовження договору оренди
Частина нежитлового приміщення загальною площею 1,0 м2 на
першому поверсі гуртожитку № 5, що обліковується на балансі
Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Сухомлинського, 2.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди
Частина нежитлового приміщення загальною площею 2,0 м2 на
першому поверсі гуртожитку № 1, що обліковується на балансі
Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Дорошенка, 22а. Мета
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оренди для укладення договору оренди
Частина приміщень першого поверху площею 157,0 м2 та 1,0 м2,
частина приміщень третього поверху площею 157,0 м2 та 1,0 м2
адміністративного корпусу 6а, що обліковується на балансі
державного підприємства «Виробниче об’єднання «Карпати»,
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 201. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оренди для продовження договору оренди
Частина приміщення компресорної станції (літ. «Ц») площею
911,4 м2, на балансі ДП «Івано-Франківський котельно-зварювальний
завод», за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Хриплинська, 11.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оренди для укладення договору оренди
Частина нежитлового приміщення площею 1,0 м2 (вестибуль – № 1
згідно з техпаспортом) будівлі стоматологічного корпусу та частина
зовнішньої стіни площею 1,0 м2 (фасаду) будівлі стоматологічного
корпусу, що обліковується на балансі Державного вищого навчального закладу «Івано-Франківський національний медичний університет», за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 2.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оренди для продовження договору оренди
Приміщення двох гаражів, на балансі Управління Державної казначейської служби України у Надвірнянському районі Івано-Франківської
області, за адресою: Івано-Франківська обл., м. Надвірна, вул. Мазепи, 35. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди
Частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 коридору на
першому поверсі гуртожитку, що обліковується на балансі Бурштинського енергетичного коледжу Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, за адресою: ІваноФранківська обл., Галицький р-н, м. Бурштин, вул. Коновальця,
2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди
Приміщення другого поверху гуртожитку загальною площею
805,65 м2 (корисною площею 266,95 м2), що обліковуються на балансі Вищого професійного училища № 7 м. Калуша, за адресою:
Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького,
72. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди
Приміщення загальною площею 46,3 м2 (каб. № 6 – 23,6 м2,
каб. № 7 – 10,4 м2, № 8 – 12,3 м2), що обліковується на балансі
ДП «Івано-Франківський комбінат хлібопродуктів», за адресою:
м. Івано-Франківськ, с. Микитинці, вул. Юності, 2в. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оренди для укладення договору оренди
Частина цегляної димової труби котельні загальною площею
16,0 м2 з прилеглою технічною площадкою 14,0 м2, що обліковується на балансі Івано-Франківського обласного державного об’єднання спиртової та лікеро-горілчаної промисловості,
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Княгинин, 44. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оренди для продовження договору оренди

12.12.2016

2

12.12.2016

Частина приміщення складу «ВДВ» (літ. «М») площею 362,0 м2,
що обліковується на балансі ДП «Івано-Франківський котельнозварювальний завод», за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Хриплинська, 11. Мета проведення незалежної оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди

12.12.2016

1

12.12.2016

Назва об’єкта оцінки, мета проведення оцінки

12.12.2016

№
з/п

Дата проведення
конкурсу

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Івано-Франківській області
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки об’єктів оренди

5

Вартість
виконан-ня робітгрн.
Строк виконання робіт (дні)
9 200

17 Необоротні активи орендованого цілісного майнового комплексу
колишнього державного підприємства «ІНІН» (до складу ЦМК
входять 2 автомобілі, причеп, обладнання та бібліотечний фонд;
об’єкти нерухомості відсутні), що обліковується на балансі підприємства «ІНІН» Всеукраїнської організації інвалідів «Союз інвалідів України», за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Височана,
18. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди

Переможець
конкурсу

Назва об’єкта оцінки, мета проведення оцінки

ТОВ «Ека-Захід»

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Закарпатській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки майна, що відбувся 22.12.2016
Для проведення незалежної оцінки:
частини вбудованого приміщення (поз. 58) площею 43,92 м2 на 2-му поверсі
будинку літ. А., місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, Православна набережна, 21, з метою продовження договору оренди, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Мицьо І. В., на таких умовах:
вартість послуг – 1 700,00 грн, термін виконання – 5 днів;
частини вбудованого приміщення (поз. 40) площею 2,0 м2 на першому поверсі
адмінбудинку літ. А, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Тячів, вул. Армійська, 2, з метою укладення договору оренди, переможцем конкурсу визнано
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Кіян Т. П., на таких умовах: вартість послуг –
1 505,07 грн, термін виконання – 5 днів.

№
з/п

Дата проведення
конкурсу

За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
проведеного 29.03.2017, переможцем конкурсу щодо визначення вартості
об’єкта оренди – державного нерухомого майна – нежитлового приміщення
загальною площею 22,25 м2 за адресою: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ,
що обліковується на балансі Фонду державного майна України, для укладення
договору оренди визнано суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Консалтинговий
центр «Маркон». Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість
надання послуг з оцінки – 3,00 тис. грн.

19.12.2016

Продовження таблиці

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 23.12.2016
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, переможцями конкурсів з відбору суб’єктів
оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єктів оренди визнано:
приватне підприємство «Міжрегіональний консалтинговий центр «ПАРИТЕТ»
по об’єкту оренди – нежитлові приміщення загальною площею 33,0 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська обл., смт Голованівськ, вул. Соборна, 44б, що перебувають на балансі Управління Державної
казначейської служби у Голованівському районі Кіровоградської області, вартість
робіт – 1 672 грн, строк виконання робіт з оцінки – 2 дні;
ФОП Пєшкову Світлану Володимирівну по об’єкту оренди – нежитлові приміщення першого поверху адміністративної будівлі площею 43,9 м2 за адресою:
Кіровоградська обл., м. Долинська, вул. Леніна, 60, що перебувають на балансі
Державної фіскальної служби України та в оперативному управлінні (користуванні)
Кіровоградської об’єднаної державної податкової інспекції, вартість робіт – 1 680
грн, строк виконання робіт з оцінки – 2 дні.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Львівській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся 26.12.2016
Державне нерухоме майно – приміщення площею 34,8 м2 на цокольному поверсі двоповерхової будівлі автовокзалу міжнародного автомобільного пункту пропуску
«Краковець». Львівська обл., Яворівський р-н, смт Краковець, вул. Вербицького,
54. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт
оціночної діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є. Термін виконання робіт – 7 к/д.
Вартість робіт – 1 700 грн.
По об’єкту, вбудовані нежитлові приміщення (№ 37, 53, 35, 34, 33 та частини
приміщень № 32, 36) загальною площею 214,13 м2 у приміщенні їдальні на першому
поверсі будівлі за адресою: м. Львів, вул. Пимоненка, 17 подано лише одну заяву,
відповідно до п.2 розділу V Положення конкурс вважати, таким, що не відбувся.
Комісія вирішила: повторно провести конкурс по вищезгаданому об’єкту.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Одеській області
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
оголошених на 07.12.2016 та 16.12.2016
РВ ФДМУ по Одеській області:
І. Керуючись вимогами пункту 10 розділу V (Порядок проведення конкурсу),
пунктів 1, 2 розділу VІ (Інформація про результати конкурсу) 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, рішенням комісії з відбору суб’єктів оціночної діяльності інформує про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, оголошеного
на 07.12.2016, по об’єктах:
1. ПП «ТРІКОД», керівник – Котелевська М. П. Назва об’єкта оцінки: частина
нежитлового приміщення на 1-му поверсі 3-поверхової будівлі головного корпусу
площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська національна академія харчових технологій. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. Канатна, 112. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати, 3 500 гр; 4календарних днів;
2. ФОП Лемза І. В., керівник – Лемза І. В. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення на 1-му поверсі 2-поверхової адміністративно-побутової будівлі
площею 83,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Іллічівський
морський торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл.,
м. Іллічівськ, вул. Транспортна, 2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкту для розрахунку орендної плати, 4100 грн; 5 календарних днів;
3. ПП «Аркада Юг», керівник – Благодарний В. В. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення в двоповерховій будівлі 5-го термінала порту (реєстровий номер 01125672.2.РАЯИЮК0866), інв. № 4625, площею 47,9 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Іллічівський морський торговельний порт».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Іллічівськ, с. Бурлача Балка,
вул. Північна, 4. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати, 3 750 грн, 5 календарних днів;
4. ТОВ Оціночна фірма «Інюг-Експертиза», керівник – Мрихіна І. В. Назва об’єкта
оцінки: частина нежитлового підсобного приміщення першого поверху в гуртожитку
№ 2 (інв. № 10320004) площею 4,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Одеський державний екологічний університет. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Одеса, вул. Львівська, 15б. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати, 2 800 грн, 5 календарних днів;
5. ТОВ «Вердикт Експертиза», керівник – Лесик В. В. Назва об’єкта оцінки:
нежитлові приміщення першого поверху адміністративної будівлі площею 15,7 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державна податкова інспекція
у Приморському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Французький бульвар, 7. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати, 3 600 грн, 5 календарнх днів;
6. ТОВ Оціночна фірма «Інюг-Експертиза», керівник – Мрихіна І. В. Назва об’єкта
оцінки: частина нежитлового приміщення кухні другого поверху гуртожитку площею
2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський регіональний
інститут державного управління Національної академії державного управління при
Президентові України. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Генуезька,
22. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати, 2 800 грн, 5 календарних днів;
7. ТОВ «Вердикт Експертиза», керівник – Лесик В. В. Назва об’єкта оцінки: частина даху головного лікувального корпусу (10,0 м2) та балкону (5,0 м2) загальною
площею 15,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний заклад «Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій «Затока» МОЗ України. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, смт Затока, вул. Приморська, 3. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для пролонгації договору оренди, 3 700 грн, 5 календарних днів;
8. ПП «Аркада Юг», керівник – Благодарний В. В. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення (№ 1, 2, 3, 4 за планом) в одноповерховій будівлі № 120 загальною
площею 138,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: База ресурсного забезпечення та аварійно-рятувальних робіт Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., Ананьївський
р-н, с. Жеребкове. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для пролонгації договору оренди, 3 800 грн, 5 календарних днів;
9. ПП «Аркада Юг», керівник – Благодарний В. В. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на першому поверсі двоповерхової будівлі площею 8,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління державної
служби України з надзвичайних сітуацій в Одеській області. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Буніна, 41. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди, 3 600 грн, 5 календарних днів;
10. ФОП Лемза І. В., керівник – Лемза І. В. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення 1-го поверху головного учбового корпусу загальною площею 47,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний політехнічний
університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, просп. Шевченка, 1. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди, 3 200 грн, 5 календарних днів;
11. ПП «Аркада Юг», керівник – Благодарний В. В. Назва об’єкта оцінки: частина
коридору 3-го поверху 3-поверхової будівлі учбового корпусу № 1 загальною площею 2,08 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний заклад
«Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди, 2 800 грн, 5 календарних днів;
12. ТОВ «Одеська регіональна експертна компанія», керівник – Лемза В. В. Назва об’єкта оцінки: відкритий бетонний майданчик (під інв. №14) площею 48,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Ізмаїльський морський
торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Ізмаїл,
вул. Портова, 7. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати, 4 250 грн, 5 календарних днів;
13. ПП «Трікод», керівник – Котелевська М. П. Назва об’єкта оцінки: відгороджена частина приміщення вестибуля першого поверху в двоповерховій адміністративній будівлі (інв. № 10310001) площею 5,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Роздільнянська об’єднана державна податкова інспекція
Головного управління ДФС в Одеській област. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Одеська обл., м. Роздільна, вул. Леніна, 37. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди, 3 200 грн, 4 календарних днів;
15. ТОВ «Одеська регіональна експертна компанія», керівник – Лемза В. В.
Назва об’єкта оцінки: приміщення 4-го поверху гуртожитку № 5 та приміщення
4-го поверху гуртожитку № 6 загальною площею 4,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний політехнічний університет.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. М. Говорова, 11б; м. Одеса. вул.
М. Говорова, 11в. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди, 2 900 грн,
5 календарних днів;
16. ТОВ «Одеська регіональна експертна компанія», керівник – Лемза В. В. Назва об’єкта оцінки: частина будівлі гаража (81,6 м2) та облаштований майданчик
(640,0 м2) загальною площею 721,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Ізмаїльська установа виконання покарань управління державної пенітенціарної служби України в Одеській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська
обл., м. Ізмаїл, просп. Суворова, 70. Мета проведення оцінки: визначення ринко-

вої вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди, 5 500 грн, 5 календарних днів;
17. ТОВ «Вердикт Експертиза», керівник – Лесик В. В. Назва об’єкта оцінки:
частина гравійного покриття загальною площею 6,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний політехнічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, просп. Шевченка, 1. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з
метою укладення договору оренди, 2 900 грн, 5 календарнх днів;
ІІ. Керуючись вимогами пункту 10 розділу V (Порядок проведення конкурсу),
пунктів 1, 2 розділу VІ (Інформація про результати конкурсу) 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, рішенням комісії з відбору суб’єктів оціночної діяльності надає
інформацію про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, оголошеного на 16.12.2016, по об’єктах:
1. ТОВ «ПРОФФЕР», керівник – Сухонос Н. О. Назва об’єкта оцінки: будівля
магазину загальною площею 54,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: ТОВ «Імені Котовського» (припинено 04.09.2006). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Одеська обл., Роздільнянський р-н, с. Степанівка, вул. Анісімова. Мета проведення оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні, у т. ч. за методом зниження ціни. 25 000,00 грн, 20 календарних днів. Голосували: одноголосно.
2. ТОВ «ПРОФФЕР», керівник – Сухонос Н. О. Назва об’єкта оцінки: будівля
колишньої пошти загальною площею 58,7 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки ВАТ «Котовський цукровий завод» (припинено 17.07.2014). Місцезнаходження об’єкта оцінки Одеська обл., м. Котовськ, вул. Бочковича, 99. Мета
проведення оцінки приватизація шляхом продажу на аукціоні, у т. ч. за методом
зниження ціни. 25 000,00 грн, 20 календарних днів. Голосували: одноголосно.
3. ТОВ «ПРОФФЕР», керівник – Сухонос Н. О. Назва об’єкта оцінки: будівлі та
споруди колишньої лазні у складі нежитлової будівлі площею 171,3 м2 (літ. А); нежитлова будівля площею 169,2 м2 (літ. А1) та котельня площею 73,1 м2 (літ. Б). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ПАТ «Южний». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Одеська обл., Саратський р-н, с. Розівка, вул. Радянська, 3. Мета
проведення оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні, у т. ч. за методом
зниження ціни. 35 000,00 грн, 20 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Тернопільській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся 27.12.2016
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: нежитлове приміщення площею 15,6 м2, вул. Повстанців
УПА, 1, смт Козлів, Козівський р-н, Тернопільська обл., що перебуває на балансі
Тернопільської дирекції Українського державного підприємства поштового зв’язку
«Укрпошта», визнано ТОВ «Експертно-консультаційна фірма «Орієнтир-Оцінка».
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку
орендної плати з метою продовження договору оренди. Вартість виконання робіт
з оцінки – 1 550 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: приміщення першого поверху (1-30, 1-31, 1-32, 1-33)
загальною площею 68,8 м2 будівлі Ратуша, 1811 р., пам’ятки архітектури національного значення, охоронний номер 638, пл. Ринок, 1, м. Бережани, Тернопільська
обл., що перебуває на балансі Державного історико-архітектурного заповідника
у м. Бережани, визнано ТОВ «Орієнтир-Реформа». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 600 гривень, строк виконання
робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки: об’єкта незавершеного будівництва – 40-квартирний житловий будинок (друга черга), вул. Паращука, 5, м. Теребовля, Тернопільська обл.,
що перебуває на балансі приватного підприємства «Тернопіль-Західінвест», визнано ТОВ «Орієнтир-Реформа». Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта незавершеного будівництва 40-квартирного житлового будинку
(друга черга), який повертається в державну власність за рішенням Господарського суду Тернопільської області від 06.06.2016 у справі № 921/163/16-г/11.
Вартість виконання робіт з оцінки – 5 600 гривень, строк виконання робіт – 10
календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Харківській області
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбулися 27.12.2016
I. Об’єкт приватизації. Найменування об’єкта оцінки – об’єкт незавершеного
будівництва «Пилорама». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Харківська обл., Золочівський р-н, с. Одноробівка, вул. Титкова, 40. Мета проведення незалежної оцінки:
незалежна оцінка об’єкта незавершеного будівництва «Пилорама», що повертається в державну власність. Основні види продукції(послуг), що виробляються: –.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): –. Розмір статутного фонду (власного капіталу) господарського
товариства: –. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на (останній звітний період): –. Розмір земельної ділянки(ділянок), усього: –.
Місце розташування земельної ділянки(ділянок): –. Правовий режим земельної
ділянки (ділянок): –. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки(ділянок): –.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю(так, ні): –. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 27.09.2016. Переможець: ФОП Дрозд Ю. О.
Вартість робіт: 12 тис. грн. Строк виконання: 10 днів.
II. Об’єкти оренди.
Найменування об’єкта оцінки, площа,
Вартість
Пере№
Мета проведення
місцезнаходження (індекс, адреса), балансоутримувач робіт/строк можець
з/п
оцінки
(назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон)
виконання конкурсу
1 Нежитлові приміщення – кімн. № 201, 202 2-го поверху
1 678/4
ТОВ «Кон- Визначення вар10-ї секції 5-поверхової будівлі гуртожитку загальною
станта» тості об’єкта з меплощею 33,1 м2 за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська,
тою продовження
договору оренди
79, на балансі Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», ідент. код
02071180, тел.: (057) 707-66-00, (057) 707-66-90
2 Частина нежитлового приміщення – кімн. № 18 (ко1 350/4 ФОП Дрозд Визначення вармори) 1-го поверху 9-поверхової будівлі гуртожитку
Ю. О. тості об’єкта з ме2
№ 2 (інв. № 68494, літ. «А-9») загальною площею 3 м
тою продовження
договору оренди
за адресою: м. Харків, вул. Гвардійців Широнінців, 43а,
на балансі Національного університету «Юридична академія України ім. Я. Мудрого», 02071139, тел. 704-92-93
3 Частина тамбуру № 1 на 1-му поверсі 5-поверхової
1800/5 ФОП Жари- Визначення варбудівлі інженерного корпусу (літ. «А-5») загальною
хін Ю.В тості об’єкта з меплощею 2,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Миронотою продовження
договору оренди
сицька, 25, на балансі Державної установи «Державний
науково-дослідний і проектний інститут основної хімії»,
209740, тел. 700-01-23
4 Нежитлові приміщення – кімн. № 5-1 на першому поверсі 1950/4
Агентство Визначення вардвоповерхового будинку гуртожитку (інв. № 10310001,
«Схід» тості об’єкта з меліт. за техпаспортом «А-2») загальною площею 34,8 м2
тою продовження
договору оренди
за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, с. Пісочін,
вул. Некрасова, 11, на балансі Державного навчального
закладу «Харківський обласний навчальний центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів
АПК», 3288935, тел.: 742-70-30, 742-75-48
5 Частина покрівлі дев’ятиповерхової будівлі гуртожитку
1 850/4
Агентство Визначення вар№ 5 загальною площею 7,5 м2 за адресою: Харківська
«Схід» тості об’єкта з метою продовження
обл., Харківський р-н, с. Комуніст, учбове містечко
договору оренди
ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, на балансі Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва,
493764, тел. 93-71-46
6 Нежитлові приміщення на 2-му поверсі будівлі ГУ ДСНС
2 000/3 ФОП Соро- Визначення варУкраїни в Харківській області (інв. № 10310004, літ.
кіна І. М. тості об’єкта з ме«А-9») загальною площею 70,0 м2 за адресою: м. Харків,
тою продовження
договору оренди
вул. Шевченка, 8, на балансі ГУ ДСНС України в Харківській області, ідентифікаційний код 38631015, тел.: (057)
719-89-93, (057) 766-66-75
7 Частина нежитлового вбудованого приміщення на 1-му
1 500/4
ПП «Ради- Визначення варповерсі 5-поверхового будинку гуртожитку № 8 загальною
кал»
тості об’єкта з меплощею 25,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Академіка
тою продовження
договору оренди
Проскури, 2, на балансі Національного аерокосмічного
університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», 23912896, тел.: 707-46-86, 788-41-16
8 Частина нежитлового приміщення першого поверху
1 678/4
ТОВ «Кон- Визначення вар6-поверхової адміністративного корпусу (корпус № 82,
станта» тості об’єкта з меінв. № 99100) загальною площею 1 м2 за адресою:
тою продовження
договору оренди
м. Харків, вул. Г. Рудика, 8, на балансі ДНВП «Об’єднання
Комунар», 14308730, тел. 707-01-72
9 Нежитлові приміщення – кімн. № 1а, 1б, 2, 3, 22,
1 980/5
ФОП Мо- Визначення
23 на 1-му поверсі 6-поверхової будівлі, пам’ятка
кров О. П. вартості об’єкта
архітектури, загальною площею 212,1 м2 за адресою:
оренди з метою
передачі в оренду
м. Харків, вул. Сумська, 1, на балансі ДУ «ДІП СЕД»,
00190325, тел. (057) 731-18-90
10 Нежитлові приміщення – кімн. № 5, 6, 7, 16, 17, 18, 19, 1 690/5
ФОП Мо- Визначення
20, 21 у підвалі 6-поверхової будівлі, пам’ятка архітеккров О. П. вартості об’єкта
тури, загальною площею 82,8 м2 за адресою: м. Харків,
оренди з метою
передачі в оренду
вул. Сумська, 1, на балансі ДУ «ДІП СЕД», 00190325,
тел. (057) 731-18-90
11 Нежитлові приміщення – кімн. № 23, 23б, 23в, 24, 24а,
1 750/5 ТОВ Бізнес- Визначення
25, 32, IV, IVа на 1-му поверсі 4-поверхової будівлі учбогрупа «Спів- вартості об’єкта
вого корпусу, пам’ятка архітектури, загальною площею
дружність» оренди з метою
128,9 м2 за адресою: м. Харків, пров. Плетнівський, 5,
передачі в оренду
на балансі Харківського інституту фінансів Київського
національного торговельно-економічного університету,
403977478, тел. (057) 731-54-00
12 Нежитлове приміщення – кімн. № 13 на 1-му поверсі
2 500/4
ПП «Ради- Визначення
6-поверхової будівлі навчального корпусу загальною плокал»
вартості об’єкта
щею 5,1 м2 за адресою: м. Харків, просп. Науки, 14, на
оренди з метою
передачі в оренду
балансі Харківського національного університету радіоелектроніки, 02071197, тел. (057) 402-10-16, 702-10-13
13 Частина холу на 1-му поверсі 7-поверхової будівлі
1 690/5
ФОП Мо- Визначення
Навчально-наукового медичного комплексу «Універкров О. П. вартості об’єкта
ситетська клініка» ХНМУ загальною площею 16,26 м2
оренди з метою
передачі в оренду
за адресою: м. Харків, вул. Текстильна, 4, що перебуває на балансі Харківського національного медичного університету, 01896866, тел. (057) 707-73-80,
700-41-32
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ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Хмельницькій області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єкта,
що відбувся 27.12.2016
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою укладення договору оренди – приміщення загальною площею 34,3 м2 на третьому поверсі в будівлі виробничих
приміщень Хмельницької дільниці Хмельницькоблводресурси, що обліковується
на балансі Хмельницького обласного управління водних ресурсів, за адресою:
м. Хмельницький, вул. Я Мудрого, 11 визнано ФОП Лісову Тетяну Вікторівну. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 700,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання
робіт – 5 календарних днів.

№
з/п
1
2
3

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по м. Києву
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єкта оренди,
що відбувся 31.10.2016
Переможець конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності на право проведення незалежної оцінки по об’єкту оренди – нежитловий будинок та асфальтове
покриття площею 4 080,2 м2 (у т. ч. 3 945,2 м2 та 135,0 м2) за адресою: м. Київ,
вул. Полярна, 20 – визнано ПП «Енергомакс». Вартість робіт – 7 500 грн, термін
виконання – 3 календарних дні.
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 02.11.2016
Термін
Вартість
№
СОД – пере- виконання,
виконання
Назва об’єкта оцінки Площа, м2 Адреса об’єкта оцінки
календарз/п
можець
робіт, грн
них днів
1 Нежитлове при17,0
м. Київ, вул. М. Макси- ПП «Енерго3
3 200
міщення
мовича, 22
макс»
2 Нежитлове при260,3
м. Київ, вул. Пугачо- ТОВ «Гебора»
3
3 750
міщення
ва, 19а
3 Нежитлове при14,5
м. Київ, СаперноТОВ «Стоун
3
3 100
міщення
Слобідський проїзд,
Брідж»
3, літ. Ц
4 Нежитлове при55,6
м. Київ, СаперноПП «Енерго3
3 150
міщення
Слобідський проїзд,
макс»
3, літ. Ц
5 Нежитлове при50,5
м. Київ, СаперноТОВ «Гебора»
3
3 450
міщення
Слобідський проїзд,
3, літ. Ц
6 Нежитлове при13,0
м. Київ, СаперноТОВ «Гебора»
3
3 450
міщення
Слобідський проїзд,
3, літ. Ц
7 Нежитлове при13,0
м. Київ, СаперноТОВ «Гебора»
3
3 450
міщення
Слобідський проїзд,
3, літ. Ц
8 Нежитлове при83,3
м. Київ, СаперноТОВ «Гебора»
3
3 450
міщення
Слобідський проїзд,
3, літ. Ц
9 Нежитлове при21,7
м. Київ, СаперноПП «Енерго3
3 200
міщення
Слобідський проїзд,
макс»
3, літ. Т
10 Нежитлове при21,1
м. Київ, СаперноПП «Енерго3
3 150
міщення
Слобідський проїзд,
макс»
3, літ. Х
11 Нежитлове при192,0
м. Київ, вул. І. СерПП «Енерго3
3 700
міщення
гієнка, 7
макс»
12 Частина нежитлового
9,2
м. Київ, Харківське
ТОВ «Гебора»
3
3 450
приміщення
шосе, 17
13 Нежитлове при9,5
м. Київ, просп. Пере- ТОВ «Гебора»
3
3 450
міщення
моги, 50
14 Частина нежитлового
1,0
м. Київ, просп. Кома- ТОВ «Гебора»
3
3 450
приміщення
рова, 1
15 Частина нежитлового
2,0
м. Київ, просп. Кома- ТОВ «Гебора»
3
3 450
приміщення
рова, 1
16 Нерухоме майно
61,7
м. Київ, вул. Борисо- ТОВ «Гебора»
3
3 450
глібська, 10а
17 Частина нежитлового
2,16
м. Київ, вул. Тургенєв- ПП «Енерго4
3 200
приміщення
ська, 3/9
макс»
18 Нежитлове при27,4
м. Київ, вул. Б. Грін- ПП «Енерго4
3 700
міщення
ченка, 1
макс»
19 Бетонований майдан- 10,0 (у т. ч. м. Київ, вул. Кільцева ПП «Енерго4
3 700
чик та частина труби
6,0 та 4,0) дорога, 4
макс»

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
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20
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№
з/п
1
2

№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23

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 28.11.2016
Вартість
Термін вивикоконання,
СОД –
нання
Назва об’єкта оцінки Площа, м2
Адреса об’єкта оцінки
переможець календарробіт,
них днів
грн
Нежитлове при19,3
м. Київ, вул. Чорновола, ФОП Рябчен2
3 290
міщення
28/1, корпус № 11
ко О. М.
Нерухоме майно
1 052,78 Закарпатська обл., Меж- ФОП Острик
4
10 500
игірський р-н, с. Синевир Т. В.
Нежитлове при49,9
м. Київ, СаперноПП «Дуант»
3
3 370
міщення
Слобідський проїзд,
3, літ. Б
Нежитлове при36,9
м. Київ, СаперноПП «Дуант»
3
3 320
міщення
Слобідський проїзд,
3, літ. Б
Нежитлове при121,2
м. Київ, СаперноФОП Плитій
3
3 600
міщення
Слобідський проїзд, 3,
П. Г.
літ. Ф
Частина технічного
216,6
м. Київ, вул. Горлівська, ФОП Острик
4
3 900
майданчика
226/228
Т. В.
Нежитлове при18,0
м. Київ, вул. Вишгород- ФОП Рябчен2
3 180
міщення
ська, 85а
ко О. М.
Нежитлове при2 455,7
м. Київ, вул. МельниФОП Острик
4
6 800
міщення
кова, 46
Т. В.
Частина нежитлово15,0
м. Київ, вул. С.ПетлюПП «Дуант»
2
3 300
го приміщення
ри, 15
Нежитлове при62,5
м. Київ, вул. Б. ГрінПП «Дуант»
2
3 480
міщення
ченка, 1
Нежитлове при60,7
м. Київ, вул. Б. ГрінПП «Дуант»
3
3 500
міщення
ченка, 9
Нежитлове при269,6
м. Київ, вул. Хрещатик, 22 ФОП Щасли3
4 250
міщення – об’єкт
ва Н. З.
культурної спадщини
Частина нежитлово40,0
м. Київ, Дніпропетровське СПД Чайка
4
3 400
го приміщення
шосе, 3, літ. Ж
С. О.
Нежитлове при45,79
м. Київ, вул. Вавілових, 13 ФОП Льодін
4
3 400
міщення
Ю. П.
Нежитлове при12,4
м. Київ, вул. Бульварно- ФОП Щасли3
3 300
міщення – об’єкт
Кудрявська, 21
ва Н. З.
культурної спадщини
Нежитлове при42,1
м. Київ, вул. Бульварно- ФОП Щасли3
3 350
міщення – об’єкт
Кудрявська, 21
ва Н. З.
культурної спадщини
Окреме індивідуаль6 953,0
м. Київ, вул. П.Шутова, 9 / ФОП Острик
4
25 000
но визначене майно
с. Кийлів, Бориспільського Т. В.
р-ну, Київської обл.
Частина нежитлово248,0
м. Київ, вул. КлавдіївПП «Дуант»
2
4 100
го приміщення
ська, 22
Частина нежитлово11,1
м. Київ, вул. Метробудів- ПП «Дуант»
2
3 280
го приміщення
ська, 5а
Частина нежитлово2,16
м. Київ, вул. Е. Потьє, 18 ПП «Дуант»
2
3 250
го приміщення
Нежитлове при21,2
м. Київ, просп. Валерія
ФОП Льодін
4
3 300
міщення
Лобановського, 51 (стара Ю. П.
назва: просп. Червонозоряний, 51)
Нежитлове при52,2
м. Київ, вул. М. РаскоПП «Дуант»
2
3 480
міщення
вої, 15
Нежитлове при22,1
м. Київ, вул. Нижньоклю- ФОП Льодін
4
3 300
міщення
чова, 12
Ю. П.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по м. Києву
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
державної власності для здійснення приватизації шляхом продажу на
аукціоні, що відбувся 05.12.2016
Переможець конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності на право проведення незалежної оцінки по об’єкту приватизації – група інвентарних об’єктів –
легковий автомобіль ВАЗ 2107, 1995 року випуску, реєстраційний номер 29713
КА (інвентарний номер 274) та причіп «Турист», 1993 року випуску, реєстраційний
номер КІ 8815 (інвентарний номер 270) колишнього Українського державного
підприємства управління по комплектуванню будов машинобудівного комплексу
«Укрмашкомплект», що перебувають на балансі ОП «Укрмашкомплект», за адресою:
м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4б – визнано ТОВ «Укрспецексперт». Вартість
робіт – 1 575 грн, термін виконання – 5 календарних днів.
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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 19.12.2016
Термін ви- Вартість
конання, виконанНазва об’єкта оцінки Площа, м2 Адреса об’єкта оцінки СОД – переможець
календ. ня робіт,
днів
грн
Нежитлове при50,0 м. Київ, п-т Повітроф- ФОП Чебаков О. І.
4
3 500
міщення
лотський, 24
Нежитлове при132,24 м. Київ, вул. Костянти- ТОВ «Гебора»
3
3 550
міщення
нівська, 5
Нежитлове при58,44 м. Київ, вул. Народного ТОВ «Гебора»
3
3 550
міщення
Ополчення, 9а
Нежитлове при18,6 м. Київ, вул. Нижньо- ФОП Чебаков О. І.
4
3 400
міщення
юрківська, 8а
Нежитлове при14,9 м. Київ, вул. Притисько- ТОВ «Гебора»
3
3 550
міщення
Микільська, 4
Нежитлове при93,8 м. Київ, вул. Різниць- ТОВ «Агенція кон4
3 000
міщення
ка, 13/15
салтингових послуг»
Нежитлове при88,6 м. Київ, вул. Москов- ТОВ «Агенція
4
3 000
міщення
ська, 8, корп. 24, літ. М консалтингових
послуг»
Нежитлове при59,5 м. Київ, вул. Є. Свер- ТОВ «Гебора»
3
3 550
міщення
стюка, 15
Частина даху
7,0
м. Київ, вул. Механіза- ФОП Чебаков О. І.
4
3 900
торів, 6
Нежитлове при32,8 м. Київ, вул. Фізкульту- ФОП Чебаков О. І.
4
3 400
міщення
ри, 1, корпус №7
Частина нежитлового
1,0
м. Київ, вул. Ломоно- ФОП Чебаков О. І.
4
3 300
приміщення
сова, 57
Частина нежитлового
1,0
м. Київ, вул. Ломоно- ФОП Чебаков О. І.
4
3 300
приміщення
сова, 49
Частина нежитлового
1,5
м. Київ, вул. Ломоно- ФОП Чебаков О. І.
4
3 300
приміщення
сова, 49
Частина нежитлового
1,5
м. Київ, вул. Ломоно- ТОВ «Гебора»
3
3 550
приміщення
сова, 57
Нежитлові при335,6 м. Київ, вул. Якутська, 3 ТОВ «Гебора»
3
3 700
міщення
Нежитлове приміщен- 9,3 (у т. м. Київ, вул. Мельни- ФОП Чебаков О. І.
4
3 700
ня в пілоні та частина ч. 7,3 та кова, 42
площадки над машин2,0)
ним залом ліфтів
Нежитлове при19,6 м. Київ, просп. Пере- ТОВ «Гебора»
3
3 550
міщення
моги, 50
Частина даху
5,0
м. Київ, бульв. Шев- СПД Чайка С. О.
4
3 800
ченка, 16
Частина нежитлового
2,00 м. Київ, просп. Пере- ТОВ «Гебора»
3
3 550
приміщення
моги, 57
Частина даху та тех- 13,0 (у т. м. Київ, вул. Борщагів- СПД Чайка С. О.
4
3 600
нічного поверху
ч. 8,0 та ська, 122, корпус № 21
5,0)
Нежитлове при139,0 м. Київ, вул. Генерала СПД Чайка С. О.
4
3 900
міщення
Тупікова, 17
Нежитлове при18,3 м. Київ, вул. БастіТОВ «Гебора»
3
3550
міщення
онна, 6а
Нежитлове при12,6 м. Київ, вул. ГарматФОП Чебаков О. І.
4
3 400
міщення
на, 47
Частина нежитлового 10,62 м. Київ, вул. Дегтярів- ФОП Чебаков О. І.
4
3 300
приміщення
ська, 49-г, корпус №2
Нежитлові при442,39 м. Київ, вул. Політехніч- ТОВ «Гебора»
3
3 700
міщення
на, 39, корпус №19
Нежитлове при6,1
м. Київ, вул. Дегтярів- ФОП Чебаков О. І.
4
3 300
міщення
ська, 49
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 23.12.2016
Термін
виконан- Вартість
Назва об’єкта
СОД – переня, кален- виконання
Площа, м2 Адреса об’єкта оцінки
оцінки
можець
дарних робіт, грн
днів
Нежитлові при178,0
м. Київ, вул. І. ФедоТОВ «Реноме
3
3 800
міщення
рова, 4
Груп»
Частина нежитло64,66
м. Київ, просп. Пере- ПП «Гарант4
3 500
вого приміщення
моги, 37к
Експерт»
Частина нежитло29,0
м. Київ, вул. Політех- ТОВ «Сарос»
4
3 320
вого приміщення
нічна, 14б
Нежитлове при28,8
м. Київ, вул. СимиТОВ «Сарос»
4
3 300
міщення
ренка, 1
Нежитлове при54,0
м. Київ, вул. Борщагів- ТОВ «Сарос»
2
3 440
міщення
ська, 193
Асфальтований
704,0
м. Київ, с. Пирогів
ПП «Гарант4
5 000
майданчик
Експерт»
Нежитлове при51,2
м. Київ, просп. А. Глуш- ТОВ «Реноме
3
3 510
міщення
кова, 6
Груп»
Нежитлове при10,0
м. Київ, Паркова доПП «Гарант4
3 500
міщення – частина
рога, 3-5-7
Експерт»
пам’ятки архітектури
Нежитлове при3 007,9 м. Київ, вул. ПолярТОВ «Реноме
4
6 980
міщення
на, 12
Груп»
Нежитлове при374,0
м. Київ, просп. ПовіТОВ «Реноме
3
3 850
міщення
трофлотський, 39/1
Груп»
Нежитлове при89,0
м. Київ, вул. СимиПП «Гарант4
3 500
міщення
ренка, 1
Експерт»
Частина нежитло33,6
м. Київ, вул. Є. ХарПП «Гарант4
3 300
вого приміщення
ченка, 4
Експерт»
Частина нежитло1,0
м. Київ, вул. Мельнико- ТОВ “Сарос”
3
3 150
вого приміщення
ва, 36/1
Частина фасадів
2,7 (у т. ч. м. Київ, просп. ПоПП «Гарант4
6 000
загальною площею 1,62 м2, вітрофлотський, 31,
Експерт»
2
(у т. ч.) та залізо0,71 м , м. Київ, вул. Преобрабетонні фунда0,37 м2); женська (І. Клименка),
менти загальною
31,12 м2 2, м. Київ, вул. Освіти,
площею
3, м. Київ, просп. Повітрофлотський, 31
Нежитлове при34,4
м. Київ, вул. Костянти- ТОВ «Сарос»
3
3 370
міщення
нівська, 68
Частина даху
54,0
м. Київ, просп. Пере- ПП «Гарант4
3 500
моги, 37к
Експерт»
Нежитлове при27,3
м. Київ, вул. Костянти- ТОВ «Сарос»
3
3 300
міщення
нівська, 68
Нежитлове при64,1
м. Київ, вул. А.Туполєва, ПП «Гарант4
3 500
міщення
19, літ. Щ
Експерт»
Частина нежитло4,0
м. Київ, вул. Мельнико- ТОВ «Сарос»
3
3 240
вого приміщення
ва, 36/1
Частина нежитло6,0
м. Київ, вул. Ломоно- ТОВ «Сарос»
3
3 200
вого приміщення
сова, 51
Нежитлові при1 609,9 м. Київ, бульв. Л. Укра- ТОВ «Гебора»
3
5 500
міщення
їнки, 26
Нерухоме майно
3 605,7 м. Київ, вул. Вишгород- ТОВ «Гебора»
3
7 500
ська, 150
Нежитлове при26,3
м. Київ, вул. Освіти, 4 ТОВ «Сарос»
4
3 320
міщення
Частина нежитло2,0
м. Київ, вул. Г. Родим- ПП «Гарант4
3 300
вого приміщення
цева, 7
Експерт»
Частина нежитло2,0
м. Київ, вул. Політех- ПП «Гарант4
3 300
вого приміщення
нічна, 14
Експерт»
Нежитлове при20,3
м. Київ, просп. Комаро- ТОВ «Стоун
2
3 400
міщення
ва, 1, корпус № 1
Брідж»
Частина даху та
8,0 м2 (у м. Київ, просп. НаПП «Гарант4
3 500
технічного поверху т. ч. 3,0 та уки, 26
Експерт»
5,0)
Нежитлові при168,4
м. Київ, вул. Предсла- ТОВ «Сарос»
4
3 750
міщення
винська, 6
Частина нежитло5,0
м. Київ, вул. Велика
ТОВ «Українські
4
3 500
вого приміщення
Васильківська, 73
інноваційні консультанти»
Нежитлове при182,0
м. Київ, вул. Васильків- ТОВ «Сарос»
3
3 580
міщення
ська, 7/7
Нежитлове при106,7
м. Київ, вул. Політех- ТОВ «Сарос»
3
3 530
міщення
нічна, 16
Нежитлове при60,0
м. Київ, просп. А. Глуш- ПП «Гарант4
3 500
міщення
кова, 2
Експерт»
Нежитлові при11,52
м. Київ, вул. Кіото, 27 ТОВ «Сарос»
3
3 370
міщення
Частина нежитло6,0
м. Київ, вул. ПолкоТОВ «Гебора»
3
3 550
вого приміщення
ва, 72
Частина даху
3,0
м. Київ, вул. А. БубПП «Експерт3
3 800
нова, 4
Аналітик»
Частина нежитло13,0
м. Київ, вул. А. БубПП «Експерт3
3 800
вого приміщення
нова, 4
Аналітик»

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Волинській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності,
якого буде залучено до проведення незалежної оцінки
державного майна, що відбувся 27.12.2016
Переможцем конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності визнано ТОВ
«Волинь-експерт» для проведення незалежної оцінки майна – частина адміністративного приміщення площею 54,6 м2 за адресою: 45300, Волинська обл.,
смт Іваничі, вул. Банківська, 6, мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку розміру орендної плати для продовження дії договору оренди;
вартість виконання робіт з оцінки – 1 200,00 грн; строк виконання робіт з оцінки –
5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Волинській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності,
якого буде залучено до проведення незалежної оцінки
державного майна, що відбувся 03.01.2017
Переможцем конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна:
частина приміщення адміністративного будинку (паливна, приміщення для палива) площею 83,5 м2 за адресою: 44600, Волинська обл., смт Маневичі, вул. 100річчя Маневич, 53 визнано ТОВ «Волинь-експерт»; мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження дії
договору оренди; вартість робіт з оцінки – 1 200,00 грн та строк виконання робіт
з оцінки – 5 календарних днів;
частина учбово-лабораторного корпусу (частина будівлі: підвал, І, ІІ поверхи) (літер Б-) площею 3,0 м2 за адресою: 43018, Волинська обл., м. Луцьк,
вул. Львівська,75 визнано ФОП Малащицьку О. Г.; мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження дії
договору оренди; вартість робіт з оцінки – 1 200,00 грн та строк виконання робіт
з оцінки – 5 календарних днів;
частина адміністративного приміщення площею 46,1 м2 за адресою: 45300,
Волинська обл., смт Іваничі, вул. Банківська, 6 визнано ФОП Малащицьку О. Г.;
мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження дії договору оренди; вартість робіт з оцінки – 1 440,00
грн та строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів.
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 03.01.2017
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення
незалежної оцінки майна визнано:
Житомирську товарну агропромислову біржу по об’єктах:
нежитлові приміщення буфету (літ. П) площею 79,9 м2 на 1-му поверсі будівлі навчального корпусу № 1, що перебуває на балансі Житомирського технологічного коледжу Київського національного університету будівництва та архітектури, за адресою:
м. Житомир, вул. Небесної сотні, 37 (вартість виконання – 1 500,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди;
нежитлові приміщення площею 185,5 м2 на 2-му поверсі будівлі побутового корпусу, що перебуває на балансі Центру професійно-технічної освіти м. Житомира,
за адресою: м. Житомир, вул. Селецька, 5 (вартість виконання – 1 500,00 грн, строк
виконання – 5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди;
ФОП Селюка Михайла Олексійовича по об’єктах:
нежитлове приміщення площею 2,4 м2 у будівлі службового блоку Міжнародного автомобільного пункту-пропуску «Виступовичі» Житомирської митниці ДФС,
що перебуває на балансі Державної фіскальної служби України та користувач
Житомирська митниця ДФС, за адресою: Житомирська обл., Овруцький р-н, с/р
Руднянська, автодорога Виступовичі (на Мозир) – Житомир (через Овруч), 19-й
км (вартість виконання – 1 650,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів);
мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди;
гідротехнічні споруди ставка «Білка» (згідно з водогосподарським паспортом
до складу об’єкта входить: гребля довжиною по гребені 100 м, кріплення укосів та
водоскидна споруда (шахтний водоскид з шандорними заставками 1*1,00 м), що
перебуває на р. Білка (басейн р. Тетерів) за межами с. Білка Кримоцької с/р Радомишльського р-ну Житомирської області та перебуває на балансі ДП «Укрриба»
(вартість виконання – 9 000,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів); мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди;
гідротехнічні споруди ставу № 5 (згідно з водогосподарським паспортом до
складу об’єкта входить: гребля довжиною по гребені 350 м, кріплення укосів та
водоскидна споруда «Монах» (бетонна з шандорними заставками 1*0,80 м), що
перебуває на р. Білка (басейн р. Тетерів) в межах с. Кримок Кримоцької с/р Радомишльського р-ну Житомирської області та перебуває на балансі ДП «Укрриба»
(вартість виконання – 9 000,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів); мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди;
Приватну фірму «ЮрЕкс «Юридична консультація та майнова експертиза» по
об’єкту: приміщення гаражів площею 310,5 м2 (літ. Ж), що перебуває на балансі
Житомирської філії концерну «Військторгсервіс», за адресою: Житомирська обл.,
м. Коростень, вул. Жовтнева, 52а (вартість виконання – 1 700,00 грн, строк виконання – 4 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 29.12.2016
Для проведення незалежної оцінки:
вбудованих приміщень загальною площею 54,7 м2 (поз. 1, 7, 18) першого поверху будівлі літ. А, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород,
вул. Собранецька, 140, з метою укладення договору оренди переможцем конкурсу
визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Мицьо І. В., на таких умовах: вартість
послуг – 1 700,00 грн, термін виконання – 5 днів.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Запорізькій області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся 29.12.2016
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності переможцями визнано:
1. ФОП Перевая Володимира Сергійовича на виконання робіт з оцінки об’єкта
оренди: частини даху чотириповерхової будівлі (літ. А-4) загальною площею 10,7 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 69050, м. Запоріжжя, вул. Космічна, буд. 129.
Балансоутримувач майна: Державний навчальний заклад «Запорізький професійний ліцей сервісу». Вартість виконання робіт з оцінки – 4 050 грн, строк виконання
робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору.
2. Приватне підприємство «Аспект» на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди:
вбудованого нежитлового приміщення цокольного поверху триповерхової будівлі
навчального корпусу № 2 загальною площею 5,2 м2. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: 69041, м. Запоріжжя, вул. Мінська, буд. 10. Балансоутримувач майна: Запорізький гідроенергетичний коледж Запорізької державної інженерної академії.
Вартість виконання робіт з оцінки – 2 000 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5
календарних днів від дати підписання договору.
3. Приватне підприємство «Дніпротех і Ко» на виконання робіт з оцінки об’єкта
оренди: державного нерухомого майна загальною площею 6 071,65 м2, а саме: частини складського майданчика № 28 (інв. 3936) площею 539,4 м2, що перебуває на
балансі ДП «Бердянський морський торговельний порт»; частини складського відкритого майданчика № 19 (інв. 3884) площею 1 431,4 м2, що перебуває на балансі
ДП «Бердянський морський торговельний порт»; частини складського відкритого
майданчика № 18 (інв. 3882) площею 545,0 м2, що перебуває на балансі ДП «Бердянський морський торговельний порт»; частини складського майданчика № 27
(інв.3931) площею 63,7 м2, що перебуває на балансі ДП «Бердянський морський
торговельний порт»; частини складського відкритого майданчика № 6 (інв. 3883)
площею 2 059,75 м2, що перебуває на балансі ДП «Бердянський морський торговельний порт»; частини причалу № 6 (інв. 7807) площею 998,2 м2, що перебуває на
балансі Бердянської філії державного підприємства «Адміністрація морських портів
України»; частини причалу № 5 (інв.7806) площею 95,1 м2, що перебуває на балансі
Бердянської філії державного підприємства «Адміністрація морських портів України»; частини автошляхів порту (інв. 7922) площею 304,9 м2, що перебуває на балансі
Бердянської філії державного підприємства «Адміністрація морських портів України»;
будівлі ТП-4 (інв. 10543) площею 34,2 м2, що перебуває на балансі Бердянської філії
державного підприємства «Адміністрація морських портів України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 71112, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. М. Горького, буд. 6.
Балансоутримувачі майна: державне підприємство «Бердянський морський торговельний порт», Бердянської філії державного підприємства «Адміністрація морських
портів України». Вартість виконання робіт з оцінки – 45 000 грн, строк виконання робіт
з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Запорізькій області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся 05.01.2017
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності переможцями визнано:
1. ФОП Перевая Володимира Сергійовича на виконання робіт з оцінки об’єктів
оренди:
вбудованих в перший поверх семиповерхової будівлі поліклініки для дорослих
нежитлових приміщень (літера І-7; І`-3; № 1-13, № 1-14, № 1-15) загальною площею
50,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 71502, Запорізька обл., м. Енергодар,
просп. Будівельників, буд. 33. Балансоутримувач майна: Державний заклад «Спеціалізована медико-санітарна частина № 1» Міністерства охорони здоров’я України, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34247637. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 850 грн,
строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;
частини приміщення № 12 площею 73,1 м2, приміщень № 15, з № 22 до № 27
включно, площею 221,0 м2, частин приміщень спільного користування № 5, 13, 31
площею 6,7 м2, загальною площею 227,7 м2, першого поверху двоповерхової будівлі
виробничих майстерень (літ. Б-2). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя,
вул. Виробнича, 15. Балансоутримувачі майна: ДНЗ «Запорізьке машинобудівне
вище професійне училище». Вартість виконання робіт з оцінки – 3 850 грн, строк
виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору.
2. Приватне підприємство «Аспект» на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди:
нежитлових приміщень № 105, 106, 107 та частини приміщення спільного корис-
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тування № 103 (площею 3,9 м2) другого поверху адміністративної будівлі (літ. А-4,
А1) загальною площею 9,2 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя,
вул. Незалежної України, 56. Балансоутримувач майна: Управління по боротьбі з
організованою злочинністю ГУМВС України в Запорізькій області. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 400 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних
днів від дати підписання договору.
3. Приватне підприємство «Дніпротех і Ко» на виконання робіт з оцінки об’єкта
оренди: вбудованого нежитлового приміщення V (у складі приміщень з № 1 до
№ 12 включно) та частини приміщення VI (у складі приміщень № 17, № 18, № 19)
загальною площею 97,94 м2 на першому поверсі житлового будинку (літ. А-2), реєстровий номер 186542.25.ААБААЕ389. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Патріотична, 16. Балансоутримувач майна: ПАТ «Запорізький завод
феросплавів». Вартість виконання робіт з оцінки – 3 500 грн, строк виконання робіт
з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору.
4. Приватне підприємство «Данко» на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди:
вбудованих нежитлових приміщень № 20, № 21 першого поверху двоповерхової
будівлі (літ. Б – 2) загальною площею 17,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Мелітополь, вул. Сухова, 6. Балансоутримувачі майна: Державна установа «Запорізький обласний лабораторний центр» Міністерства охорони здоров’я України.
Вартість виконання робіт з оцінки – 3 700 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5
календарних днів від дати підписання договору.
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 30.12.2016
Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12. № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, переможцем конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, для проведення незалежної оцінки об’єктів приватизації визнано ФОП Ярюхіну Зою Дмитрівну по об’єктах:
гараж (літ. Г) площею 25,9 м2 за адресою: Кіровоградська обл., м. Долинська,
вул. Соборності України (Леніна), 17, що перебуває на балансі Управління Державної казначейської служби у Долинському районі Кіровоградської області, вартість
робіт – 2 500 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 днів;
гараж (літ. Б) та вхід у підвал (літ. Б1) за адресою: Кіровоградська обл., смт Голованівськ, вул. Леніна, 44б, що перебуває на балансі Управління Державної казначейської служби у Голованівському районі Кіровоградської області, вартість
робіт – 2 700 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 днів.
IНФОРМАЦIЯ РВ ФДМУ по Кiровоградськiй області
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки,
що відбулися 06.01.2017
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, переможцем конкурсів з
відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єктів
визнано приватне підприємство «Міжрегіональний консалтинговий центр «Паритет» по об’єктах оренди:
нежитлові приміщення загальною площею 191,6 м2 за адресою: Кіровоградська
обл., смт Онуфріївка, вул. Графа Толстого, 49, що перебувають на балансі Головного управління статистики у Кіровоградській області, вартість робіт – 2 012 грн,
строк виконання робіт з оцінки – 5 днів;
частина тимчасової будівлі «Ангар» загальною площею 350,7 м2 за адресою:
Кіровоградська обл., м. Долинська, вул. Ольгерда Борковського (Щорса) (біля
житлового будинку 92), що перебуває на балансі державного підприємства «Дирекція Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд», вартість
робіт – 1 648 грн, строк виконання робіт з оцінки – 2 дні.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Луганській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди,
що відбувся 29.12.2016
1. Нежитлове вбудоване приміщення на першому поверсі чотириповерхової будівлі навчального корпусу У-2 (інв. № 10310011) площею 81,3 м2 за адресою: Луганська обл., м. Рубіжне, вул. Володимирська, 33. Переможець – ФОП Сорокіна І. М. на
таких умовах: вартість послуг – 1 800 грн, термін виконання робіт – 4 дні.
2. Нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 397,8 м2 на першому
поверсі чотириповерхової будівлі гуртожитку (інв. № 10310001) за адресою: Луганська обл., м. Старобільськ, вул. Слобожанська, 68. Переможець – ПП «Екорт» на
таких умовах: вартість послуг – 2 300 грн, термін виконання робіт – 4 дні.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Луганській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди,
що відбувся 03.01.2017
Група інвентарних об’єктів у складі: частина поверхні димової труби площею
25,0 м2 (інв. № 385), реєстр. № 32320594.5.СВЖЦОН453, за адресою: Луганська
обл., Попаснянський р-н, смт Тошківка, вул. Челюскіна, 3б; частина будівлі вентиляторної площею 24,0 м2 (інв. № 102), реєстр. № 32320594.5.СВЖЦОН452, за адресою: Луганська обл., Попаснянський р-н, смт Тошківка, вул. Спортивна, 1а; частина
копра надшахтного площею 9,0 м2, (інв. № 305), реєстр. № 32320594.5.СВЖЦОН443,
за адресою: Луганська обл., Попаснянський р-н, смт Тошківка, вул. Спортивна, 1а.
Переможець – ТОВ Агентство по нерухомості «Дісконт» на таких умовах: вартість
послуг – 2 500 грн, термін виконання робіт – 3 дні.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Львівській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся 28.12.2016
Нежитлове приміщення загальною площею 19,3 м2 на другому поверсі будівлі. м. Львів, вул. Винниченка, 30. Мета проведення оцінки – укладення договору
оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Західна
українська консалтингова компанія». Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість
робіт – 1 700 грн.
Нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 207,3 м2 на другому поверсі дво-чотириповерхової будівлі. м. Львів, вул. Винниченка, 30. Мета проведення оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної
діяльності – ТзОВ «Західна українська консалтингова компанія». Термін виконання
робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 1 700 грн.
Нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 52,8 м2 на другому поверсі
будівлі, а саме: кімн. № 168 площею 11,5 м2, кімн. № 171 площею 19,3 м2, кімн. №
175 площею 17,6 м2, каб. № 187 площею 4,4 м2. м. Львів, вул. Винниченка, 30. Мета
проведення оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт
оціночної діяльності – ТзОВ «Західна українська консалтингова компанія». Термін
виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 1 700 грн.
Нежитлові вбудовані приміщення (кімн. № 179 –180) загальною площею
48,8 м2 на другому поверсі будівлі. м. Львів, вул. Винниченка, 30. Мета проведення оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної
діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є. Термін виконання робіт – 7 к/д. Вартість
робіт – 1 620 грн.
Нежитлові приміщення загального площею 119,0 м2. м. Львів, вул. Авіаційна,
3. Мета проведення оцінки – продовження договору оренди Переможець конкурсу – СОД – ТзОВ «Інвестиційна група «Захід». Термін виконання робіт – 2 к/д.
Вартість робіт – 1 645 грн.
Нежитлові приміщення загальною площею 91,4 м2 на першому поверсі одноповерхової будівлі. м. Львів, вул. Кривоноса, 6. Мета проведення оцінки – укладення
договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – СПД Савицький Д. К. Термін виконання робіт – 4 к/д. Вартість робіт – 1 600 грн.
Нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 200,1 м2 на першому
поверсі в одноповерховій будівлі. м. Львів, вул. Кривоноса, 6. Мета проведення
оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної
діяльності – ТзОВ «Інвестиційна група «Захід». Термін виконання робіт – 2 к/д.
Вартість робіт – 1 645 грн.
Частина даху площею 5,4 м2 господарської будівлі цирку літ. Б та частина димохідної труби площею 9,4 м2. м. Львів, вул. Городоцька, 83. Мета проведення
оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної
діяльності – ТзОВ «Інвестиційна група «Захід». Термін виконання робіт – 2 к/д.
Вартість робіт – 1 645 грн.
Нежитлове приміщення № 111 загальною площею 16,7 м2 на третьому поверсі
будівлі. м. Львів, вул. І. Франка, 61. Мета проведення оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Войтенко
Н. Б. Термін виконання робіт – 5 р/д. Вартість робіт – 1 720 грн.
Нежитлові вбудовані приміщення площею 101,5 м2 (№ 24, 24а, 24б, 24в, 25, 26)
на першому поверсі будівлі навчального корпусу № 2. м. Львів, вул. Підвальна,17.
Мета проведення оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу –
суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Львівюраудитконсалтинг». Термін виконання
робіт – 3 дні. Вартість робіт – 1 700 грн.
Частина вбудованого нежитлового приміщення вестибуля № 1 площею 12,0 м2
на першому поверсі 12-поверхової адміністративної будівлі. м. Львів, просп. Чорновола, 4. Мета проведення оцінки – продовження договору оренди. Переможець
конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 600 грн.
Вбудоване нежитлове приміщення № 9 площею 22,7 м2 на першому поверсі двоповерхового фронтального корпусу Жовківського замку. Львівська обл.,
м. Жовква, пл. Вічева, 2. Мета проведення оцінки – продовження договору оренди.
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Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Войтенко Н. Б. Термін
виконання робіт – 5 р/д. Вартість робіт – 1 720 грн.
Нерухоме державне майно загальною площею 727,0 м2, а саме: нежитлові
приміщення першого поверху будівлі гаража-гуртожитку А-2 площею 269,8 м2,
нежитлові приміщення цегляного одноповерхового гаражного боксу Б-1 площею
159,7 м2 та навіс площею 297,5 м2. м. Львів, вул. Січинського, 28. Мета проведення оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної
діяльності – ТзОВ «Західна українська консалтингова компанія». Термін виконання
робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 570 грн.
По об’єкту – нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 826,9 м2 на
першому, другому та третьому поверхах у чотириповерховій будівлі (літ. «А-4») навчального корпусу (прибудови). м. Львів, вул. Кушевича, 5 подано лише одну заяву.
Відповідно до п.2 розділу V Положення конкурс вважати таким, що не відбувся. Комісія вирішила повторно провести конкурс по вищезгаданому об’єкту.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Львівській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся 04.01.2017
Нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 15,79 м2 на першому
поверсі будівлі. м. Львів, вул. Данила Апостола, 11. Мета проведення оцінки –
продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Львівюраудитконсадтинг». Термін виконання робіт – 3 дні. Вартість
робіт – 1 700 грн.
Нежитлове приміщення цокольного поверху будівлі лікувального корпусу загальною площею 47,0 м2. Львівська обл., м. Трускавець, вул. Суховоля, 35. Мета
проведення оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт
оціночної діяльності – ТзОВ «Західна українська консалтингова компанія». Термін
виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 950 грн.
Державне нерухоме майно – будівля під літ. «А-3» загальною площею 606,0 м2.
м. Львів, вул. Гуцульська, 11а. Мета проведення оцінки –укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – СПД Савицький Д. К.
Термін виконання робіт – 4 к/д Вартість робіт – 1 700 грн.
Вбудоване нежитлове приміщення № 19 загальною площею 12,0 м2 на другому
поверсі двоповерхової будівлі. Львівська обл., м. Яворів, вул. Котляревського, 3.
Мета проведення оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «ЕкспертЦентр». Термін виконання робіт – 4
к/д. Вартість робіт – 1 500 грн.
Нежитлове приміщення № 2 площею 151,9 м2 в одноповерховій будівлі гаражних
боксів. м. Львів, вул. Луганська, 3, мета проведення оцінки – продовження договору
оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – СПД Савицький Д. К.
Термін виконання робіт – 4 к/д. Вартість робіт – 1 700 грн.
Частина нежитлового приміщення загальною площею 6,0 м2 на першому поверсі навчального корпусу № 1. м. Львів, вул. Під Голоском, 19. Мета проведення
оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної
діяльності – ТзОВ «Західна українська консалтингова компанія». Термін виконання
робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 590 грн.
Вбудоване нежитлове приміщення загальною площею 22,6 м2 на цокольному
поверсі двоповерхової будівлі автовокзалу МА ПП «Краковець». Львівська обл., Яворівський р-н, смт Краковець, вул. Вербицького, 54. Мета проведення оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності –
ПП «ЕкспертМАШ». Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 1 700 грн.
Вбудовані нежитлові приміщення № 8 – 10 загальною площею 77,4 м2 на першому поверсі одноповерхової будівлі гаражів (П-1). м. Львів, вул. Курмановича,
1а. Мета проведення оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «Леда». Термін виконання робіт – 3 дні.
Вартість робіт – 2 080 грн.
Нерухоме державне майно загальне площею 1 629,9 м2, а саме: нежитлові
вбудовані приміщення № 5, 6 площею 31,2 м2 на першому поверсі в будівлі адміністративного корпусу літ. А-2, нежитлові приміщення № 4, 5 площею 413,5 м2
в одноповерховій будівлі гаражів літ. Ж-1, нежитлове приміщення № 2 площею
243,4 м2 водноповерховій будівлі гаража літ. Л-1, нежитлові приміщення № 1, 2
площею 506,8 м2 в одноповерховій будівлі гаража літ. П-1, нежитлові приміщення
№ 1, 2 площею 435,0 м2 в одноповерховій будівлі гаража літ. О-1. м. Львів, вул. Шевченка, 186а. Мета проведення оцінки – укладення договору оренди. Переможець
конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Західна українська консалтингова
компанія». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 790 грн.
Частина нежитлового приміщення (вестибуля) загальною площею 4,0 м2
на цокольному поверсі будівлі. м. Львів, просп. Свободи, 18. Мета проведення
оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної
діяльності – ТзОВ «Інвестиційна група «Захід». Термін виконання робіт – 2 к/д.
Вартість робіт – 1 675 грн.
Частина нежитлового приміщення (холу) загальною площею 2,0 м2 на першому поверсі будівлі гуртожитку № 1. м. Львів, вул. Герцена, 7. Мета проведення
оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної
діяльності – ТзОВ «Інвестиційна група «Захід». Термін виконання робіт – 2 к/д.
Вартість робіт – 1 635 грн.
Частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 на першому поверсі будівлі
під літ. «Б-3» – новий аеровокзал. м. Львів, вул. Любінська, 168. Мета проведення
оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної
діяльності – ТзОВ «Інвестиційна група «Захід». Термін виконання робіт – 2 к/д.
Вартість робіт – 1 635 грн.
Нежитлові приміщення № 265 – 268 загальною площею 50,2 м2 на п’ятому поверсі. м. Львів, вул. І. Франка, 61. Мета проведення оцінки – укладення договору оренди.
Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Західна українська консалтингова компанія». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 670 грн.
По об’єкту – вбудовані нежитлові приміщення апаратно-студійного комплексу
телебачення загальною площею 1 391,9 м2, а саме: № 73, 75, 76, 78 – 80, 121 – 125,
132, 133, 138 на 1-му, 2-му, 3-му, 4-му, 5-му поверхах будівлі літ. «Б-5» загальною
площею 1 347,1 м2 та вбудовані нежитлові приміщення (№ 121, 122) на 2-му поверсі будівлі літ. «А-4» загальною площею 44,8 м2 за адресою: м. Львів, вул. Високий
Замок, 4 подано лише одну заяву. Відповідно до п. 2 розділу V Положення конкурс
вважати таким, що не відбувся. Комісія вирішила повторно провести конкурс по
вищезгаданому об’єкту.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Одеській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
оголошеного на 28.12.2016
РВ ФДМУ по Одеській області:
І. Керуючись вимогами пункту 10 розділу V (Порядок проведення конкурсу),
пунктів 1, 2 розділу VІ (Інформація про результати конкурсу) 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, рішенням комісії з відбору суб’єктів оціночної діяльності інформує
про результати конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, оголошеного на
28.12.2016, по об’єктах:
1. ТОВ «Експертне агентство «Укрконсалт», керівник – Саганович А. І. Назва
об’єкта оцінки: будівля складу з рампою та навісом та частина нежитлових приміщень адміністративно-побутової будівлі загальною площею 32 157,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Морський торговельний порт
«Чорноморськ». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Чорноморськ,
вул. Сухолиманська 72 – 73. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
46 000 грн, 10 календарних днів.
2. ТОВ «Одеська регіональна експертна компанія», керівник – Лемза В. В. Назва
об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення першого поверху будівлі поліклініки
№ 1 загальною площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний заклад «Іллічівська басейнова лікарня на водному транспорті МОЗ України».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 1. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди. 3 500 грн, 5 календарних днів.
3. ТОВ «Одеська регіональна експертна компанія», керівник – Лемза В. В. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення цокольної частини будівлі (блок А-1)
Центру реконструктивної та відновної медицини (Університетської клініки), ОНМедУ, загальною площею 7,77 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Одеський національний медичний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Одеса, вул. Тіниста, 8. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. 2 500
грн, 5 календарних днів.
4. ТОВ «Вердикт Експертиза», керівник – Лесик В. В. Назва об’єкта оцінки
будівля льотно-випробувальної станції, інвентарний № 110/8931/2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Одеський
авіаційний завод». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 65121, м. Одеса, просп. М.
Жукова, 32а. Мета проведення оцінки: здача частини будівлі в оренду. 3 900 грн,
5 календарнх днів.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Полтавській області
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки майна об’єктів
оренди, що відбулися 29.12.2016
Переможцями конкурсів визнано:
1) юридичну особою – Приватне підприємство «Центр незалежної оцінки та
експертизи» на проведення оцінки державного майна:
нежитлового приміщення площею 31,9 м2 за адресою: вул. Добровольського, 6,
м. Горішні Плавні, Полтавська обл., що обліковується на балансі Комсомольського
міського відділу УМВС України в Полтавській області. Мета оцінки – продовження
дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 300,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
нежитлового приміщення адміністративного корпусу площею 6,5 м2 та нежитлового приміщення морфологічного корпусу площею 5,0 м2, загальною площею

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

Т. м. утеченко
(дополіграфічна підготовка)

Адреса редакції:

Фонд державного
майна України,
вул. Генерала
Алмазова, 18/9,
м. Київ-133, 01601

11,5 м2 за адресою: вул. Шевченка, 23, м. Полтава, що обліковується на балансі
Вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія». Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних
робіт – 1 250,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
частини нежитлового приміщення в будівлі учбового корпусу № 1 площею 1,0 м2
за адресою: вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, Полтавська обл., що обліковується на балансі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних
робіт – 1 180,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
нежитлового вбудованого приміщення площею 35,4 м2 за адресою: вул. Центральна, 275, м. Глобине, Полтавська обл., що обліковується на балансі Управління
Державної казначейської служби України у Глобинському районі Полтавської області. Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1
320,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
2) юридичну особу – Приватне підприємство «Нерухомість» на проведення
оцінки державного майна:
нежитлового приміщення площею 6,0 м2 за адресою: вул. Шевченка, 23, м. Полтава, що обліковується на балансі Вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія». Мета оцінки – продовження дії
договору оренди. Вартість виконаних робіт – 910,00 грн, строк виконання робіт по
об’єкту – 5 календарних днів;
частина нежитлового приміщення у морфологічному корпусі площею 2,0 м2
за адресою: вул. Шевченка, 23, м. Полтава, що обліковується на балансі Вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна
академія». Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних
робіт – 910,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
нежитлового приміщення у будівлі учбового корпусу площею 3,0 м2 за адресою: вул. Пушкіна, 83а, м. Полтава, що обліковується на балансі Полтавського політехнічного коледжу Національного технічного університету «ХПІ». Мета оцінки –
продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 170,00 грн, строк
виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
частини нежитлового приміщення адміністративної будівлі 3 державного
пожежно-рятувального поста площею 32,7 м2 за адресою: вул. Кирила Осьмака, 19, смт Шишаки, Полтавська обл., що обліковується на балансі 1 державного
пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України в Полтавській області. Мета оцінки – укладення договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 200,00 грн, строк
виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
3) юридичною особою – Приватне підприємство «Науково-консультаційний
Експоцентр» на проведення оцінки державного майна:
нежитлового приміщення (їдальня) площею 211,6 м2 за адресою: вул. Спська,
10, м. Полтава, що обліковується на балансі ПАТ «Полтавакондитер». Мета оцінки – укладення договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 163,00 грн, строк
виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Рівненській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності,
що відбувся 27.12.2016
Переможцем конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності для надання послуг з оцінки об’єкта – необоротні активи санаторію «Червона калина» за адресою:
Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Жобрин, вул. Лісова, 1 з метою визначення
розміру статутного капіталу акціонерного товариства під час приватизації – визнано ТОВ «УСК-Консалтинг». Вартість послуг – 120 000 грн, термін виконання – 25
календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Рівненській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся 29.12.2016
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання
послуг з оцінки об’єктів, а саме:
частина адміністративного приміщення площею 1,0 м2 за адресою: м. Рівне,
вул. С. Петлюри, 13, що перебуває на балансі Головного управління державної казначейської служби України в Рівненській області, з метою продовження договору
оренди – визнано Рівненську торгово-промислову палату. Строк виконання робіт
з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 900 грн;
частина нежитлового адміністративного приміщення площею 1,0 м2 за адресою: м. Рівне, вул. С. Бандери, 14а, ящо перебуває на балансі Регіонального сервісного центру МВС в Рівненській області, з метою продовження договору оренди – конкурс не відбувся;
частина нежитлового адміністративного приміщення площею 2,0 м2 за адресою: м. Рівне, вул. Пушкіна, 4, що перебуває на балансі Головного управління
національної поліції в Рівненській області, з метою продовження договору оренди – конкурс не відбувся;
частина приміщення цеху нестандартного обладнання загальною площею
269,0 м2 за адресою: м. Рівне, вул. Київська, 106, що перебуває на балансі ДП НВО
«Потенціал-Еко», з метою продовження договору оренди – визнано ПП «Оцінка та
Консалтинг». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 950 грн;
приміщення навчального корпусу № 3 площею 1070 м2 за адресою: Рівненська
обл., м. Острог, просп. Незалежності, 56, що перебуває на балансі Національного університету «Острозька академія», з метою продовження договору оренди –
конкурс не відбувся;
частина приміщення гуртожитку площею 33,0 м 2 за адресою: м. Рівне,
вул. Орлова, 40, що перебуває на балансі ДВНЗ «Рівненський коледж економіки та
бізнесу», з метою укладення договору оренди – конкурс не відбувся.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Сумській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся 11.01.2017

1. Переможцем конкурсу щодо проведення незалежної оцінки об’єкта – група
інвентарних об’єктів, а саме: 1) одноповерхова будівля майстерні загальною площею 41,9 м2; 2) нежитлове приміщення в будівлі гаража площею 17,0 м2 за адресою:
м. Суми, вул. Кузнечна, 2 (балансоутримувач – Управління інформаційної діяльності
та комунікацій з громадськістю Сумської обласної державної адміністрації) з метою
продовження дії договору оренди визнано ФОП Даниленко О. І. Строк надання послуг
з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1 520,00 грн.
2. Конкурс щодо проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлові приміщення загальною площею 61,8 м2 за адресою: м. Суми, вул. Кузнечна, 2 (балансоутримувач – Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Сумської обласної державної адміністрації) з метою продовження дії договору оренди
не відбувся в зв’язку з припиненням процедури передачі в оренду.
3. Переможцем конкурсу щодо проведення незалежної оцінки об’єкта – частина нежитлового приміщення площею 8,8 м2 за адресою: м. Суми, вул. Роменська,
87 (балансоутримувач – Сумський державний педагогічний університет імені А. С.
Макаренка) з метою продовження дії договору оренди визнано ПП ЕОФ «Апекс».
Строк надання послуг з оцінки – 3 календарних дні. Вартість надання послуг з
оцінки – 1 500,00 грн.
4. Переможцем конкурсу щодо проведення незалежної оцінки об’єкта – частина нежитлового приміщення площею 2,1 м2 за адресою: м. Суми, вул. Роменська,
87 (балансоутримувач – Сумський державний педагогічний університет імені А. С.
Макаренка) з метою продовження дії договору оренди визнано ФОП Даниленко
О. І. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг
з оцінки – 1 520,00 грн.
5. Переможцем конкурсу щодо проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлове
приміщення площею 29,5 м2 за адресою: м. Суми, вул. Білопільський шлях, 20 (балансоутримувач – Полтавське казенне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство) з метою передачі в оренду визнано ФОП Маслій А. Ф. Строк надання послуг з
оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 520,00 грн.
6. Переможцем конкурсу щодо проведення незалежної оцінки об’єкта – вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 57,8 м2 за адресою: Сумська
обл., м. Конотоп, вул. Соборна, 23 (балансоутримувач – Конотопська районна
державна адміністрація) з метою продовження дії договору оренди визнано ФОП
Даниленко О. І. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1 510,00 грн.
7. Конкурс щодо проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлові приміщення загальною площею 102,9 м2 за адресою: Сумська обл., смт Липова Долина, 1-й
пров. Тельмана, 2 (балансоутримувач – Районна державна лікарня ветеринарної
медицини в Липоводолинському районі) з метою передачі в оренду не відбувся в
зв’язку з припиненням процедури передачі в оренду.
8. Переможцем конкурсу щодо проведення незалежної оцінки об’єкта – група
інвентарних об’єктів загальною площею 726,1 м2, а саме: 1) одноповерхова адміністративна будівля загальною площею 343,9 м2; 2) будівля автогаража площею
382,2 м2 за адресою: Сумська обл., м. Ромни, вул. Полтавська, 6 (балансоутримувач – Управління Державної автомобільної інспекції УМВС України в Сумській області) з метою передачі в оренду визнано ФОП Даниленко О. І. Строк надання послуг з
оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1840,00 грн.
9. Переможцем конкурсу щодо проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлове приміщення площею 241,0 м2 за адресою: Сумська обл., м. Шостка, вул. Чернігівська, 20 (балансоутримувач – Хіміко-технологічний коледж імені Івана Кожедуба
Шосткинського інституту Сумського державного університету) з метою продовження дії договору оренди визнано СПД ФОП Педченко А. М. Строк надання послуг з
оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 600,00 грн.
10. Переможцем конкурсу щодо проведення незалежної оцінки об’єкта – група інвентарних об’єктів, а саме: 1) будівля загальною площею 631,3 м2; 2) будівля
загальною площею 553,26 м2; 3) будівля загальною площею 553,26 м2 за адресою:
Сумська обл., м. Шостка, вул. Леніна, 36 (балансоутримувач – Казенне підприємство Шосткинський казенний завод «Зірка») з метою передачі в оренду, визнано –
ФОП Маслій А. Ф. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість
надання послуг з оцінки – 1 700,00 грн
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