Додаток до «державного інформаційного бюлетеня про приватизацію»

№ 53 (1073)
Засновано у вересні 1993 року
продаж об’єктів групи Е
Наказом Фонду державного майна України від 26.05.2017 № 860 «Щодо
прийняття рішення про приватизацію державного пакета акцій у статутному
капіталі публічного акціонерного товариства Державної акціонерної компанії
«Національна мережа аукціонних центрів» прийнято рішення про приватизацію
державного пакета акцій у статутному капіталі публічного акціонерного товариства
Державної акціонерної компанії «Національна мережа аукціонних центрів» у кількості 132 338 штук, сумарною номінальною вартістю 6 616 900 (шість мільйонів шістсот
шістнадцять тисяч дев’ятсот) гривень, що становить 100% статутного капіталу
Найменування товариства
Місцезнаходження
Публічне акціонерне товариство Державна акціонерна компанія «Національна вул. Марини Раскової,
мережа аукціонних центрів» (ПАТ ДАК «НМАЦ», код за ЄДРПОУ 20064284)
буд. 15, м. Київ, 02660

10 липня 2017 р.

Продаж об’єктів групи А
Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 280-42-34
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ
Запорізька область

Приміщення № 1 загальною площею 406,2 м2 за адресою: Запорізька обл.,
Приазовський р-н, смт Приазовське, вул. Покровська, 28. Приватизовано фізичною особою, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні в електронній формі, за
540 163,20 грн, у т. ч. ПДВ – 90 027,20 грн.

Івано-Франківська область
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У ФДМУ за номерами телефонів:
(044) 254-29-76 – працює гаряча лінія;
(0-800) 50-56-46 – працює безкоштовна
гаряча лінія з питань приватизації

передплата – 2017
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державного майна України

Нежитлове приміщення загальною площею 106,0 м2 за адресою: 78665, ІваноФранківська обл., Косівський р-н, с-ще Кути, пл. Шевченка, 4а, що орендується
фізичною особою – підприємцем Полатайчук Л. М. Приватизовано фізичною особою за 354 096,00 грн, у т. ч. ПДВ – 59 016,00 грн.

Хмельницька область

Громадський будинок котельня з гаражем загальною площею 89,2 м2 за адресою:
Хмельницька обл., Ізяславський р-н, м. Ізяслав, вул. Миколи Микитюка, 16а/1, що перебуває на балансі Управління Державної казначейської служби України в Ізяславському
районі. Приватизовано фізичною особою, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні
в електронній формі, за 112 070,40 грн, у т. ч. ПДВ – 18 678,40 грн.

ВІННИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
Назва об’єкта: комплекс виробничих будівель загальною площею 117,9 м2,
у т. ч.: майстерня літ. «А» площею 68,0 м2; електроцех літ. «Б» площею 46,9 м2;
вбиральня літ. «В» площею 3,0 м2.
Адреса об’єкта: 23660, Вінницька обл., Тульчинський р-н, смт Кирнасівка,
урочище Набережне, 1б.
Зберігач: СВАТ «Птахокомбінат «Тульчинський», код за ЄДРПОУ 05413994.
Адреса зберігача: 23652, Вінницька обл., Тульчинський р-н, вул. Соборна, 1.
Відомості про об’єкт: комплекс виробничих будівель розташований на території
СВАТ «Птахокомбінат «Тульчинський»: одноповерхова цегляна будівля майстерні літ. А
площею 68,0 м2, 1991 року побудови, будівля перебуває в задовільному стані; одноповерхова цегляна будівля електроцеху літ. Б площею 46,9 м2, 1992 року побудови, будівля перебуває в незадовільному стані; одноповерхова цегляна споруда вбиральні літ. В
площею 3,0 м2, 1990 року побудови, споруда перебуває в незадовільному стані.
Земельна ділянка окремо не виділена. Об’єкти нерухомості розташовані на
земельній ділянці загальною площею 6,1947 га, виділеній СВАТ «Птахокомбінат
«Тульчинський»; кадастровий номер 0524355300:04:004:0119; категорія земель –
землі сільськогосподарського призначення.
Початкова ціна без ПДВ – 57 358,00 грн, ПДВ – 11 471,60 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 68 829,60 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає покупець; 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.
Покупець сплачує організатору аукціону винагороду у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації, що становить 688,30 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 6 882,96 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 – 28.07.2017.
Аукціон в електронній формі буде проведено 01.08.2017 Українською
універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592. Заяви
на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються
в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електрону адресу:
auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники
аукціону зобов’язані направити на адресу Української універсальної біржі (36039,
м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а
також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, каб. 24, тел. 67-26-08.

АПАРАТ ФДМУ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж за конкурсом з відкритістю пропонування ціни
за принципом аукціону єдиного майнового комплексу
державного підприємства «Головинський кар’єр»
Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Головинський кар’єр».
Місцезнаходження об’єкта: 12325, Житомирська обл., Черняхівський р-н,
смт Головине, вул. Адміністративна, 8.
Код об’єкта за ЄДРПОУ 40673033.
Відомості про об’єкт: до складу єдиного майнового комплексу входять: 57 будівель та споруд; 165 одиниць машин, обладнання, устаткування; 22 транспортних
засоби; 2 тепловози та інше майно.
Вид діяльності об’єкта: добування декоративного та будівельного каменю;
різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю; добування піску, гравію; гірничі роботи, провадження відкритих виробок; розробка
кар’єрів з покладів граніту, лабрадориту, щебеню та інших корисних копалин.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка не виділена.
Державне підприємство створено 20.07.2016. Виробничу діяльність підприємством здійснюється з квітня 2017 року.
Державне підприємство на підставі договору надає послуги енергопостачання
очисних споруд, а також послуги з водопостачання комунальному підприємству
«Головино-Добробут», яке, в свою чергу, забезпечує відповідними послугами
смт Головине.
Обсяг викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище від виробничих та технологічних процесів, технологічного устаткування
станом на 01.06.2017 (без урахування діоксину вуглецю) становить 9,5 т. Викиди
діоксину вуглецю становлять 103 т.
Утворення і розміщення відходів станом на 01.06.2017 становить: масла моторні, трансмісійні, відпрацьовані – 139 кг; пил від процесів оброблення каменю –
1590 кг; відходи побутові змішані, у т. ч. із урн – 1950 кг.
Зареєстрований (пайовий) капітал станом на 31.03.2017 – 18 367,00 грн.

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

Найменування показника

І квартал 2017 р.

Обсяг реалізованої продукції тис. грн
–
Балансовий прибуток тис. грн
-77
Величина чистого прибутку, тис. грн
–
Рентабельність, %
–
Вартість активів, тис. грн
17002
Вартість власного капіталу, тис. грн
16925
Дебіторська заборгованість, тис. грн
700
Кредиторська заборгованість, тис. грн
837
Кількість робочих місць – 47.
Початкова ціна єдиного майнового комплексу становить 45 175 200,00
грн (сорок п’ять мільйонів сто сімдесят п’ять тисяч двісті), у т. ч. ПДВ  –
7 529 200,00 грн (сім мільйонів п’ятсот двадцять дев’ять тисяч двісті).
Умови продажу:
В економічній діяльності об’єкта:
1. Забезпечення збереження основних видів економічної діяльності єдиного
майнового комплексу державного підприємства «Головинський кар’єр» протягом 5
років з дати укладення договору купівлі-продажу: добування декоративного та будівельного каменю; різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного
каменю; добування піску, гравію; гірничі роботи, провадження відкритих виробок.
2. Забезпечення протягом 5 років з дати укладення договору купівлі-продажу
здійснення інвестицій на модернізацію та технічне переобладнання виробництва
у розмірі, не меншому 70 млн грн, з урахуванням витрат на отримання відповідних дозволів та ліцензій.
3. Здійснення заходів щодо отримання документів, що дають право на проведення гірничих робіт, визначених Гірничим законом України, та відповідних дозвільних
документів у разі здійснення господарської діяльності, яка вимагає їх наявність.
4. Недопущення появи простроченої заборгованості по платежах до
бюджетів усіх рівнів.
У соціальній сфері:
1. Забезпечення створення додатково восьмидесяти робочих місць протягом
двох років після підписання договору купівлі-продажу зі збереженням існуючих на
момент підписання договору купівлі-продажу робочих місць.
2. Недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи покупця
протягом шести місяців від дня переходу права власності на об’єкт приватизації, за винятком звільнення на підставі пункту шість статті 40 Кодексу законів про
працю України або вчинення працівником дій, за які законодавством передбачена
можливість звільнення на підставі пунктів три, чотири, сім, вісім статті 40 та статті
41 Кодексу законів про працю України.
3. Забезпечення працівникам соціальних гарантій згідно з вимогами трудового законодавства.
4. Недопущення появи простроченої заборгованості з виплати заробітної плати.
5. Дотримання вимог законодавства України про працю з урахуванням особливостей, встановлених Гірничим законом України.
У природоохоронній діяльності:
1. Забезпечення дотримання екологічних вимог у сфері проведення гірничих робіт.
2. Здійснення заходів щодо забезпечення екологічної безпеки при проведенні
гірничих робіт та охорони праці.
3. Виконання в подальшій експлуатації покупцем (власником) єдиного майнового комплексу колишнього державного підприємства «Головинський кар’єр» висновків та рекомендацій екологічного аудиту, виконаного ТОВ «Науково-виробниче
підприємство «ЕКОЗАХИСТ» на замовлення Фонду державного майна України:
3.1. дотримання вимог нормативно-правових актів в частині охорони атмосферного повітря, охорони та раціонального використання вод, поводження з відходами та охорони земель з дотриманням встановлених нормативів шкідливих
впливів на навколишнє природне середовище і здоров’я людей;
3.2. отримання в установленому законодавством порядку дозволу на викиди
забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;
3.3. забезпечення впровадження передових технологій проведення гірничих
робіт та очищення відпрацьованого повітря і стічних вод;
3.4. у випадках, передбачених законодавством, проведення обов’язкового
технічного контролю стану транспортних засобів;
3.5. отримання в установленому законодавством порядку дозволу на спеціальне водокористування та дотримання його умов;
3.6. ліквідувати наявні розливи нафтопродуктів, мастил на ґрунті, а також ліквідувати факти неорганізованого зберігання відходів та їх розливів та в подальшому їх не допускати;
3.7. недопущення скиду (стоку) кар’єрної та поверхневої води у відвали;
3.8. здійснення благоустрою території об’єкта.
Інші умови:
1. Оформлення документів на право користування земельними ділянками покупець здійснює самостійно.
2. Подальше використання земельних ділянок здійснювати відповідно до вимог
законодавства у сфері земельних відносин, Кодексу України про надра та інших
актів законодавства України.
3. Не перешкоджати працівникам Фонду державного майна України у здійсненні
контролю за виконанням умов договору купівлі-продажу.
4. Здійснити припинення та виключення з ЄДРПОУ державного підприємства
«Головинський кар’єр» в установленому законом порядку.
5. Здійснити державну реєстрацію переходу права власності на єдиний майновий комплекс державного підприємства «Головинський кар’єр» в установленому законом порядку.
6. Не відчужувати об’єкт приватизації іншим юридичним та фізичним особам
без збереження умов, на яких він був придбаний.
Подальше відчуження об’єкта приватизації та/або передача його в заставу до повного виконання зобов’язань за договором купівлі-продажу здійснюється виключно
за письмовою згодою ФДМУ, яка надається відповідно до порядку, встановленого
ФДМУ та законодавством України, зі збереженням для нового власника зобов’язань
покупця за договором купівлі-продажу, які не виконані на момент відчуження.
Для участі у конкурсі з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону
учасник подає: заяву про приватизацію в порядку та за формою, що встановлені наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованим в Міністерстві юстиції
України 26 червня 1998 року за № 400/2840; бізнес-план або техніко-економічне
обґрунтування післяприватизаційного розвитку об’єкта приватизації; конкурсну
пропозицію ціни (у запечатаному непрозорому конверті). Документи для участі у
конкурсі з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону учасник подає з
урахуванням Положення про порядок подання заяв до Антимонопольного комітету
України про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб’єктів господарювання (Положення про концентрацію), затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.02.2002 № 33-р та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 21.03.2002 за № 284/6572.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та платежі за об’єкт приватизації вносяться на рахунок № 37183500900028. Одержувач: Фонд державного
майна України, Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172,
код за ЄДРПОУ 00032945.
Грошові кошти в розмірі 4 517 520,00 грн (чотири мільйони п’ятсот сімнадцять тисяч п’ятсот двадцять гривень), що становить 10 % початкової ціни об’єкта, вносяться
на рахунок № 37316021000058. Одержувач: Фонд державного майна України, Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 00032945.
Призначення платежу: «10 % початкової ціни об’єкта приватизації для участі у конкурсі
з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону з продажу єдиного майнового
комплексу державного підприємства «Головинський кар’єр» без ПДВ».
Конкурс з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону проводиться
відповідно до Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств
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(малу приватизацію)», Порядку продажу об’єктів малої приватизації шляхом викупу, на аукціоні (в тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни), за
конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, затвердженого наказом ФДМУ від 02 квітня 2012 року № 439, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції 14 травня 2012 року за № 753/21055.
Конкурс з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону відбудеться 10 серпня 2017 року об 11.00 за адресою: м. Київ, вул. Генерала
Алмазова, 18/9, Фонд державного майна України, кімн. 303.
Кінцевий термін приймання заяв на участь у конкурсі з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону – 2 серпня 2017 року.
Заяви на участь в конкурсі з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону приймаються за адресою: Фонд державного майна України, м. Київ, вул. Генерала
Алмазова, 18/7, 7-й поверх, кімн. 721/3, понеділок – четвер з 9.30 до 17.00, у п’ятницю
та передсвяткові дні – з 9.30 до 15.00. Телефони для довідок: 200-34-08, 284-52-40.
Ознайомитися з об’єктом продажу можна за місцем його розташування, попередньо звернувшись до Фонду державного майна України (м. Київ, вул. Генерала
Алмазова, 18/7). Телефони для довідок: (044) 200-34-08, 284-52-40.

СУМСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлова будівля гаража (колишній склад МТС) літ. «Щ» площею 418,8 м2.
Адреса об’єкта: Сумська обл., м. Ромни, вул. Сумська, 97д.
Балансоутримувач: ВАТ «Роменське автотранспортне підприємство 15948».
Інформація про об'єкт: нежитлова одноповерхова будівля. Будівля за своїм функціональним призначенням побудована як гараж, але тривалий час використовувалась
як склад. Будівля забезпечена підводом електрики, але в неробочому стані.
Фізичний знос, визначений оцінювачем, – 36,0 %.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 242 150,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 290 580,00 грн, у т. ч. ПДВ –
48 430,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 29 058,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37318002009797, МФО 820172 в Державній казначейській службі України, м. Київ, код за ЄДРПОУ 21124686, одержувач – РВ ФДМУ по Сумській області.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта визначає покупець;
забезпечити під час експлуатації об’єкта дотримання санітарних та екологічних
норм, правил пожежної безпеки; здійснити державну реєстрацію об’єкта приватизації (нерухомого майна) у встановленому законодавством порядку.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб – грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн вноситься на р/р
№ 37189500900001, МФО 837013 в ГУДКСУ у Сумській області, код за ЄДРПОУ
21124686, одержувач – РВ ФДМУ по Сумській області.
Винагорода організатору аукціону за виконання договору виплачується покупцем
у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта малої приватизації.

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

ЖИТОМИРСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою
Назва об’єкта приватизації: незавершене будівництво цегельного заводу разом із земельною ділянкою.
Місцезнаходження: Житомирська обл., Бердичівський р-н, с. Терехове,
вул. Огурцова, 38. Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: незавершене будівництво цегельного заводу загальною площею 3260,8 м2, рівень будівельної готовності – 35 %. Складається з
адміністративно-побутового корпусу (літ. А-3) – триповерхова цегляна будівля,
яка примикає до головного корпусу (фундамент – бетонні блоки, стіни – силікатна
цегла, перекриття – з/б панелі) та з головного корпусу (літ. Б-1) – одноповерхова
повнокаркасна будівля зі стінових навісних панелей (фундамент – бетонні блоки,
стіни – навісні панелі на з/б колонах та окремі з/б колони в кількості 12 шт., перекриття – залізобетонні панелі по з/б фермах). Інженерні мережі відсутні. Розташований за межами населеного пункту, територія не огороджена, не охороняється.
Відомості про земельну ділянку: загальна площа – 3,500 га, кадастровий номер
земельної ділянки 1820886800:03:000:0509, цільове призначення – для розміщення
та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств
переробної, машинобудівної та іншої промисловості.
Початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва – цегельного заводу разом
із земельною ділянкою без урахування ПДВ – 958 727,21 грн (дев’ятсот п’ятдесят

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

ЧЕРКАСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: медпункт з обладнанням.
Адреса об’єкта: вул. Кар’єрна, 23, м. Тальне, Черкаська обл., 20400.
Балансоутримувач: Товариство з обмеженою відповідальністю «Тальнівський
щебзавод» (код за ЄДРПОУ 01375038).
Адреса балансоутримувача: вул. Кар’єрна, 1, м. Тальне, Черкаська обл., 20400.
Відомості про об’єкт: частина приміщень (№ 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7,
1-8) загальною площею 69,5 м2 (літ. А) знаходяться в одноповерховій, окремо розташованій будівлі, мають окремий вхід. Рік побудови – 1960. Фундамент – бутові
стрічки; стіни, перегородки цегляні; перекриття – дерев’яні балки, дощатий настил,
дранка; покрівля – азбестоцементні листи по дерев’яній обрешітці; двері дерев’яні;
вікна дерев’яні, металеві решітки; До будівлі підведені, але відключені заводські
мережі водопостачання, опалення, каналізації, електропостачання. Об’єкт не використовується за призначенням. Загальний фізичний знос – 40,35 %, санітарнотехнічний стан задовільний.
Обладнання в кількості 13 од.: апарат УВЧ 1989 року, зуболікувальне крісло 1963
року, апарат УВЧ бб 1964 року, опромінювач комбінований КС-04 1973 року, опромінювач комбінований КС-04 1964 року, апарат СНІМ-1 1972 року, інгалятор АЦ-1
1973 року, апарат УВЧ-30 1973 року, апарат Дорсенваля 1977 року, бормашина
БЗС-30-2 1985 року, помост для штанг (2 од.) 1988 року, тренажер-змійовик 1986
року, килимове покриття 1979 року. Обладнання в неробочому стані.
Земельна ділянка окремо під об’єкт приватизації не виділена.
Початкова ціна без ПДВ – 35 211,00 грн, ПДВ – 7 042,20 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 42 253,20 грн.
Умови продажу: 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 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 4 225,32 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 – 31 липня 2017 року до 18.00.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлові приміщення цокольного поверху № Іа, 2, 3, 3а, 4, 5,
6, 7, 9 загальною площею 88,2 м2.
Балансоутримувач: ЗАТ «Харківське АТП-16358» (ліквідовано).
Адреса об’єкта: 61019, м. Харків, просп. Дзюби, 4.
Відомості про об’єкт: нежитлові приміщення цокольного поверху № Іа, 2, 3,
3а, 4, 5, 6, 7, 9 загальною площею 88,2 м2 у житловому будинку літ. «А-9», рік побудови –1981.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 607 260,00 грн.
Ціна об’єкта без урахування ПДВ – 506 050,00 грн; ПДВ – 101 210,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
1. Покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну об’єкта приватизації та
після сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта 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 при 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 60 726,00 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 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 4 серпня 2017 року, час внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 14.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 16.00.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 31 липня 2017 року до
17.00.
Ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні за місцем його
розташування.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати за телефонами (0342) 50-56-56 (Прикарпатська універсальна товарна біржа, 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 9) та (057) 700-75-60 (РВ ФДМУ по Харківській області, м. Харків, майдан
Театральний, 1, 6-й поверх, кімн. 20).

вісім тисяч сімсот двадцять сім гривень 21 копійка), у т. ч.: об’єкта незавершеного
будівництва – 252 777,21 грн (двісті п’ятдесят дві тисячі сімсот сімдесят сім гривень 21 копійка); земельної ділянки – 705 950,00 грн (сімсот п’ять тисяч дев’ятсот
п’ятдесят гривень 00 копійок). ПДВ – 191 745,45 грн (сто дев’яносто одна тисяча
сімсот сорок п’ять гривень 45 копійок).
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 1 150 472,66
грн (один мільйон сто п’ятдесят тисяч чотириста сімдесят дві гривні 66 копійок), у т. ч.: об’єкта незавершеного будівництва – цегельного заводу – 303 332,66
грн (триста три тисячі триста тридцять дві гривні 66 копійок) з урахуванням ПДВ;
земельної ділянки – 847 140,00 грн (вісімсот сорок сім тисяч сто сорок гривень 00
копійок) з урахуванням ПДВ.
Умови продажу об’єкта приватизації: завершити будівництво об’єкта та ввести
його в експлуатацію протягом п’яти років з моменту підписання акта прийманняпередачі з можливою зміною його первісного призначення; забезпечити вимоги
екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію об’єкта незавершеного будівництва;
протягом трьох місяців з моменту підписання акта приймання-передачі здійснити
державну реєстрацію переходу права власності на об’єкт незавершеного будівництва та земельну ділянку в установленому законом порядку; подальше відчуження
об’єкта незавершеного будівництва та земельної ділянки, на якій розташований цей
об’єкт, можливе лише за умови збереження для нового власника об’єкта незавершеного будівництва зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за
згодою РВ ФДМУ по Житомирській області, яке здійснює контроль за їх виконанням;
використовувати земельну ділянку відповідно до цільового призначення та у випадку
необхідності самостійно вирішувати питання щодо зміни її цільового призначення
згідно з чинним законодавством України. Покупець сплачує винагороду організатору
аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Засоби платежу: грошові кошти.
Реєстраційний внесок у розмірі 17,00 грн та кошти при розрахунку за придбаний
об’єкт перераховуються на рахунок № 37183502900001 в ГУДКСУ у Житомирській

області, код банку 811039. Одержувач коштів: РВ ФДМУ по Житомирській області,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13578893.
Грошові кошти в розмірі 115 047,27 грн (сто п’ятнадцять тисяч сорок сім гривень
27 копійок), що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, перераховуються на
рахунок № 37316002000215 в ДКСУ м. Київ, код банку 820172. Одержувач коштів:
РВ ФДМУ по Житомирській області, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13578893.
Кінцевий термін приймання заяв – 14 серпня 2017 року до 18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 18 серпня 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій
(початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення 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
(зі змінами). Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками
до заяви, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі
на електронну адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати
реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української
універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь
в аукціоні в 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 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування. Додаткову
інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Житомирській області (вул. Святослава Ріхтера, 20, кімн. 402, м. Житомир, 10008, тел. (0412) 42-04-16) в робочі дні з
9.00 до 18.00, у п’ятницю – з 9.00 до 16.45. Інформацію щодо проведення аукціону
можна отримати на Українській універсальній біржі (м. Полтава, вул. Шевченка,
52, тел. (0532) 56-00-37).

Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Перша
Універсальна Біржа «Україна» 4 серпня 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://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» (01033, м. Київ, вул. Гайдара, 50) 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.

Початкова ціна без ПДВ – 97 245,00 грн, ПДВ – 19 449,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 116 694,00 грн.
Умови продажу: 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 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 11 669,40 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 – 31 липня 2017 року
до 18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Перша
Універсальна Біржа «Україна» 4 серпня 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://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» (01033, м. Київ, вул. Гайдара, 50) 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.

Аукціон в електронній формі буде проведено 31.07.2017 Українською
Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді до Української Універсальної біржі на електрону
адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви
учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Української Універсальної біржі
(36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998
№ 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за
№ 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін приймання заяв – 27 липня 2017 року до 17.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у РВ ФДМУ по Сумській області
за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4-й поверх, кімн. 3. Телефон для довідок (0542) 36-21-83.

ХАРКІВСЬКА область

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: клуб з обладнанням.
Адреса об’єкта: вул. Кар’єрна, 1а, м. Тальне, Черкаська обл., 20400.
Балансоутримувач: Товариство з обмеженою відповідальністю «Тальнівський
щебзавод» (код за ЄДРПОУ 01375038).
Адреса балансоутримувача: вул. Кар’єрна, 1, м. Тальне, Черкаська обл., 20400.
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля (літ. А) загальною площею 210,6 м2, прилягає до 2-поверхової адміністративної будівлі ТОВ «Тальнівський щебзавод». Рік будівництва – 1956. Має 4 входи-виходи. До складу об’єкта
входять: приміщення № 7 площею 185,7 м2, приміщення № 9 площею 12,4 м2,
приміщення № 8 площею 12,5 м2. Об’єкт не використовується за призначенням.
Загальний фізичний знос – 39,57 %, санітарно-технічний стан задовільний. Об’єкт
розташований на території ТОВ «Тальнівський щебзавод».
Обладнання в кількості 16 од.: підсилювач «Родіна-І» 1980 року, баян «Ростов» 1977 року, підсилювач УЕМІ (2 од.) 1985 року, саксофон з набором 1979 року,
електрогітара БАС 1985 року, установка ударна 1985 року, підсилювач УА-4 1985
року, електроніка 11 1985 року, магнітофон «Комета 212-1» 1985 року, телевізор
«Електрон» Ц275 – 1986 року, підсилювач «Арта» 1986 року, електробаян «Мечта-2»
1990 року, підсилювач УП-001-Стерео 1990 року, підсилювач Том 1201 1990 року,
магнітофон «Соната» 1980 року. Обладнання в неробочому стані.
Земельна ділянка окремо під об’єкт приватизації не виділена.

конкурси з відбору розробників документації із землеустрою
ПОЛТАВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про оголошення повторного конкурсу
з відбору виконавців робіт із землеустрою для підготовки до продажу
земельної ділянки державної власності, на якій розташований об’єкт
державної власності, що підлягає приватизації
Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою державної власності (встановлення меж земельної ділянки; погодження меж земельної ділянки 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;
внесення відомостей до бази даних Центру державного земельного кадастру;
погодження та затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку; отримання позитивного висновку державної експертизи документації із
землеустрою; підготовка інших матеріалів та документів, необхідних для продажу
земельної ділянки).

10 липня 2017 року

1. Дані про об’єкт землеустрою: земельна ділянка, на якій розташований
об’єкт державної власності групи А – група інвентарних об’єктів, у складі: нежитлова будівля лазні з сараєм; нежитлова будівля котельні з сараєм (разом
із земельною ділянкою) за адресою: 39255, Полтавська обл., Кобеляцький р-н,
с. Лучки, вул. Лісова, 24. Балансоутримувач відсутній.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 14.04.2017
№ 637 «Про перелік об’єктів, що підлягають приватизації» та наказ РВ ФДМУ від
19.05.2017 № 323 «Про приватизацію об’єкта державної власності групи А».
Орієнтований розмір земельної ділянки: розмір земельної ділянки відсутній
(лист відділу Держгеокадастру у Кобеляцькому районі від 05.05.2017 № 29/107-17).
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: документація із землеустрою, погоджена та затверджена у встановленому порядку; позитивний висновок державної експертизи документації
із землеустрою; витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку;
документ, що підтверджує встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та закріплення їх межовими знаками.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Полтавській 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 (відповідно до додатка 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 прий
няття 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); документи, 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 (для фізичних осіб – підприємців).
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Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням
податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається у календарних днях.
Конкурсну документацію претенденти подають до канцелярії РВ ФДМУ
по Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23,
кімн. 415.
Кінцевий термін подання конкурсної документації – 27.07.2017 включно.
Конкурс відбудеться 31.07.2017 о 14.00 у РВ ФДМУ по Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, кімн. 402.
Телефони для довідок: (0532) 2-24-86, 56-35-55.

СУМСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про проведення конкурсу
з відбору виконавців робіт із землеустрою
з метою продажу об’єкта приватизації
Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації (встановлення розміру та меж земельної ділянки, погодження меж земельної ділянки з суміжними землевласниками
та землекористувачами, закріплення меж земельної ділянки межовими знаками,
проведення робіт з присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, погодження та затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку,
отримання витягу з Державного земельного кадастру).

Дані про об’єкт землеустрою: землеустрою підлягає земельна ділянка,
на якій розташовано державне майно – будівля магазину. Місцезнаходження
об’єкта: Сумська обл., смт Краснопілля, пров. Привокзальний, 9.
Орієнтовний розмір земельної ділянки – 0,02 га.
Підстава для проведення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 14.11.2002
№ 2012, рішення сесії Краснопільської селищної ради від 30.09.2016 «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
для будівництва та обслуговування будівель торгівлі».
Конкурс відбудеться 07.08.2017 о 13.00 за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 2, РФ ФДМУ по Сумській області. Місцезнаходження комісії: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, РВ ФДМУ по Сумській
області. Телефон для довідок (0542) 36-21-83.
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погоджений та затверджений у встановленому порядку; витяг з Державного земельного
кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці.
Умови конкурсу.
Конкурсна документація подається до РВ ФДМУ по Сумській області у 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 (відповідно до додатка 2 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 (далі – Положення); 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 відповідній 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 (відповідно до додатка 4 до Положення) 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 – 31.07.2017 до 17.00.
Конкурсну документацію претенденти подають до відділу управління персоналом та організаційного забезпечення РВ ФДМУ по Сумській області (кімн. 9).
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ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІР ПЕРЕДАТИ ДЕРЖАВНЕ МАЙНО В ОРЕНДУ
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ВІННИЦЬКІЙ 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 не- максимально можмісцезнаходження площа,
мета використання
м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Державна фіскальна
39292197, Державна фіскальна служба України, 04665, м. Київ-53, Львівська площа, 8, користувач: Нерухоме майно –нежитлове вбудоване приміщення на
39292197.10.
21034, м. Вінниця,
30,5
179 006,00
1 рік
Здійснення брокерської діяльності
служба України
39510664, Вінницька митниця ДФС, 21034, м. Вінниця, вул. Лебединського, 7 тел. (0432) 61-69-02 1-му поверсі адміністративної будівлі (літ. А)
КЛОФЛБ007
вул. Лебединського, 7
2 Державне агентство
35373963, Вінницьке регіональне управління водних ресурсів, 21100, м. Вінниця, вул. ХмельНерухоме майно: бокс для ремонту механізмів; матеріаль- 35373963.40.КФГЛСО33; м. Вінниця, вул. Са48,7;
384 629,00
2 роки 364 дні Здійснення виробничої діяльності
водних ресурсів України ницьке шосе, 13, тел. (0432) 52-08-92
ний склад № 1
35373963.15.АААБИ638 барівське шосе, 23
140,4
3 Фонд державного май- 23062707, ТОВ «Вінницький оптико-механічний завод», 21027, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 25,
Нерухоме майно – нежитлові вбудовані приміщення на
23062707.4.ААВААЕ423 21027, м. Вінниця,
183,2
828 031,00
2 роки 364 дні Розміщення: офіса – 4,7 м2;
на України
тел. (0432) 67-52-17
5-му поверсі адміністративно-побутового корпусу (літ. А)
вул. 600-річчя, 25
допоміжних приміщень – 178,5 м2
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, тел. (0432) 67-52-17, факс 56-24-65, РВ ФДМУ по Вінницькій області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до
вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

реєстровий номер майна

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ 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
з/п Назва органу управління (код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
мета використання
1 Державне агентство вод- 03066761, Солонянське міжрайонне управління водного господарства, Нежитлові вбудовані
03066767.4.АААББВ486 Дніпропетровська обл., смт Со41,64
28 287,00
2 роки 364 дні
Розміщення офісних приміщень
них ресурсів України
Дніпропетровська обл., смт Солоне, вул. Радянська, 2б, тел. 2-32-25 приміщення
лоне, вул. Радянська, 2б
2 Міністерство внутрішніх 08571446, Дніпропетровський державний університет внутрішніх
Частина нежитлового вбу–
м. Дніпро, просп. Гагаріна, 26
25,0
269 600,00
2 роки 11 місяців
Розміщення торговельного об’єкта з продажу просправ України
справ, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 26, тел.: (0562) 46-32-36, 377-34-80 дованого приміщення
довольчих товарів, крім товарів підакцизної групи
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом
«Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст.
9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за не- максимально можмета використання
площа, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
Частина нежитлового вбудованого 32087941.54. УЧЖШМЧ103 Донецька обл., м. Мирно2,0
7 837,00
2 роки 360 днів Розміщення банкомата
приміщення 1-го поверху будівлі АПК
град, вул. Гірнича, 2
Нежитлові вбудовані приміщення
00194317.28. АААДЕЖ556 Донецька обл., м. Костянти43,6
129 678,00
2 роки 360 днів Розміщення громадської організації на площі, що не використовується для
1-го та 2-го поверхів будівлі
нівка, вул. Європейська, 13
провадження підприємницької діяльності (проведення безоплатних семінарів у сфері фізичної культури та спорту для дітей та молоді)
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, РВ ФДМУ по Донецькій області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої
ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)
1 Міністерство енергетики та ву- 32087941, ВП «Шахта «5/6» ДП «Мирноградвугілля», 85323, Донегільної промисловості України цька обл., м. Мирноград, вул. Соборна, 1, тел. (062354) 29-99
2 Донецька обласна державна 00194317, ВАТ «Укрцинк», 85102, Донецька обл., м. Костянтиадміністрація
нівка, вул. Богдана Хмельницького, 1, тел. (062) 722-30-50

№
з/п

Назва органу управління

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

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
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза- максимально можнайменування
місцезнаходження
контактний телефон)
майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди мета використання
1 Державне агентство вод- 01034254, Радомишльське міжрайонне управління вод- Гідротехнічні споруди ставка площею 30,8 га (шахтний водоскид з плоским металевим затвором 01034254.30.АААБГБ773 Житомирська обл., Брусилівський р-н, за
–
141 343,00
До 3 років
Для рибогосподарних ресурсів України
ного господарства, 12000, м. Радомишль, вул. Микго- 2 х 1,0 м та гребля довжиною 610 м), що знаходиться на меліоративному каналі МК (зарегульомежами с. Долинівка, територія Соболівських потреб
род, 107, тел. 4-22-51
ване русло р. Водотий загальнодержавного значення)
ської сільської ради
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 10008, м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 20, РВ ФДМУ по Житомирській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на 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

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЗАПОРІЗЬКІЙ 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,
загальна вартість майна за неза- максимально можлинайменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
мета використання
контактний телефон)
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство інфра- 01125761, ДП «Бердянський морський торговельний порт», 71112, За- Частина замощення ІІ (інв. № 40049)
01125761.4.АААИБЕ872 Запорізька обл., м. Бер- 270,0
76 598,00
1 рік
Інше використання нерухомого майна (забезпечення доступу до навісу літ.
3
структури України порізька обл., м. Бердянськ, вул. Горького, 13/7, тел. (06153) 6-27-24
дянськ, вул. Горького,2
Т , інв. № 4376, прибудови літ. Т, інв. № 40017 та розміщення інвентарю)
2 Міністерство охоро- 02010741, Запорізький державний медичний університет, 69035,
Нежитлове приміщення № 113 1-го поверху 6-по 02010741.4.НЧИЮЦЛ3685 м. Запоріжжя, вул. Ака9,1
31 235,00
1 рік
Розміщення фінансової установи (офіс страхової компанії)
ни здоров’я України м. Запоріжжя, просп. Маяковського, 26, тел. (061) 224-64-69
верхової будівлі лікувального корпусу (літ. Б-6)
деміка Амосова, 83
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, РВ ФДМУ по Запорізькій області, тел.: (061) 226-07-87, 226-07-88, 226-07-89.
Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування об’єкта оренди з супровідним листом. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди
відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ 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
з/п Назва органу управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна місцезнаходження загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
мета використання
1 Державна служба статис- 02360599, Головне управління статистики в Івано-Франківській області,
Приміщення та зовнішня площадка 02360599.1. ААДЕЕ947 м.Івано-Франківськ,
276,6;
2 466 434,00
2 роки 11 місяців
Розміщення кафе, що здійснює
тики України
76000, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 6, тел. (0342) 79-20-77
на 1-му поверсі адмінбудівлі
вул. Василіянок, 6
77,3
станом на 31.03.2017
продаж 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».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридичзагальна вартість майна за незалежною максимально можлинайменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
мета використання
на адреса, контактний телефон)
площа, м2 оцінкою без урахування ПДВ, грн вий строк оренди
1 Державне агентство лісових 00992036, ДП «Богуславське
Нежитлова будівля мисливського будинку (інв.
00992042.9.АААДГЛ061 Київська обл., Богуславський р-н, с. Киданівка, вул. Заставок, 32а
159,8
198 711,00
2 роки 11 місяців Ведення мисливського госпоресурсів України
лісове господарство»
№ 10320012)
дарства
Нежитлова будівля сараю-гаража (інв. № 10310077)
00992042.9.АААДГЛ077 Київська обл., Богуславський р-н, с. Киданівка, вул. Заставок, 32а
76,9
95 630,00
Нежитлова будівля погребу (інв. № 10320014)
00992042.9.АААДГЛО71 Київська обл., Богуславський р-н, с. Киданівка, вул. Заставок, 32а
39,0
48 494,00
Нежитлова будівля душової (інв. № 10320015)
00992042.9.АААДГЛО64 Київська обл., Богуславський р-н, с. Киданівка, вул. Заставок, 32а
18,5
23 017,00
Колодязь (інв. № 10310078)
00992042.9.АААДГЛ078 Київська обл., Богуславський р-н, с. Киданівка, вул. Заставок, 32а
1,0
1 248,00
2 Державне агентство водних 21630745, Київська гідрогеолого- Частина приміщення матеріального складу
21630745.6.АААБЖВ534 Київська обл., Вишгородський р-н, с. Демидів, вул. Морська, 6
77,5
203 500,00
2 роки 11 місяців Розміщення буфету, що здійснює
ресурсів України
меліоративна експедиція
продаж товарів підакцизної групи
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».
№
з/п

Назва органу управління

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
№
Назва органу
Балансоутримувач
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди мета використання
1 Державне агентство 14373288, ДО «Комбінат «Трикутник», м. Кропивницький, вул. Є. Маланюка, 3, Нежитлове примішення на 3-му поверсі 14373288.4.АААКВЕ550 м. Кропивницький,
29,35
174 926,00
2 роки 11 місяців
Розміщення офіса
резерву України
тел. (0522) 37-80-10
адміністративної будівлі
вул. Євгена Маланюка, 3
Заяви про оренду зазначеного об’єкта 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 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».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЛЬВІВСЬКІЙ 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 неза- максимально можлимісцезнаходження площа,
мета використання
м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Державне агентство автомо- 25253009, Служба автомобільних доріг у Львівській області, 79053, Вбудовані нежитлові приміщення (№ 27, 46) на 1-му 25253009.1123. ЖТХЮРМ002 м. Львів, вул. Володи57,8
722 400,00
2 роки
Розміщення oфіса
більних доріг України
м. Львів, вул. Володимира Великого, 54, тел. (0322) 63-20-33
поверсі адміністративного корпусу
мира Великого, 54
станом на 31.01.2017
2 Міністерство освіти і науки 02070987, Львівський національний університет ім. Івана Франка, Частина нежитлового приміщення (холу) на 1-му поверсі
Інформація відсутня
м. Львів, вул. Медової
2,0
28 300,00
2 роки 364 дні
Розміщення ксерокопіювальної техніки для надання
України
79000, м. Львів, вул. Університетська, 1, тел. (032) 261-60-48
будівлі факультету управління фінансами та бізнесу
Печери, 53
станом на 31.03.2017
населенню послуг із ксерокопіювання документів
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, РВ ФДМУ по Львівській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої
ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу управління

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

найменування

реєстровий номер майна

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
№
Назва органу
Балансоутримувач
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
мета використання
1 Державне агентство авто- 25878206, Служба автомобільних доріг у Миколаївській області, Нежитлові приміщення цокольного та 25878206.1.ААААЛГ090 м. Миколаїв, вул. Гали319,8
1 176 490,00
5 років
Організація громадського харчування без права
мобільних доріг України м. Миколаїв, вул. Галини Петрової, 2а, тел. (0512) 53-61-40
1-го поверхів адміністративної будівлі
ни Петрової, 2а
здійснення продажу товарів підакцизної групи
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, РВ ФДМУ по Миколаївській області (6-й поверх,
кімн. 37-38) та факсом (0512) 47-51-70. За додатковою інформацією звертатися за тел.: (0512) 47-89-82, 47-04-18. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди.
У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

№ 53 (1073)

10 липня 2017 року

4
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ОДЕСЬКІЙ 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 не- максимально можмісцезнаходження
мета використання
площа, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Міністерство освіти 02071091, Одеський національний університет ім. І .І. Мечнікова, 65082, Частина приміщення харчоблоку спортивно-оздоровчої бази
02071091.4.ЦЖХЛПП292 м. Одеса, с. Чорноморка, пров.
215,7
1 978 400,00
2 роки 11 місяців Розміщення їдальні, що не здійснює проі науки України
м. Одеса, вул. Дворянська, 2
відпочинку «Чорноморка»
Південносанаторний, 2
даж товарів підакцизної групи
2 Міністерство освіти 02071062, Одеська національна академія харчових технологій, 65039,
Частина приміщення вестибуля 1-го поверху п’ятиповерхового 02071062.1.ЖИЮКЯЖ002 м. Одеса, вул. Дворянська, 1/3
2,0
29 687,00
2 роки 11 місяців Розміщення кавового автомата
і науки України
м. Одеса, вул. Канатна, 112
учбового корпусу № 1
3 Міністерство освіти 02071062, Одеська національна академія харчових технологій, 65039,
Нежитлове приміщення вестибуля 1-го поверху будівлі гур02071062.1.ЖИЮКЯЖ117 м. Одеса, вул. Тіниста, 9/11
58,0
641 189,00
5 років
Розміщення аптеки
і науки України
м. Одеса, вул. Канатна, 112
тожитку № 8
4 Міністерство охорони 01982212, Державний заклад «Іллічівська басейнова лікарня на водному Частина холу 1-го поверху поліклініки № 1, блок «А» (дитяча
01982212.1.ААААКЛ114 Одеська обл., м. Чорноморськ,
5,0;
131 930,00
1 рік
Розміщення торговельного об’єкта з проздоров’я України
транспорті Міністерства охорони здоров’я України», 68004, Одеська обл., поліклініка) та частина холу 1-го поверху поліклініки № 1, блок
вул. 1 Травня, 1
6,0
дажу продовольчих товарів, крім товарів
м. Чорноморськ, вул. В. Шума, 4
«Б» (поліклініка)
підакцизної групи
5 Міністерство охорони 00032106, Національний банк України, 01601, м. Київ, вул. ІнститутНежитлові приміщення цокольного, першого поверхів та ан00032106.181.БЮРЕРХ001 м. Одеса, вул. Рішельєвська, 8
369,85
10 256 653,00
2 роки 11 місяців Розміщення відділення банку
здоров’я України
ська, 9
тресолі будівлі
6 Міністерство освіти 02071091, Одеський національний університет ім. І. І. Мечнікова, 65082, Частина приміщення харчоблоку спортивно-оздоровчої бази
02071091.4.ЦЖХЛПП292 м. Одеса, с. Чорноморка, пров.
215,7
1 978 400,00
2 роки 11 місяців Розміщення їдальні, що не здійснює проі науки України
м. Одеса, вул. Дворянська, 2
відпочинку «Чорноморка»
Південносанаторний, 2
даж товарів підакцизної групи
7 Міністерство освіти 02071062, Одеська національна академія харчових технологій, 65039,
Частина приміщення вестибуля 1-го поверху п’ятиповерхового 02071062.1.ЖИЮКЯЖ002 м. Одеса, вул. Дворянська, 1/3
2,0
29 687,00
2 роки 11 місяців Розміщення кавового автомата
і науки України
м. Одеса, вул. Канатна, 112
учбового корпусу №1
8 Міністерство освіти 02071062, Одеська національна академія харчових технологій, 65039,
Нежитлове приміщення вестибуля 1-го поверху будівлі гур02071062.1.ЖИЮКЯЖ117 м. Одеса, вул. Тіниста, 9/11
58,0
641 189,00
5 років
Розміщення аптеки
і науки України
м. Одеса, вул. Канатна, 112
тожитку № 8
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, РВ ФДМУ по Одеській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

реєстровий номер майна

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
загальна вартість майна за незалеж- максимально можливий
місцезнаходження
мета використання
площа, м2
ною оцінкою, грн
строк оренди
1 Державна казначейська 38019788, Управління Державної казначейської служби України у Зіньківському районі Полтав- Частини нежитлового приміщення
38019788.1.АААГБГ934 вул. Сумська, 2, м. Зіньків, Пол34,4
135 000,00
2 роки 11 місяців
Розміщення майстерні
служба України
ської області, вул. Сумська, 2, м. Зіньків, Полтавська обл., 38100, тел. (0253) 3-14-37
тавська обл.
художників
2 Міністерство освіти
00493014, Полтавська державна аграрна академія, вул. Г. Сковороди, 1/3, тел. (0532) 50-02-73 Нежитлові приміщення корівників: корівник – 00493014.1.БЕШСНП9798; вул. Полтавська, 10б, с. Петрівка, 2 203,6
700 388,00
2 роки 11 місяців
Вирощування та утримані науки України
984,4 м2; корівник – 1 219,2 м2
00493014.1.БЕШСНП9799 Полтавський р-н, Полтавська обл.
ня великої рогатої худоби
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

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

найменування

реєстровий номер майна

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)
1 Міністерство освіти і науки
02071116, Національний університет водного госУкраїни
подарства та природокористування, 33028, м. Рівне, вул. Соборна, 11, тел. (0362) 63-32-09
2 Міністерство регіонального розви- 02498085, РФДП «Український державний науковотку, будівництва та житлово-кому дослідний інститут проектування міст «Діпромісто»
нального господарства України
ім. Ю. Б. Білоконя, 33028 м. Рівне, вул.16 Липня, 38
3 Міністерство енергетики та ву05425046, ВП «Рівненська АЕС» ДП НАЕК «Енерго
гільної промисловості України
атом», 34400, Рівненська обл., м. Вараш,
тел.: (03636) 64-1-74, 64-3-49

№
з/п

Назва органу управління

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за не- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
площа, м2 залежною оцінкою, грн вий строк оренди
–
м. Рівне, вул. Волин17,4
81 000,00
1 рік
Розміщення суб’єкта господарювання, що діє на осноська, 24
ві приватної власності і проводить господарську діяльність з медичної практики (стоматологічний кабінет)
02497720.5.АААДДЛ219 м. Рівне, вул. 16 Лип8,9
61 830,00
1 рік
Розміщення офіса
ня, 38

найменування

реєстровий номер майна

Нежитлове приміщення 1-го поверху гуртожитку № 5
Частина будівлі виробничих приміщень

Об’єкти філії реабіліатаційно-оздоровчого комплексу «Біле озеро»: «Бу- 24584661.339.АААЖАГ055; Рівненська обл., Володи- 1 022,6
305 256,00;
5 років
Розміщення оздоровчого закладу для дітей та молоді
динок з мансардою в комплексі з обслуговуючими будівлями, спору- 24584661.339.ПШТДПЮ1164 мирецький р-н, с. Рудка,
70 144,00
дами та інженерними мережами філії РОК «Біле озеро»; «Огорожа філії
вул. Білоозерська, 3
РОК «Біле озеро» «Будинок з мансардою» довжиною 523 пог.м
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом 10 робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 33027, м. Рівне, вул.16 Липня, 77, РВ ФДМУ по Рівненській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява
про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. За додатковою інформацією слід звертатися за тел. (0362) 26-66-75. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право
його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО СУМСЬКІЙ 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, грн максимально можлиреєстровий номер майна місцезнаходження площа,
мета використання
м2
вий строк оренди
1 Державна служба України 21121370, Сумський центр з гідрометеорології, 40000, м. Суми, вул. Героїв Сумщини, 1,
Нежитлове приміщення
21121370.1.ЦМТШЧН256 м. Суми, вул. Героїв
7,5
2 391,00
2 роки 11 місяців Розміщення офіса
з надзвичайних ситуацій
тел.: (0542) 77-06-36; 77-04-72; 77-07-18
Сумщини, 1
2 Міністерство культури
24003836, Національний заповідник «Глухів», 41400, м. Глухів, вул. Шевченка, 30,
Нежитлове приміщення в будівлі – пам’ятці історії, архітектури та містобу- 24003836.1.АААДДЛ349 м. Глухів, вул. Шев19,9
67 210,00
2 роки 11 місяців Розміщення громадської
України
тел. (05444) 2-35-57
дування місцевого значення «Банк М. А. Терещенка»
ченка, 10
станом на 30.04.2017
організації
3 Міністерство соціальної по- 03187737, Полтавське казенне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство,
Нежитлове приміщення
03187737.16.АААГВД399 м. Суми, вул. Біло50,1
128 100,00
2 роки 364 дні
Розміщення офіса
літики України
36000, м. Полтава, вул. Монастирська, 10, тел.: (0532) 56-22-08; 56-22-67
пільський шлях, 20
станом на 31.03.2017
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, РВ ФДМУ по Сумській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява
про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п Назва органу управління

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

найменування

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ХАРКІВСЬКІЙ 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)

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за незалеж- максимально можмісцезнаходження площа,
мета використання
м2 ною оцінкою без ПДВ, грн ливий строк оренди
м. Харків, вул. Уні93,5
373 300,00
1 рік
Розміщення брошурувально-палітурної
верситетська, 16
діяльності

найменування

реєстровий номер майна

02071228, Українська інженерно-педагогічна академія, 61003,
м. Харків, вул. Університетська, 16, тел. (057) 733-79-83

Нежитлові приміщення – кімн. № 2, 3, 4, 11 на 1-му поверсі
–
одноповерхової будівлі учбового корпусу № 5, інв. № 66532,
літ. К-1
2 Міністерство освіти і науки України 01275992, ДВНЗ «Харківський коледж будівництва, архітектури Нежитлові приміщення – кімн. № 36, 37 на 1-му поверсі
–
м. Харків, пров.
40,8
183 300,00
1 рік
Розміщення учбового класу школи підгота дизайну», 61003, м. Харків, вул. Квітки-Основ’яненка, 4/6,
5-поверхової будівлі гуртожитку, інв. № 73473, літ. Б-5
О. Яроша, 3а,
товки водіїв
тел. (057) 731-24-31
3 Міністерство освіти і науки України 23912896, Студентське містечко Національного аерокосмічно- Частина даху 9-поверхового гуртожитку № 11, інв. № 72960,
–
м. Харків, пров.
12,0
47 100,00
2 роки 11 місяців Розміщення телекомунікаційного обладнання
го університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», 61070, м. Харків,
літ. А-9
Електроінструмента антенно-фідерних пристроїв базової станції
вул. Чкалова, 1, тел.: (057) 788-46-86, 788-45-41
тальний, 6а
мобільного зв’язку
4 Міністерство освіти і науки України 23912896, Студентське містечко Національного аерокосмічно- Частина даху 5-поверхового гуртожитку № 5, інв. № 73036,
–
м. Харків, вул. Чка36,0
142 300,00
2 роки 11 місяців Розміщення телекомунікаційного обладнання
го університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», 61070, м. Харків,
літ. А-5
лова, 5
та антенно-фідерних пристроїв базової станції
вул. Чкалова, 1, тел.: (057) 788-46-86, 788-45-41
мобільного зв’язку
5 Міністерство економічного розвитку і 00188334, ДП «Державний інститут по проектуванню підприНежитлове приміщення – кімн. № 16 на 1-му поверсі
–
м. Харків, вул. Сум41,9
580 900,00
3 роки
Розміщення офіса
торгівлі України
ємств коксохімічної промисловості», 61002, м. Харків, вул. Сум- 5-поверхового адміністративного будинку, інв. № 75839,
ська, 60
ська, 60, тел.: (057) 715-60-42, 714-39-82
літ. А-5
6 Міністерство регіонального роз02497980, ДП УДПІ «Укрміськбудпроект», 61145, м. Харків,
Нежитлове приміщення – кімн. № 27 на 1-му поверсі 12–
м. Харків, вул. Кос14,6
105 650,00
1 рік
Розміщення студії краси
витку, будівництва та житлововул. Космічна, 21а, тел.: (057) 701-07-30, 701-07-29
поверхової будівлі виробничого корпусу, літ. А-12
мічна, 21а
комунального господарства України
7 Державна служба України з лі00482329, ДП «Державний науковий центр лікарських засобів
Нежитлові приміщення – кімн. № 128, 129, 130, 131, 132,
00482329.2.ААААЛБ389 м. Харків,
195,4
556 700,00
1 рік
Розміщення ділянки з виробництва космекарських засобів та контролю за
і медичної продукції», 61085, м. Харків, вул. Астрономічна, 33, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 181, 182, 184, 185, 186, 187,
вул. Астрономічна,
тичних засобів
наркотиками
тел.: (057) 720-62-29, 720-63-01
189, 190 на 1-му поверсі 2 корпусу 4-поверхової будівлі
33
адміністративно-лабораторного корпусу, інв. № 81973, літ. А-4
8 Міністерство соціальної політики
21247874, Куп’янський міськрайцентр зайнятості, 63700,
Нежитлові приміщення – кімн. № 17, 20, 21 (за техпаспортом) 21247874.1.ЮФШЛОЖ007 Харківська обл.,
47,5
164 900,00
1 рік
Розміщення учбового класу для здійснення
України
Харківська обл., м. Куп’янськ, пров. Куп’янський, 4, тел. (057) на 1-му поверсі 3-поверхового адміністративного будинку,
м. Куп’янськ, пров.
освітньої діяльності з підготовки водіїв тран425-69-24, 5-64-91
інв. № 10310023, літ. А
Куп’янський, 4
спортних засобів
Заяви про оренду зазначених об’єктів та документи (відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна») приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення, за адресою: 61057, м. Харків, майдан
Театральний, 1, РВ ФДМУ по Харківській області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
№ Назва органу
Балансоутримувач
з/п управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
мета використання
1 Міністерство
23564969, Національний історико-архітектурний заповідник «Кам’янець», вул. П’ят Турецькі Бастіони (охорон- 23564969.1.АААДДЛ185 вул. Кузнечна, 1а, м. Кам’янець232,8
908 237,00
2 роки 11 місяців
Розміщення кафе, що не здійснює
культури України ницька, 9, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл., 32301, тел. (03849) 2-31-16 ний номер пам’ятки 728)
Подільський, Хмельницька обл.
продаж товарів підакцизної групи
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 29013, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, РВ ФДМУ по Хмельницькій області. У разі надходження двох і більше заяв на
об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

Назва органу управління

1 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-кому
нального господарства України
2 Міністерство юстиції України
3 Міністерство юстиції України
4 Міністерство юстиції України
5 Міністерство освіти і науки
України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
14233162, Чернігівська філія Державного підприємства «Державний науко
во-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція», 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 21а, тел.: (0462) 67-69-56, 67-69-28
08571788, Академія Державної пенітенціарної служби, 14000, м. Чернігів,
вул. Гонча, 34, тел. (0462) 67-68-22
08571788, Академія Державної пенітенціарної служби, 14000, м. Чернігів,
вул. Гонча, 34, тел. (0462) 67-68-22
08571788, Академія Державної пенітенціарної служби, 14000, м. Чернігів,
вул. Гонча, 34, тел. (0462) 67-68-22
00729149, Прилуцький агротехнічний коледж, 17500, Чернігівська обл.,
м. Прилуки, вул. Київська, 178, тел. (04637) 3-20-50

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можмета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
04653199.20.АААЖЖИ767 м. Чернігів, просп.
71,3
335 694,71
1 рік
Для провадження діяльності кафе,що не здійснює продаж товарів
Миру, 21а
підакцизної групи

найменування
Нежитлові приміщення в підвалі
8-поверхового блоку адмінбудівлі
Нежитлові приміщення будівлі майстерні на території стоянки № 2 (Д-1)
Нежитлове приміщення на цокольному
поверсі спального корпусу (А-5)
Нежитлові приміщення 2-го поверху будівлі ресторану та адмінбудівлі (А1-2)
Нежитлове приміщення гаража одноповерхової будівлі

реєстровий номер майна

місцезнаходження

–

м. Чернігів, вул. Шевченка, 103
м. Чернігів, вул. Шевченка, 103
м. Чернігів, вул. Шевченка, 103
Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Київська, 178

–
–
–

31,56

130 961,35

2 роки 364 дні

Розміщення офісних та складських приміщень

40,2

169 509,65

2 роки 364 дні

Розміщення складського приміщення

728,3

2 622 959,59

2 роки 364 дні

Розміщення ресторану

67,8

64 410,00

2 роки 364 дні

Для реконструкції приміщення під котельню та встановлення теплогенеруючого устаткування з метою впровадження енергоефективних заходів, пов’язаних з заміщенням потреб природного газу та
здешевлення вартості теплової енергії на об’єктах бюджетної сфери

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 один об’єкт оренди орендодавець
оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ по м. КИЄВУ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
з/п Назва органу управління
1 Міністерство освіти
і науки України
2 Державне космічне
агентство України
3 Міністерство молоді та
спорту України
4 Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України
5 Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України
6 Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України
7 Національний банк
України

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

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
місцезнаходження
загальна вартість майна за неза- максимально можоб’єкта оренди
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
Нерухоме майно – нежитлове приміщення на 02473145.2.ЮЮХКЛР568 04053, м. Київ,
31,7
464 500,00
2 роки 11 місяців
4-му поверсі
вул. Обсерваторна, 25
станом на 30.04.2017
Нерухоме майно – нежитлове приміщення
ОБРННР 744
03680, м. Київ, вул. Гар- 18,5
259 130,00
1 рік
матна, 2, корп. 24
станом на 31.03.2017
Нерухоме майно – нежитлові приміщення
38217021.1.ГЕФХТШ021 м. Київ, Столичне
904,7
9 636 880,00
2 роки 11 місяців
в будівлі їдальні
шосе,19
станом на 31.03.2017
Нежитлові приміщення на 1-му поверсі будівлі
–
м. Київ, вул. Празь86,4
1 165 270,00
2 роки 11 місяців
ка, 5
станом на 31.01.2017
найменування

реєстровий номер майна

02473145, ДП «Державне спеціалізоване видавництво «Техніка»,
04053, м. Київ, вул. Обсерваторна, 25, тел./факс 272-10-90
14309669, Державне підприємство виробничого об’єднання «Київприлад», 03680, м. Київ, вул. Гарматна, 2, тел./факс (044) 456-08-36
38217021, ДП «Олімпійський навчально-спортивний центр «КончаЗаспа», Столичне шосе,19, м. Київ, 03131, тел. (044) 259-20-31
00151644, Державне підприємство «Науково-дослідний інститут
«Еластик», адреса: вул. Празька, 5, м. Київ, 02090, тел.: 292-72-68,
292-51-23
14311465, Державне підприємство «Державний проектний інститут «Ді- Нерухоме майно – нежитлові приміщення
–
м. Київ, вул. Преобрапроверф», 03110, м. Київ, вул. Преображенська, 25, тел. 275-97-66
на 1-му поверсі
женська, 25
00041467, Державна інноваційна фінансово-кредитна установа м. Київ, Нерухоме майно- нежитлове приміщення
–
м. Київ, вул. Б. Хмельвул. Б. Хмельницького, 65б, м. Київ, 01601, тел. (044) 354-04-70
в адміністративній будівлі
ницького, 65б
00032106, Національний банк України, 01601, м. Київ, вул. Інститут- Нерухоме майно – частина нежитлового примі- 00032106.131.РЧВМЯП003 04070, м. Київ, Конт
ська, 9, тел.253-38-22, факс 230-20-33, 253-77-50, 521-87-17
щення на 1-му поверсі будівлі, літера А
рактова площа, 2а

10 липня 2017 року

340,8
15,1
1,0

5 029 000,00
2 роки 11 місяців
станом на 28.02.2017
320 510,00
1 рік
станом на 28.02.2017
18 300,00
2 роки 11 місяців
станом на 30.04.2017

мета використання
Розміщення центрального апарату неприбуткової організації МГО «Міжнародна освітньо-культурна Асоціація» для забезпечення реалізації статутних цілей
Виробництво електророзподільної та контрольної апаратури
Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи
Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслуговування населення
Розміщення: кафе, що здійснює продаж товарів підакцизної групи, – 50,0 м2;
кафе, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, – 290,8 м2
Розміщення фінансової установи
Розміщення програмно-технічних комплексів самообслуговування
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5
Продовження таблиці

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
місцезнаходження
загальна вартість майна за неза- максимально можмета використання
об’єкта оренди
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
8 Національний банк
00032106, Національний банк України, 01601, м. Київ, вул. Інститут- Нерухоме майно – частина нежитлового примі- 00032106.106.КГМПХР021 03028, м. Київ, просп.
1,0
15 300,00
2 роки 11 місяців Розміщення програмно-технічних комплексів самообслуговування
України
ська, 9, тел. 253-38-22, факс 230-20-33, 253-77-50, 521-87-17
щення на 2-му поверсі корпусу 1, літера А
Науки, 7
станом на 30.04.2017
9 Державна фіскальна
39292197, Державна фіскальна служба України, Львівська площа, 8, Нерухоме майно – нежитлові приміщення
39292197.1.ЧЧВРКД036 м. Київ, Львівська
16,2
328 060,00
2 роки 11 місяців Розміщення: відділення банківської установи – 14,2 м2; банкомата –
служба України
м. Київ, 04655, тел. (044) 247-26-84
на 1-му поверсі будівлі
площа, 8
станом на 31.03.2017
2,0 м2
10 Міністерство молоді та 14297707, ДП «Національний спортивний комплекс «Олімпійський», 03150, Нерухоме майно – нежитлове приміщення (при- 14297707.2. ЕДФХГЛ005 01601, м. Київ,
60,9
1 141 700,00
2 роки 11 місяців Розміщення офіса
спорту України
м. Київ, вул. Велика Васильківська, 55, тел. 590-67-32, факс 590-67-42 міщення № 31, 32, 33 на 4-му поверсі будівлі)
вул. Еспланадна, 42
станом на 31.05.2017
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 107, тел. 281-00-18 в 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

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСІВ НА ПРАВО ОРЕНДИ МАЙНА
Інформація регіональних відділень ФДМУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про проведення конкурсу
на право укладення договору оренди нерухомого державного майна
Адреса об’єкта
Об’єкт оренди,
Стартова орендна плата без ПДВ за травень 2017 року,
оренди
площа (м2)
умови використання
м. Кривий Ріг,
Частина нежитлового
600,00 грн з урахуванням вимог органу управління,
просп. Гагаріна, 54 вбудованого приміщенрозміщення буфету, що не здійснює продаж товарів
ня, 11,2
підакцизної групи, у навчальному закладі
Орган управління – Міністерства освіти і науки України.
Основні умови конкурсу:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта оренди.
2. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням.
3. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта.
4. Компенсація переможцем конкурсу витрат, пов’язаних з проведенням незалежної оцінки об’єкта оренди.
5. Своєчасне і у повному обсязі внесення орендної плати (щомісяця до 15 числа
місяця, наступного за звітним) з урахуванням індексу інфляції.
6. Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір орендної плати при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу. На
підтвердження зобов’язання і забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен сплатити до державного бюджету протягом 10 днів з моменту підписання договору оренди завдаток в розмірі відповідного відсотка місячної базової
орендної плати на розрахунковий рахунок Державного казначейства за місцем
реєстрації переможця конкурсу.
7. Своєчасне здійснення за власний рахунок капітального, поточного та інших
видів ремонту орендованого майна.
8. Утримання об’єкта оренди в належному санітарно-технічному стані.
9. Забезпечення страхування об’єкта оренди на весь період оренди та забезпечення його охорони.
10. Забезпечення пожежної безпеки об’єкта оренди.
11. Зобов’язання орендаря у разі припинення або розірвання договору повернути об’єкт оренди у порядку, визначеному чинним законодавством, в стані, не
гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу та (або) відновити майно, та (або) відшкодувати збитки у разі погіршення
стану або втрати (повної або часткової) об’єкта з вини орендаря.
12. Майно передається в оренду без права передачі його в суборенду.
13. Орендодавець має право (у т. ч. за ініціативою балансоутримувача) вимагати розірвання договору за умови, якщо орендар: користується майном не
за призначенням; передав орендоване майно у користування іншій особі; своїми
діями створює загрозу пошкодження майна; не сплачує або несвоєчасно сплачує
орендну плату або заборгованість за договором більше 3 місяців; не застрахував
орендоване майно; не виконав зобов’язання щодо внесення завдатку; перешкоджає у проведенні перевірки використання, збереження майна.
14. Майно передається в оренду з урахуванням напряму діяльності орендаря
та мети використання орендованого майна, щоб не завадити умовам безпечної
роботи балансоутримувача.
15. Орендар несе повну відповідальність за безпеку і якість продуктів харчування, продовольчої сировини та готової продукції.
16. Наявність у орендаря виробничої бази для забезпечення постачання гарячих
страв на замовлення студентів, викладачів та співробітників університету.
17. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту договору протягом десяти робочих днів особисто повертає орендодавцю
підписаний проект договору оренди.
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної
плати за принципом аукціону відбудеться не пізніше ніж за 10 календарних
днів після опублікування цієї інформації у газеті «Відомості приватизації»
в РВ ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 2 о 14.00.
Для участі в конкурсі учасники конкурсу подають на розгляд конкурсної комісії
матеріали відповідно пункту 7 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою КМУ від 31.08.2011 № 906, а саме:
заяву про участь у конкурсі з зазначенням мети використання, пропозиції
щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, та 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 до підрозділу орендодавця, який відповідно до своїх функцій здійснює реєстрацію вхідної
кореспонденції, у конвертах з написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента (за наявності) із зазначенням назви претендента та об’єкта оренди (адреса,
площа, назва балансоутримувача) та дати і номера газети «Відомості приватизації»,
в якому опублікована інформація про об’єкт оренди.
Допущені до участі у конкурсі учасники конкурсу або їх уповноважені особи
подають на відкритому засіданні конкурсної комісії в запечатаному непрозорому
конверті конкурсні пропозиції щодо орендної плати. Розмір орендної плати, зазначений у конкурсній пропозиції, не може бути меншим за розмір стартової орендної
плати, зазначеної в інформації про проведення конкурсу. Реєстрація учасників
конкурсу завершується за 10 хв. до початку проведення конкурсу.
Кінцевий строк приймання пропозицій від претендентів – не більш як три робочих дні до дати проведення конкурсу.
Пропозиції приймаються за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6.
За додатковою інформацією звертатись за тел.: (056)744-34-54; 744-34-52.

ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна
 Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 6,0 м2 на 1-му
поверсі у будівлі під літерою «Б-3» новий аеровокзал ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького» за адресою: м. Львів, вул. Любінська, 168.
Об’єкт оренди перебуває на балансі Державного підприємства «Міжнародний
аеропорт «Львів» імені Данила Галицького».
Орган управління: Міністерство інфраструктури України.
Основні умови проведення конкурсу:
використання орендованого майна: 6,0 м2 – пакування багажу (інше використання); початковий розмір орендної плати становить 2 090,23 грн без ПДВ за базовий місяць оренди – травень 2017 року, виходячи з вартості майна – 163 600,00
грн без ПДВ, визначеної в звіті про незалежну оцінку майна на 31.03.2017; найбільший
запропонований розмір місячної орендної плати за базовий місяць оренди – травень 2017 року; об’єкт оренди не підлягає приватизації; об’єкт оренди не підлягає
передачі в суборенду; строк оренди – 1 (один) рік; укладення договору страхування
орендованого майна протягом місяця після укладення договору оренди; протягом
15 днів укласти з балансоутримувачем орендованого майна договір про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна, плати податку
на землю та надання комунальних послуг орендарю; сплата платником коштів за виготовлення звіту про оцінку майна згідно з умовами договору на проведення оцінки
майна № 140/17 від 25.05.2017. У випадку якщо ініціатор укладення договору оренди
державного майна не став переможцем конкурсу – компенсація платнику (ініціатору
укладення договору) витрат переможцем конкурсу у тридцятиденний термін від дати
укладення договору оренди (за умови надання підтвердних документів).
Конкурс буде проведено в РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, каб. 4) на 11-й календарний день після дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» об 11.30.
Кінцевий термін приймання заяв та інших документів, що визначені п. 7 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 906 (далі – Порядок), за
3 (три) робочих дні до дати проведення конкурсу.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Для участі в конкурсі учасники конкурсу подають на розгляд комісії:
заяву про участь у конкурсі (в якій учасники повідомляють про засоби зв’язку з
ними), пропозиції щодо виконаня умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу;
відомості про учасника конкурсу відповідно до вимог п. 7 Порядку, а саме:
а) для учасників, які є юридичними особами: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином копію звіту про фінансові
результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від учасника конкурсу про те, що стосовно нього не
порушено справу про банкрутство;
б) для учасників, які є фізичними особами: копію документа, що посвідчує
особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність; заві-
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рену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином копію
декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.
Конкурсні пропозиції та інші документи, пропозиції щодо виконання умов конкурсу (крім розміру орендної плати, пропозиція щодо якого вноситься учасником
конкурсу в день проведення конкурсу) подаються в окремому конверті з написом
«На конкурс» з відбитком печатки учасника конкурсу.
Заяви приймаються за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, РВ
ФДМУ по Львівській області (каб. 5), у робочі дні: понеділок – четвер з 9.00 до 18.00,
п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва – з 13.00 до 13.45.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі з оренди державного майна
РВ ФДМУ по Львівській області (каб. 25) або за тел. (032) 261-62-04.

ОДЕСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про проведення конкурсу на право
укладення договору оренди нерухомого державного майна
1. Регіональне відділення ФДМУ по Одеській області проводить конкурс на
право укладення договору оренди державного нерухомого майна, що обліковується на балансі Одеської філії ДП «Адміністрація морських портів України», орган
управління – Міністерство інфраструктури України.
 Назва об’єкта оренди: виділене нежитлове приміщення в будівлі «Корпус
№ 2» з теплопунктом, інв. № 060382, реєстровий № 38727770.1.АААИГА544,
загальною площею 15,6 м2.
Місцезнаходження об’єкта оренди: м. Одеса, вул. Андрієвського, 2.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою: 141 062,00 грн (сто сорок
одна тисяча шістдесят дві грн 00 коп.) (без ПДВ).
Стартова орендна плата за базовий місяць – травень 2017 р. – 2 223,68
грн (дві тисячі двісті двадцять три грн 68 коп.) (без ПДВ).
Основні умови конкурсу:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання
об’єкт оренди порівняно зі стартовою орендною платою; мета використання: розміщення офіса; строк оренди – 2 роки місяців; конкурс проводиться з використанням
відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому
визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення розміру орендної плати здійснюється учасниками з кроком 10 % від
початкової орендної плати; своєчасне і в повному обсязі внесення орендної плати до
державного бюджету та балансоутримувачу (щомісяця до 12 числа місяця, наступного
за звітним, з урахуванням індексу інфляції), надання орендарем копій платіжних документів орендодавцю; належне утримання та використання об’єкта оренди за цільовим призначенням; забезпечення збереження орендованого майна, запобігання його
пошкодженню і псуванню, здійснення заходів протипожежної безпеки; страхування
об’єкта оренди протягом 15 днів з моменту укладення договору оренди на суму, не
меншу ніж його вартість за звітом про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача
в порядку, визначеному чинним законодавством. Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди майно було застраховане; укладення з
балансоутримувачем договору на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю, витрат зі сплати податку на землю протягом 15 робочих днів
з дати укладення договору; зобов’язання орендаря у разі припинення або розірвання
договору повернути об’єкт оренди балансоутримувачу у належному стані, не гіршому
ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу та
відшкодувати балансоутримувачу збитки у разі погіршення стану або втрати (повної
або часткової) об’єкта оренди з вини орендаря; у разі припинення або розірвання договору оренди, поліпшення майна, здійснені орендарем за рахунок власних коштів,
які можна відокремити від майна, не завдаючи йому шкоди, є власністю орендаря, а
поліпшення майна, здійснені орендарем за рахунок власних коштів як з дозволу, так і
без дозволу орендодавця, які неможливо відокремити від майна без заподіяння йому
шкоди, є державною власністю і компенсації не підлягають; заборона суборенди та
приватизації; компенсація переможцем конкурсу витрат на здійснення звіту про незалежну оцінку об’єкта оренди, яка була підставою для визначення стартової орендної
плати, протягом 10 днів з моменту повідомлення про переможця конкурсу; переможець
конкурсу зобов’язаний підписати договір оренди з орендодавцем протягом 5 робочих
днів з моменту його отримання, а у разі його відмови від укладення договору оренди
(протягом 5 робочих днів) договір оренди укладається з учасником конкурсу, який
останній відмовився від надання пропозицій по орендній платі, але погодився укласти
договір оренди з урахуванням своєї останньої пропозиції орендної плати.
Основним критерієм визначення переможцем є найбільший розмір орендної
плати у разі обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено о 10.00 на 11-й календарний день після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» у РВ ФДМУ по
Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 5-й
поверх, кімн. 503.
2. Регіональне відділення ФДМУ по Одеській області проводить конкурс на право укладення договору оренди державного нерухомого майна, що обліковується
на балансі Одеської національної академії харчових технологій, орган управління –
Міністерство освіти і науки України.
 Назва об’єкта оренди: нежитлове приміщення 1-го поверху учбового
корпусу, інв. № 10312002, реєстровий № 02071062.1.ЖИЮКЯЖ008, загальною площею 52,5 м2.
Місцезнаходження об’єкта оренди: м. Одеса, вул. Пастера, 31.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою: 543 800,00 грн (п’ятсот сорок
три тисячі вісімсот грн 00 коп.) (без ПДВ).
Стартова орендна плата за базовий місяць – травень 2017 р. – 2 357,64
грн (дві тисячі триста п’ятдесят сім грн 64 коп.) (без ПДВ).
Основні умови конкурсу:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання
об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною платою; мета використання: побутове обслуговування населення (ремонт електропобутової, комп’ютерної техніки
та інших побутових приладів, надання послуг з виконання фоторобіт); строк оренди –
2 роки 11 місяців; конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування
розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець
згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення розміру орендної плати здійснюється учасниками з кроком 10 % від початкової орендної
плати; своєчасне і в повному обсязі внесення орендної плати до державного бюджету
та балансоутримувачу (щомісяця до 12 числа місяця, наступного за звітним, з урахуванням індексу інфляції), надання орендарем копій платіжних документів орендодавцю; належне утримання та використання об’єкта оренди за цільовим призначенням;
забезпечення збереження орендованого майна, запобігання його пошкодженню і
псуванню, здійснення заходів протипожежної безпеки; страхування об’єкта оренди
протягом 15 днів з моменту укладення договору оренди на суму, не меншу ніж його
вартість за звітом про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача в порядку,
визначеному чинним законодавством. Постійно поновлювати договір страхування
таким чином, щоб увесь строк оренди майно було застраховане; укладення з балансоутримувачем договору на утримання орендованого майна та надання комунальних
послуг орендарю, витрат зі сплати податку на землю протягом 15 робочих днів з дати
укладення договору; зобов’язання орендаря у разі припинення або розірвання договору повернути об’єкт оренди балансоутримувачу у належному стані, не гіршому ніж
на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу та
відшкодувати балансоутримувачу збитки у разі погіршення стану або втрати (повної
або часткової) об’єкта оренди з вини орендаря; у разі припинення або розірвання
договору оренди поліпшення майна, здійснені орендарем за рахунок власних коштів,
які можна відокремити від майна, не завдаючи йому шкоди, є власністю орендаря, а
поліпшення майна, здійснені орендарем за рахунок власних коштів як з дозволу, так і
без дозволу орендодавця, які неможливо відокремити від майна без заподіяння йому
шкоди, є державною власністю і компенсації не підлягають; заборона суборенди та
приватизації; компенсація переможцем конкурсу витрат на здійснення звіту про незалежну оцінку об’єкта оренди, яка була підставою для визначення стартової орендної
плати, протягом 10 днів з моменту повідомлення про переможця конкурсу; переможець конкурсу зобов’язаний підписати договір оренди з орендодавцем протягом 5
робочих днів з моменту його отримання, а у разі його відмови від укладення договору
оренди (протягом 5 робочих днів) договір оренди укладається з учасником конкурсу,
який останній відмовився від надання пропозицій по орендній платі, але погодився
укласти договір оренди з урахуванням своєї останньої пропозиції орендної плати.
Основним критерієм визначення переможцем є найбільший розмір орендної
плати у разі обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено о 10.00 на 11-й календарний день після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» у РВ ФДМУ по
Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 5-й
поверх, кімн. 503.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії такі матеріали (для об’єктів 1 – 2):
заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації про конкурс;
відомості про претендента: пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься претендентом в день
проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;
відомості про претендента 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 звітний
період; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про
банкрутство; відомості про претендента для фізичної особи: копію документа, що
посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним
чином копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта
малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.

Пропозиції претендентів мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним
в інформації про конкурс, та чинному законодавству.
Пропозиції (крім пропозицій щодо розміру орендної плати) та інші матеріали
претендентів подаються до регіонального відділення у конвертах з написом «На
конкурс» з відбитком печатки претендента.
Заяви на участь у конкурсі з матеріалами приймаються з дати опублікування цієї
інформації за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113,
щодня з 9.00 до 16.00, по п’ятницях та передсвяткових днях – з 9.00 до 15.00.
Кінцевий строк приймання пропозицій від претендентів (заяв про оренду і пропозицій до договору оренди, що відповідають вимогам конкурсу) – не більш ніж
за три робочих дні до дати проведення конкурсу до 16.00, по п’ятницях та передсвяткових днях – до 15.00.
Допущені для участі у конкурсі претенденти або уповноважені особи претендентів
подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за перший/базовий
місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація конкурсних пропозицій щодо
розміру орендної плати завершується за 10 хв. до початку проведення конкурсу.
Ознайомитися з об’єктами оренди можна в робочі дні за місцем їх розташування. Додаткову інформацію можна отримати у РВ ФДМУ по Одеській області за
тел.: 731-40-59, 731-50-38.

ЧЕРНІВЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернівецькій області про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна
Орган управління: Міністерство освіти і науки України.
Балансоутримувач: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича
(код за ЄДРПОУ 02071240).
 Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: приміщення цокольного поверху будівлі навчально-лабораторного корпусу (літ. Д) (реєстровий
номер 02071240.1.ХДОБКЕ019) загальною площею 123,6 м2 за адресою:
м. Чернівці, вул. Рівненська, 14.
Вартість об’єкта оренди згідно з висновком про вартість на 31.01.2017 становить 2 039 011,00 грн без урахування ПДВ.
Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць оренди – березень
2017 р., визначений відповідно до вимог чинного законодавства становить
6 988,23 грн (без ПДВ) при використанні об’єкта оренди з метою розміщення
їдальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальному закладі
(орендна ставка 4 %).
Основні умови конкурсу:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання
зазначеного об’єкта оренди порівняно із стартовим розміром орендної плати; своєчасна сплата орендної плати з урахуванням її індексації (щомісяця до 15 числа місяця, наступного за звітним); забезпечення сплати орендної плати у вигляді завдатку в
розмірі, не меншому ніж орендна плата за базовий місяць оренди, який сплачується
протягом місяця з дня укладення договору; належне утримання та використання
об’єкта оренди за цільовим призначенням; страхування об’єкта оренди на суму, не
меншу ніж зазначена у висновку про вартість, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством; заборона суборенди та переходу права
власності на орендоване майно до третіх осіб; збереження орендованого майна, запобігання його пошкодженню і псуванню та забезпечення пожежної безпеки; своєчасне здійснення за рахунок орендаря капітального, поточного та інших видів ремонту
орендованого майна; об’єкт оренди не підлягає приватизації; право орендодавця з
можливим залученням балансоутримувача контролювати виконання умов договору
та використання майна, переданого в оренду, і у разі необхідності – вжиття відповідних заходів реагування спільно з балансоутримувачем; протягом 15 робочих днів
після підписання договору оренди укласти з балансоутримувачем договір про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна, у т. ч. про
компенсацію плати податку за землю та надання комунальних послуг орендарю;
термін оренди – 2 роки 364 дні; подальше продовження терміну дії договору за умови виконання орендарем своїх обов’язків за договором оренди (за наявності згоди
балансоутримувача та дозволу органу, уповноваженого управляти об’єктом оренди).
Продовження зазначеного договору у визначеному вище порядку можливе за умови,
якщо інше не буде встановлено законодавством на момент закінчення строку дії договору. У разі якщо на момент продовження договору оренди остання оцінка об’єкта
оренди була зроблена більш як три роки тому, для продовження договору оренди
провадиться нова оцінка об’єкта оренди. Зазначені дії оформлюються додатковим
договором; у разі припинення або розірвання договору поліпшення орендованого
майна, здійснені орендарем за рахунок власних коштів, які можна відокремити від
орендованого майна, не завдаючи йому шкоди, визнаються власністю орендаря, а
невідокремлювані поліпшення – власністю держави і компенсації не підлягають; компенсація орендарем витрат, пов’язаних з проведенням незалежної оцінки об’єкта
оренди, протягом 5 робочих днів з моменту оголошення його переможцем конкурсу
та надання орендодавцю на момент укладення договору оренди копії підтвердного
документа; переможцем конкурсу визнається учасник конкурсу, який запропонував
найбільшу орендну плату при забезпеченні виконання інших умов конкурсу; переможець конкурсу після отримання від орендодавця проекту договору оренди протягом
5 робочих днів повертає йому підписаний проект договору оренди.
Відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірена
належним чином копія звіту про фінансові результати претендента з урахуванням
дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідка від претендента
про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство.
для фізичної особи: копія документа, що посвідчує особу, або належним
чином оформлена довіреність; завірена належним чином копія декларації про
доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника
єдиного податку.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії:
заяву про участь у конкурсі; документи, зазначені в інформації про конкурс, які
передбачені п. 7.2 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою КМУ від 31.08.2011 № 906 (зі змінами); пропозиції
щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно
якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу.
Учасники повідомляють про засоби зв’язку з ними.
Зазначені документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються
у запечатаному конверті з написом «На конкурс» із зазначенням об’єкта оренди, підписаному учасником конкурсу, з відбитком печатки претендента (за наявності).
Кінцевий строк приймання заяв та документів для участі у конкурсі – за 3 робочих дні до дати проведення конкурсу за адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Л.
Кобилиці, 21а, каб. № 9.
Основним критерієм визначення переможця конкурсу є найбільший розмір орендної плати у разі обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної
плати за принципом аукціону відбудеться об 11.00 через 10 календарних
днів після опублікування цієї інформації у газеті «Відомості приватизації»
за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, каб. № 3.
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноважені особи учасників конкурсу подають конкурсні пропозиції щодо розміру орендної плати за базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті секретарю конкурсної
комісії в день проведення конкурсу. Реєстрація учасників конкурсу завершується
за 10 хв. до початку проведення конкурсу (каб. № 3).
Контактний телефон для довідок 55-42-35.

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про підсумки конкурсу на право
оренди нерухомого державного майна, що відбувся 27.06.2017
За результатами проведеного засідання конкурсної комісії наказом регіонального відділення прийнято рішення укласти договір оренди нерухомого державного
майна – нежитлового вбудованого приміщення площею 39,0 м2 за адресою: м. Дніпро, просп. Гагаріна 13-15, що перебуває на балансі Національної металургійної
академії України, з КП «Ольвія» у зв’язку з тим, що пропозиції тільки одного претендента відповідають умовам конкурсу.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській область про підсумки конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна
Суб’єкт господарювання,
Інформація про об’єкт оренди
Балансоутримувач
з яким буде укладено
договір оренди
Частина приміщення № 62 площею 2,0 м2 на 2-му ДП «Міжнародний аеро- ТОВ «Аерохендлінг»
поверсі пасажирського термінала «D» за адресою: порт «Бориспіль»
(ід. № 32614518)
Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт
(ід. код 20572069)
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про підсумки конкурсу на право
оренди нерухомого державного майна, що відбувся 21.06.2017
Повідомляємо про результати конкурсу на право оренди нерухомого державного майна – павільйону «Овочевий» площею 146,5 м2, що перебуває на балансі
Філії «Військторг» Концерну «Військторгсервіс», за адресою: Чернігівська обл.,
Чернігівський р-н, смт Гончарівське, вул. Танкістів, 11.
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За результатами конкурсу, що пройшов за процедурою, визначеною постановою КМУ від 31.08.2011р. № 906, з використанням відкритості пропонування
розміру орендної плати за принципом аукціону, переможцем визнано ФОП Фоміна Андрія Володимировича. Переможець конкурсу запропонував найвищу плату за право оренди вищезазначеного об’єкта у розмірі 6 700,00 грн при стартовій
орендній платі, що розрахована відповідно до Методики розрахунку орендної плати
за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою КМУ від
04.10.95 № 786, за базовий місяць – квітень 2017 р. 1 651,22 грн (без ПДВ)
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про підсумки конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна
Конкурс відбувся 12.06.2017.
За результатами конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону на право укладення договору оренди державного нерухомого майна – нежитлового приміщення на 1-му поверсі виробничого
корпусу 2 транспортної служби «Автоцентр НАУ» загальною площею 75,1 м2, що перебуває на балансі Національного авіаційного університету, за адресою: м. Київ,
вул. Симиренка, 1 конкурсною комісією прийнято рішення укласти договір оренди
з єдиним учасником конкурсу ФОП Зотовим Володимиром Володимировичем.
Конкурс відбувся 26.06.2017.
За результатами конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону на право укладення договору оренди державного нерухомого майна – частини нежитлового приміщення фойє загальною
площею 6,0 м2 на 1-му поверсі навчального корпусу № 8а, що перебуває на балансі
Національного авіаційного університету, за адресою: м. Київ, просп. Космонавта
Комарова, 1 конкурсною комісією прийнято рішення укласти договір оренди з
єдиним учасником конкурсу ТОВ «Кристал 3 плюс».

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРЕНДУ ВІЙСЬКОВОГО МАЙНА
(відповідно до наказу ФДМУ № 30 від 15.01.08)

ІНФОРМАЦІЯ
Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова
про проведення конкурсу на право оренди
нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова, адреса: 10004, м. Житомир, просп. Миру,
Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова.
 1. Назва об’єкта та його місцезнаходження: нерухоме військове майно – нежитлові приміщення КПП загальною площею 64,0 м2 в будівлі (інв.
№ 1/533) військового містечка № 1 за адресою: м. Житомир, просп. Миру, Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова.
Балансоутримувач: Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова.
Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку на 31.12. 2016
становить 214 336,00 грн (без урахування ПДВ).
Початковий (стартовий) розмір орендної плати становить 3 282,56 грн (без
ПДВ) за базовий місяць оренди – лютий 2017 року за умови використання нежитлових приміщень загальною площею 64,0 м2 під розміщення офісних приміщень.
Надалі орендна плата підлягає щомісячному коригуванню на індекси інфляції
згідно із законодавством.
Термін оренди – 1 рік.
 2. Назва об’єкта та його місцезнаходження: нерухоме військове майно – нежитлові приміщення КПП загальною площею 85,0 м2 в будівлі (інв.
№ 1/460) військового містечка № 1 за адресою: м. Житомир, просп. Миру, Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова.
Балансоутримувач: Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова.
Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку на 31.12. 2016
становить 284 665,00 грн (без урахування ПДВ).
Початковий (стартовий) розмір орендної плати становить 4 359,64 грн (без
ПДВ) за базовий місяць оренди – лютий 2017 року за умови використання нежитлових приміщень загальною площею 85,0 м2 під розміщення офісних приміщень.
Надалі орендна плата підлягає щомісячному коригуванню на індекси інфляції,
згідно із законодавством.
Термін оренди – 1 рік.
 3. Назва об’єкта та його місцезнаходження: нерухоме військове майно –
нежитлове приміщення столярної майстерні загальною площею 317,0 м2 в
будівлі (інв. № 1/18) військового містечка № 1 за адресою: м. Житомир, просп.
Миру, Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова.
Балансоутримувач: Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова.
Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку на 31.12.2016
становить 271 035,00 грн (без урахування ПДВ).
Початковий (стартовий) розмір орендної плати становить 3 459,08 грн
(без ПДВ) за базовий місяць оренди – лютий 2017 року за умови використання
нежитлових приміщень загальною площею 317,0 м2 під розміщення складів.
Надалі орендна плата підлягає щомісячному коригуванню на індекси інфляції,
згідно із законодавством.
Термін оренди – один рік.
Основні умови проведення конкурсу та вимоги щодо використання
об’єктів (для об’єктів 1 – 3):
мета використання об’єкта оренди – за цільовим призначенням: для об’єктів 1,
2 – розміщення офісних приміщень, для об’єкта 3 – розміщення складів; найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного
об’єкта оренди порівняно з початковим розміром орендної плати; сплата завдатку
у розмірі, не меншому ніж орендна плата за перший (базовий) місяць оренди, протягом місяця з моменту підписання договору оренди; своєчасна (щомісяця до 20
числа поточного місяця) і в повному обсязі сплата орендної плати з урахуванням
індексу інфляції згідно із законодавством; відшкодовування витрат орендодавцю
за комунальні послуги; компенсація земельного податку під об’єктом оренди та
за прилеглу територію; компенсація витрат за виконаний звіт незалежної оцінки
майна та публікування оголошення; виконання капітального та поточних ремонту
орендованого майна за власні кошти без вимоги на відшкодування; страхування

майна на користь орендодавця на суму, не меншу ніж встановлена за незалежною
оцінкою; ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його призначення
та умов договору оренди; заборона приватизації та переходу права власності на
орендоване майно до третіх осіб.
Для всіх учасників: додаткові пропозиції щодо поліпшення орендованого
майна.
Переможцем конкурсу визнається орендар, який запропонував найбільшу
орендну плату та забезпечення виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі необхідно подати документи, вказані у п. 3.2 наказу ФДМУ
та МОУ від 26.07.2000 № 1549/241, крім того: заяву про участь у конкурсі; проект
договору оренди, підписаний учасником конкурсу і завірений печаткою (за наявності); документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;
посвідчені нотаріусом копії установчих документів; відомості про фінансовий стан
(платоспроможність) учасника конкурсу; довідку від учасника конкурсу про те, що
до нього не порушено справу про банкрутство; зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, в тому числі запропонований учасником конкурсу розмір
місячної орендної плати (відображається в проекті договору оренди).
Конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному конверті (з печаткою
учасника конкурсу) з написом «Для участі в конкурсі по оренді».
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: протягом 30 (тридцяти) календарних днів після опублікування цієї інформації за адресою: 10004, м. Житомир,
просп. Миру, 22, Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова.
Контактний телефон (0412) 25-04-91, додатковий 3-55, або (067) 780-04-07.
Конкурс буде проведено о 15.00 на 31-й календарний день після опублікування цієї інформації за адресою: 10004, м. Житомир, просп. Миру, 22,
Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова, будівля 1/589,
кабінет № 10.
ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м. Харкова про проведення конкурсу на право
оренди нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: КЕВ м. Харкова,
адреса: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 61.
 1. Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлове приміщення на
2-му поверсі будівлі № 31 загальною площею 40,0 м2 військового містечка
№ 38 за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях, 184.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до вимог чинного
законодавства, становить 1 730,79 грн на місяць (без ПДВ).
 2. Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлові приміщення № 3, 16,
26, 28, 29, 30, 32 та частково № 33 будівлі № 205 загальною площею 88,2 м2 військового містечка № 1 (Башкирівка) за адресою: м. Чугуїв, вул. Горішного, 142.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до вимог чинного
законодавства, становить 725,36 грн на місяць (без ПДВ).
Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єктів (для
об’єктів 1 – 2):
найбільший розмір орендної плати; використання нерухомого майна: об’єкт
1 – розміщення курсів з навчання водіїв автомобілів, об’єкт 2 – розміщення буфету
(їдальні), що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальних закладах
та військових частинах ; компенсація орендодавцю податку за землю під об’єктом
оренди та за прилеглу територію; компенсація витрат за виконання незалежної
оцінки майна; виконання ремонту орендованого майна; встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих
договорів з постачальними організаціями; забезпечення зобов’язання орендаря
зі сплати орендної плати внесенням завдатку в розмірі, не меншому ніж орендна плата за перший (базовий) місяць оренди, який вноситься в рахунок плати за
останні три місяці оренди.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: по завершенні 20
календарних днів з моменту опублікування цієї інформації.
Телефон для довідок: (057) 700-44-63 факс, 700-44-66.
ІНФОРМАЦІЯ
Київського КЕУ про проведення конкурсу на право
оренди нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: Київське КЕУ, адреса: 03186, м. Київ, вул. Антонова 2/32, а/с 37.
 1. Назва об’єкта та його місцезнаходження: нерухоме військове майно –
нежитлове приміщення загальною площею 243,0 м2 військового містечка
№ 226, будівля (інв. № 15) за адресою: м. Київ, с. Биківня, вул. Ушинська, 1.
Балансоутримувач: Київське КЕУ.
Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку на 28.02.2017
становить 1 455 288,00 грн (без ПДВ).
Початковий (стартовий) розмір орендної плати становить 7 693,30 грн
(без ПДВ) за базовий місяць оренди – квітень 2017 року за умови використання: 50,00 м2 – під розміщення благодійної організацій на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності, площа якої не більш як 50,0 м2;
193,00 м2 – під розміщення благодійної організацій на площі, що не використовується
для провадження підприємницької діяльності, площа якої перевищує 50,0 м2.
У подальшому орендна плата підлягає щомісячному коригуванню на індекси
інфляції згідно із законодавством.
Термін оренди – 2 роки 11 місяців.
 2. Назва об’єкта та його місцезнаходження: нерухоме військове майно –
нежитлове приміщення загальною площею 50,0 м2 військового містечка
№ 226, будівля (інв. № 16) за адресою: м. Київ, с. Биківня, вул. Ушинська, 1.
Балансоутримувач: Київське КЕУ.
Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку на 28.02.2017
становить 299 442,00 грн (без ПДВ).
Початковий (стартовий) розмір орендної плати становить 768,82 грн (без
ПДВ) за базовий місяць оренди – квітень 2017 року за умови використання під
розміщення благодійної організацій на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності, площа якої не більш як 50,0 м2.
У подальшому орендна плата підлягає щомісячному коригуванню на індекси
інфляції згідно із законодавством.
Термін оренди – 2 роки 11 місяців.

 3. Назва об’єкта та його місцезнаходження: нерухоме військове майно –
нежитлове приміщення загальною площею 66,2 м2 військового містечка
№ 226, будівля (інв. № 17) за адресою: м. Київ, с. Биківня, вул. Ушинська, 1.
Балансоутримувач: Київське КЕУ.
Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку на 28.02.2017
становить 396 461,00 грн (без ПДВ).
Початковий (стартовий) розмір орендної плати становить 1 350,05 грн
(без ПДВ) за базовий місяць оренди – квітень 2017 року за умови використання: 50,0 м2 – під розміщення благодійної організацій на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності, площа якої не більш як 50,0 м2;
16,2 м2 – під розміщення благодійної організацій на площі, що не використовується
для провадження підприємницької діяльності, площа якої перевищує 50,0 м2.
У подальшому орендна плата підлягає щомісячному коригуванню на індекси
інфляції згідно із законодавством.
Термін оренди – 2 роки 11 місяців.
 4. Назва об’єкта та його місцезнаходження: нерухоме військове майно –
нежитлове приміщення загальною площею 156,0 м2 військового містечка
№ 226, будівля (інв. № 18) за адресою: м. Київ, с. Биківня, вул. Ушинська, 1.
Балансоутримувач: Київське КЕУ.
Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку на 28.02. 2017
становить 934 259,00 грн (без ПДВ).
Початковий (стартовий) розмір орендної плати становить 4 571,90 грн
(без ПДВ) за базовий місяць оренди – квітень 2017 року за умови використання: 50,0 м2 – розміщення благодійної організацій на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності, площа якої не більш як 50,0 м2;
106,00 м2 – розміщення благодійної організацій на площі, що не використовується
для провадження підприємницької діяльності, площа якої перевищує 50,0 м2.
У подальшому орендна плата підлягає щомісячному коригуванню на індекси
інфляції згідно із законодавством.
Термін оренди – 2 роки 11 місяців.
 5. Назва об’єкта та його місцезнаходження: нерухоме військове майно –
нежитлове приміщення загальною площею 160,0 м2 військового містечка
№ 226, будівля (інв. № 19) за адресою: м. Київ, с. Биківня, вул. Ушинська, 1.
Балансоутримувач: Київське КЕУ.
Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку на 28.02.2017
становить 958 214,00 грн (без ПДВ).
Початковий (стартовий) розмір орендної плати становить 4 715,42 грн
(без ПДВ) за базовий місяць оренди – квітень 2017 року за умови використання: 50,0 м2 – розміщення благодійної організацій на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності, площа якої не більш як 50,0 м2;
110,00 м2 – розміщення благодійної організацій на площі, що не використовується
для провадження підприємницької діяльності, площа якої перевищує 50,0 м2.
У подальшому орендна плата підлягає щомісячному коригуванню на індекси
інфляції згідно із законодавством.
Термін оренди – 2 роки 11 місяців.
 6. Назва об’єкта та його місцезнаходження: нерухоме військове майно –
нежитлове приміщення загальною площею 196,5 м2 військового містечка
№ 226, будівля (інв. № 20) за адресою: м. Київ, с. Биківня, вул. Ушинська, 1.
Балансоутримувач: Київське КЕУ.
Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку на 28.02.2017
становить 1 176 807,00 грн (без ПДВ).
Початковий (стартовий) розмір орендної плати становить 6 024,97 грн
(без ПДВ) за базовий місяць оренди – квітень 2017 року за умови використання: 50,00 м2 – розміщення благодійної організацій на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності, площа якої не більш як 50,0 м2;
146,5 м2 – розміщення благодійної організацій на площі, що не використовується
для провадження підприємницької діяльності, площа якої перевищує 50,0 м2.
У подальшому орендна плата підлягає щомісячному коригуванню на індекси
інфляції згідно із законодавством.
Термін оренди – 2 роки 11 місяців.
Основні умови проведення конкурсу та вимоги щодо використання об’єктів:
мета використання об’єкта оренди – за цільовим призначенням; найбільший
запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного
об’єкта оренди порівняно з початковим розміром орендної плати; сплата завдатку у розмірі, не меншому ніж орендна плата за перший (базовий) місяць оренди,
протягом місяця з моменту підписання договору оренди; своєчасна (щомісяця до
20 числа поточного місяця) і в повному обсязі сплата орендної плати з урахуванням
індексу інфляції згідно із законодавством; встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів з
постачальними організаціями (до моменту укладення прямих договорів – відшкодовувати витрати орендодавцю за комунальні послуги); компенсація земельного
податку під об’єктом оренди та за прилеглу територію; компенсація витрат за
виконаний звіт незалежної оцінки майна та публікування об’яви; виконання капітального та поточних ремонту орендованого майна за власні кошти без вимоги
на відшкодування; страхування майна на користь орендодавця на суму, не меншу
ніж встановлена за незалежною оцінкою; ефективне використання об’єкта оренди
відповідно до його призначення та умов договору оренди; заборона приватизації
та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб.
Для всіх учасників: додаткові пропозиції щодо поліпшення орендованого майна.
Переможцем конкурсу визнається орендар, який запропонував найбільшу
орендну плату при забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі необхідно подати документи, вказані в п. 3.2 наказу ФДМУ
та МОУ від 26 липня 2000 року № 1549/241, крім того: заяву про участь в конкурсі;
проект договору оренди, підписаний учасником конкурсу і завірений печаткою (за
наявності); документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; відомості про фінансовий
стан (платоспроможність) учасника конкурсу, довідку від учасника конкурсу про те,
щодо нього не порушено справу про банкрутство; зобов’язання (пропозиції) щодо
виконання умов конкурсу, в тому числі запропонований учасником конкурсу розмір
місячної орендної плати (відображається в проекті договору оренди).
Конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному конверті (з печаткою
учасника конкурсу) з написом «Для участі в конкурсі по оренді»
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: протягом 20 календарних днів після опублікування цієї інформації адресою: 03186, м. Київ,
вул. Антонова, 2/32 корпус № 97, а/с 37. Контактний телефон (044) 242-81-99.
Продовження рубрики на стор. 15.

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 № 76 площею
46,9 м2 на 1-му поверсі навчального корпусу (літ. А). Балансоутримувач: Вище
художнє професійно-технічне училище № 5 м. Вінниці. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: 21034, м. Вінниця, вул. Лебединського, 13. 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 Артапух В. 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 – 6532,00 грн; залишкова – 482,00 грн. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення № Х площею
64,3 м2 на 1-му поверсі 9-поверхового гуртожитку № 6 (літ. А). Балансоутримувач: Вінницький національний технічний університет. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: 21100, м. Вінниця, вул. Келецька, 102а. 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 «Вольтаж Груп». 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 31.05.2017: відновна – 86170,38 грн; залишкова – 20523,89 грн. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення № 1 – гараж
площею 129,1 м2 майстерні для ремонту механізмів (літ. Б); одноповерховий будинок ПДУ загальною площею 37,9 м2 (літ. В). Балансоутримувач:
Вінницьке регіональне управління водних ресурсів. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Вінниця, Сабарівське шосе, 23. 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 Баланчук В.О. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 приміщення,
1 будинок. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій станом на 01.01.2017: нежитлове вбудоване приміщення № 1 – гараж,
площею 129,1 м2, майстерні для ремонту механізмів (літ. Б): відновна – 43517,23
грн; залишкова – 24009,68 грн; одноповерховий будинок ПДУ загальною площею
37,9 м2 (літ. В): відновна – 6784,05 грн; залишкова – 0,00 грн. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 31.07.2017.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення № 13 –
11,94 м2 та частина № 2 – 3,56 м2 загальною площею 15,5 м2 на 1-му поверсі
адміністративного будинку. Балансоутримувач: Головне управління статистики
у Вінницькій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 24200, Вінницька обл., То-

10 липня 2017 року

машпільський р-н, смт Томашпіль, вул. І.Франка, 36. 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 Стрельчук С. В. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 приміщення, 1 частина приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій станом на 21.06.2017: відновна – 7337,29 грн; залишкова –
154,84 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017.
 5. Назва об’єкта оцінки: магазин (літ. А) загальною площею 136,2 м2.
Балансоутримувач: Вище професійне училище № 11 м. Вінниці. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 21100, м. Вінниця, Немирівське шосе, 78. 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 Рибачек В. С. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 будівля. Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на
01.05.2017: відновна – 234454,00 грн; залишкова – 0,00 грн. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 31.07.2017.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення № 18 площею
9,4 м2 у цокольному поверсі 5-поверхового адміністративно-лабораторного
корпусу (літ. В). Балансоутримувач: Державна установа «Вінницький обласний
лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 21100, м. Вінниця, вул. Малиновського, 11. 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 – Комунальний заклад «База спеціального медичного постачання». 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 27.06.2017: відновна – 5287,00 грн; залишкова – 1223,00 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017.
 7. Назва об’єкта оцінки: одноповерхова з підвалом будівля їдальні (літ.
А) загальною площею 427,7 м2, що не увійшла під час приватизації до статутного
(складеного) капіталу СВАТ ім. Першої кінної армії та перебуває на балансі Сніжнянської сільської ради. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 22222, Вінницька обл.,
Погребищенський р-н, с. Сніжна, вул. Шкільна (колишня Будьонного), 4. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку
дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна
(0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу: (0432) 56-24-65. Електронна адреса
замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по
Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком, шт.: 1 будівля. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій станом на 04.06.2009: відновна – 14500,00 грн; залишкова –
11947,00 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017.

 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення № 225 – 226,
№ 229 – 234, частина № 235 (13,3 м2), частина № 236 (10,3 м2) загальною
площею 252,9 м2 на 1-му поверсі 3-поверхового корпусу (літ. А). Балансоутримувач: Державне підприємство науково-дослідний інститут «Гелій». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21100, м. Вінниця, вул. Ватутіна/Чехова, 14/2. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження
строку дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного
майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу: (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки –
РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ПП «Науково-дослідний
центр радіоелектроніки «Полюс». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 8 приміщень, 2 частини
приміщень. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій станом на 01.06.2017: відновна – 52878,00 грн; залишкова – 13470,00
грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017.
 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення № 5 – 1,7 м2,
№ 6 – 45,6 м2, № 7 – 18,5 м2 загальною площею 65,8 м2 в одноповерховій
будівлі магазину «Торговий комплекс» (літ. А), що не увійшли до статутного
(складеного) капіталу ВАТ «Юзефо-Миколаївський цукровий завод». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 22162, Вінницька обл., Козятинський р-н, с. Широка Гребля,
вул. Заводська, 6. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою продовження строку дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ
оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу: (0432)
56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник
робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ФОП Спрут
О. Б. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком, шт.: 3 приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.10.2001: відновна – 6429,32 грн; залишкова – 3503,85 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017.
 10. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення № 1-1 – № 1-7
загальною площею 149,1 м2 в окремо розташованій будівлі пожежної частини № 13 (літ. А) з прибудовами. Балансоутримувач: 2-й державний пожежнорятувальний загін Головного управління Державної служби України з надзвичайних
ситуацій у Вінницькій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Вінницька обл.,
Літинський р-н, смт. Літин, вул. Б. Хмельницького (Радянська), 3. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку дії
договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна
(0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу: (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ
по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ФОП Квасюк В. В. 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 15.06.2017: відновна – 21266,00 грн; залишкова – 0,00 грн.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна
та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
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Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання
послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати
підписання договору на проведення незалежної оцінки майна.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 або безпосередньо до
приймальні регіонального відділення за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно), (понеділок – четвер до 17.00, п’ятниця до 16.00).
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі у конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для довідок 67-26-08.

Волинська область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єкта оціночної діяльності, якого буде
залучено до проведення незалежної оцінки майна
 Назва об’єкта оцінки: частина одноповерхового адміністративного приміщення (літер. 3-1) площею 14,2 м2. Балансоутримувач: Ковельський МВ УМВС
України у Волинській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 45000, Волинська
обл., м. Ковель, вул. Незалежності, 156. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення
договору оренди. Телефон замовника конкурсу:(0332)24-80-24. Телефакс замовника конкурсу:(0332)24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу:volyn@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання,
необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з
обліком: –. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій(зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок
(зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок,
цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, паїв): –. Розмір земельної ділянки,
усього: 8271 м2 (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди
з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування
земельної ділянки: м. Ковель, вул. Незалежності, 156. Цільове призначення земельної ділянки: обслуговування власних приміщень. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування землею. Нормативна грошова оцінка земельної
ділянки: станом на 22.01.2014: 1279937,25 грн. Наявність об’єктів, відомості про
які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 31.05.2017. Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Західтепло».
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 чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Волинській області конкурсну документацію, яка відповідно до Положення, складається із підтвердних
документів; конкурсних пропозицій (по кожному з об’єктів конкурсу) щодо ціни
виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт,
а також строку виконання робіт у календарних днях, який не повинен перевищувати
5 календарних днів, запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного
досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна
(експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна
(експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 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); інша інформація
щодо досвіду у сфері оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу) та
інформація про оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються ним до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про
оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях
оцінювачів тощо). При цьому, один і той самий оцінювач може бути залучений до
виконання робіт з оцінки об’єкта лише одним претендентом.
Додатково інформуємо, що відповідно до листа ФДМУ від 22.05.2017 № 1059-10064 «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної
оцінки майна у I кварталі 2017 року» середнє значення ціни послуг з оцінки майна,
що склалися у I кварталі 2017 року для оцінки об’єкта нерухомого майна, зокрема,
декілької 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, а 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.
Конкурсну документацію необхідно подавати у запечатаному конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності»,
а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у
конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення ФДМУ по Волинській області
(43027, м. Луцьк, Київський майдан, 9).
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група знаходяться
за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб.801, телефон: (0332) 24-00-57.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації
в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у РВ ФДМУ по Волинській області
за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801.
Конкурсну документацію необхідно подати до сектору організаційноадміністративного забезпечення РВ ФДМУ по Волинській області за адресою:
м. Луцьк, Київський майдан, 9 каб. 807 за чотири робочих дні до опублікованої
дати проведення конкурсу (включно).
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єкта оціночної діяльності, якого буде
залучено до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення лабораторного корпусу з
прибудовою, гаражі і виробничі майстерні площею 40,4 м2. Балансоутримувач: Державний вищий навчальний заклад «Нововолинський електромеханічний коледж». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 45403, Волинська обл., м. Нововолинськ,
вул. Автобусна, 6. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку розміру орендної плати для продовження дії договору оренди. Телефон
замовника конкурсу:(0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкурсу:(0332)24-3477. Електронна адреса замовника конкурсу: vо1уn@sрfu.gov.uа. Види економічної
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний
майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: –. Розмір статутного капіталу
(власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості,
у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, паїв): –.
Розмір земельної ділянки, усього: 2760 м2 (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: м. Нововолинськ, вул. Автобусна,6.
Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування лабораторного корпусу,
виробничих майстерень і гаражів. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінка земельної
ділянки: станом на 07.02.2017: 703005,69 грн. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.06.2017. Платник робіт з оцінки – ФОП Осінкін Р. Б.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина корпусу № 3 площею 130,5 м2. Балансоутримувач: Державний вищий навчальний заклад «Нововолинський електромеханічний коледж». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 45400, Волинська обл.,
м. Нововолинськ, вул. Шахтарська,12. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження
дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу:(0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкурсу:(0332)24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: vо1уn@
sрfu.gov.uа. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання,
необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з
обліком: –. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій(зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок
(зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок,
цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, паїв): –. Розмір земельної ділянки,
усього: 8358 м2 (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди
з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: м. Нововолинськ, вул. Шахтарська,12. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування учбових та господарських приміщень.
Правовий режим земельної ділянки: на право постійного користування земельною
ділянкою. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: станом на 07.02.2017:
2128629,91 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2017. Платник робіт
з оцінки – ТзОВ «БІЗНЕС ІНТЕРНЕТ ЦЕНТР».
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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 чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Волинській області конкурсну документацію, яка відповідно до Положення, складається із підтвердних
документів; конкурсних пропозицій (по кожному з об’єктів конкурсу) щодо ціни
виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт,
а також строку виконання робіт у календарних днях, який не повинен перевищувати
5 календарних днів, запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного
досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна
(експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна
(експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 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); інша інформація
щодо досвіду у сфері оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу) та
інформація про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються ним до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про
оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях
оцінювачів тощо). При цьому, один і той самий оцінювач може бути залучений до
виконання робіт з оцінки об’єкта лише одним претендентом.
Додатково інформуємо, що відповідно до листа ФДМУ від 22.05.2017 № 1059-10064 «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної
оцінки майна у I кварталі 2017 року» середнє значення ціни послуг з оцінки майна,
що склалися у I кварталі 2017 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. Для визначення подібного до
об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як практичний досвід, буде використовуватись інформація, зазначена в таблиці «Визначення об’єкта, подібного
до об’єкта оцінки» (лист ФДМУ від 08.04.2016 № 10-36-6493).
Конкурсну документацію необхідно подавати у запечатаному конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності»,
а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у
конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення ФДМУ по Волинській області
(43027, м. Луцьк, Київський майдан, 9).
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група знаходяться
за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб.801, телефон: (0332) 24-00-57.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації
в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у РВ ФДМУ по Волинській області
за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801.
Конкурсну документацію необхідно подати до сектору організаційноадміністративного забезпечення РВ ФДМУ по Волинській області за адресою:
м. Луцьк, Київський майдан, 9 каб. 807 за чотири робочих дні до опублікованої
дати проведення конкурсу (включно).

Дніпропетровська область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною площею
167,52 м2. Балансоутримувач: Індустріальний коледж ДВНЗ «Криворізький національний університет». Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Ю. Смірнова, 47. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Головченко Д. О.
 2. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною площею
48,1 м2. Балансоутримувач: Гірничо-електромеханічний коледж ДВНЗ «Криворізький національний університет». Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Ватутіна, 37г. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Арбакова
О. І. Дата оцінки 25.04.2017.
 3. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною площею
75,9 м2 (у т. ч. площа загального користування 6,9 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 – ГО «Етюд».
 4. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 3,0 м2. Балансоутримувач: ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат».
Адреса: м. Жовті Води, вул. Горького, 2. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК».
 5. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною площею
69,83 м2 (у т. ч. площа загального користування 5,15 м2). Балансоутримувач: ДУ «Дніпровська виправна колонія (№ 89)». Адреса: м. Дніпро, вул. Данили
Галицького, 1. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Платник – ТОВ «ПОСТАЧ-ТЕПЛО».
 6. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею
269,7 м2. Балансоутримувач: ДЗ «Спеціалізована медико-санітарна частина № 9
МОЗ України». Адреса: м. Жовті Води, вул. Кропоткіна, 16. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Фортеця».
 7. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею
71,52 м2. Балансоутримувач: ДП «Виробничо-будівельне об’єднання». Адреса:
м. Нікополь, просп. Трубників, 16. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Помитій О. Ю.
 8. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею
288,9 м2. Балансоутримувач: Новомосковська філія Концерну «Війсьторгсервіс».
Адреса: Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, смт Черкаське, вул. Дачна, 5. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник –
ФОП Шаркун Т. А.
 9. Назва об’єкта: нежитлове приміщення загальною площею 114,67 м2.
Балансоутримувач: Автогосподарство ГУ МВС України в Дніпропетровській області. Адреса: м. Дніпро, просп. Богдана Хмельницького, 146. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Себесевич З. Ф.
Дата оцінки 23.07.2017.
 10. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею
371,6 м2. Балансоутримувач: Центральне об’єднане управління Пенсійного фонду
України в м. Дніпрі. Адреса: м. Дніпро, просп. Богдана Хмельницького, 116а. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ГО «Асоціація
бойових єдиноборств». Дата оцінки 18.06.2017.
 11. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 41,0 м2. Балансоутримувач: ПАТ «Укрпошта». Адреса: смт Таромське, вул. Кірова (Старий шлях), 3. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Платник – ПАТ «Державний ощадний банк України». Дата оцінки 23.04.2017.
 12. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення
площею 2,0 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Національний гірничий університет».
Адреса: м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 21. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області. Платник – ФОП Гаврилко Д. І.
 13. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 4,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет ім.
О.Гончара. Адреса: м. Дніпро, вул. Казакова, 30. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області. Платник – ФОП Коломоєць Д. В.
 14. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 50,4 м2. Балансоутримувач: Марганецький коледж ДВНЗ «Національний
гірничий університет». Адреса: м. Марганець, вул. Лермонтова, 8. Мета оцінки –
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Гавва Ю. А.
 15. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею
91,69 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Адреса: м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник –
ФОП Агаєв Саяд Бахрам Огли.
 16. Назва об’єкта: частина маневрового майданчика площею 1100,0 м2.
Балансоутримувач: Нікопольський професійний ліцей. Адреса: Дніпропетровська обл.,
Нікопольський р-н, с. Капулівка, вул. Арсенія Матюка, 3а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області. Платник – ФОП КЗ «Нікопольська середня загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів № 25 з поглибленим трудовим і профільним навчанням».
 17. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 19,0 м2. Балансоутримувач: Автотранспортний коледж ДВНЗ «Національний
гірничий університет». Адреса: м. Дніпро, просп. О. Поля, 111. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – КП «Їдальня ДОР».
Дата оцінки 04.06.2017.
 18. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 3,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет ім.
О. Гончара. Адреса: м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Казакова, 30. Мета оцінки –
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Малієнко В. С.
 19. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 3,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет ім.
О. Гончара. Адреса: м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Казакова, 32. Мета оцінки –
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Малієнко В. С.

 20. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення
площею 12,0 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Придніпровська державна академія
будівництва та архітектури». Адреса: м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Чернишевського, 24а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Платник – ФОП Пасюра В. П.
 21. Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів – будівля притулку А-1
площею 385,9 м2; прибудова А1-1 площею 4,3 м2; будівля санпропускника
Б-1 площею 47,6 м2; сарай В площею 14,4 м2; навіс Е площею 24,5 м2; навіс
Д площею 25,0 м2; ворота № 1 площею 7,3 м2; хвіртка № 2 площею 1,9 м2;
огорожа № 3 площею 174,3 м2; огорожа № 4 площею 199,6 м2; споруда № 5
площею 2,1 м2; хвіртка № 6 площею 1,9 м2; мостіння І площею 378,4 м2. Балансоутримувач: Міський центр соціальної допомоги. Адреса: м. Дніпро, вул. Діамантна, 8. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – РГ
«Християнська церква «Нове покоління» у м. Синельникове.
 22. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 82,83 м2 (в т.ч. площа загального користування 16,83 м2). Балансоутримувач: ДП ДДПІ «Дніпроцивільпроект». Адреса: м. Дніпро, просп. Слобожанський,
3. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник –
ПП «Автошкола «Віраж».
 23. Назва об’єкта: нежитлова будівля адміністративно-промислового
призначення загальною площею 785,1 м2. Балансоутримувач: ДП «ВО Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова». Адреса: м. Дніпро, просп. Поля,
46. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник –
ФОП Арсієвич В. М.
 24. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 212,4 м2. Балансоутримувач: Експлуатаційно-технічний вузол зв’язку Дніпропетровського обласного управління водних ресурсів. Адреса: м. Підгородне,
вул. Межова, 3а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Платник – ФГ «Сузір’я».
 25. Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів – будівля А-2 площею
1 120,7 м2 з підвалом; ворота № 1 площею 11,9 м2; огорожа № 2 площею
190,0 м2; огорожа № 3 площею 52,4 м2; огорожа № 4 площею 77,9 м2; майданчик площею 17,2 м2; хвіртка № 6 площею 4,7 м2; огорожа № 7 площею
9,1 м2; асфальтобетонне мостіння І площею 2018 м2. Балансоутримувач: КП
«Бюро обліку майнових прав та діяльності з нерухомістю» Дніпропетровської міської
ради. Адреса: м. Дніпро, вул. Велика діївська (Братів Трофімових), 179. Мета оцінки –
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Плещенко Т. Л.
 26. Назва об’єкта: частина даху площею 23,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровське обласне управління водних ресурсів. Адреса: м. Дніпро, просп. Д.
Яворницького, 39а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Платник – ПрАТ «Київстар». Дата оцінки 03.05.2017.
 27. Назва об’єкта: бокси площею 67,0 м2; приміщення охорони площею 13,3 м2; мостіння площею 1798,2 м2. Балансоутримувач: ГУ МВС України
в Дніпропетровській області. Адреса: м. Дніпро, просп. Пилипа Орлика, 11. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «ПРОФРЕСУРС ДНІПРО».
 28. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 57,1 м2 та площа загального використання 0,8 м2. Балансоутримувач:
ДП «Виробничо-будівельне об’єднання». Адреса: м. Нікополь, просп. Трубників,
16. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник –
ФОП Мираєвський О.В. Дата оцінки 16.06.2017.
 29. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 59,4 м2 та площа загального використання 3,0 м2. Балансоутримувач:
ДП «Виробничо-будівельне об’єднання». Адреса: м. Нікополь, просп. Трубників,
16. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник –
ФОП Фельдман Ю.О. Дата оцінки 16.06.2017.
 30. Назва об’єкта: гідротехнічні споруди, а саме: захисна дамба – 1 шт.,
скидний канал – 1 шт., нагульні басейни – 26 шт., причал – 1 шт., шлюзи регулятори – 2 шт., зовнішня насосна станція – 1 шт., перекачувальна зовнішня насосна
станція – 1 шт. Балансоутримувач: ДП «Укрриба». Адреса:м. Дніпро, вул. Космонавта Волкова, 2ж (колишня вул. Космонавта Волкова, 1). Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Карачунівське рибоводне
господарство».
 31. Назва об’єкта: гідротехнічні споруди, а саме: насосна станція № 1 –
1 шт., насосна станція № 2 – 1 шт., ставки – 12 шт., будівля насосної станції – 1 шт., водозабірна лінія – 1 шт. Балансоутримувач: ДП «Укрриба». Адреса:
м. Дніпро, Таромське, вул. Берегова, 1. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Карачунівське рибоводне господарство».
 32. Назва об’єкта: нежитлова будівля (літ. А-2) з підвалом загальною
площею 1356,3 м2, тротуаром І. Балансоутримувач: ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат». Адреса: Дніпропетровська обл., м. Кам’янське (м. Дніпродзержинськ), вул. Тагільська, 9. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для приватизації шляхом продажу на аукціоні. Замовник/платник – РВ ФДМУ
по Дніпропетровській області. Дата оцінки 31.07.2017.
 33. Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів у складі: будівля управління ЖКГ літ. С-2 загальною площею 1 486,6 м2, сходи літ. с, с1, с2, ґанок
літ. с3, пожежні сходи літ. с4, прохідна продбази ЖКГ літ. СІ-1 загальною
площею 16,8 м2, приямок теплотраси літ. сі, склад літ. СЇ-1, СЇI-1, СЇII-1,
СЇIII-1 загальною площею 531,9 м2, навіс літ. СЇIV-1, склад літ. СЖ-1 загальною площею 176,0 м2, ґанок літ. сж, склад металу літ. СЗ-1 загальною площею 79,7 м2, № ІІІ – мостіння, внутрішньодворові мережі – 3 од.
(зовнішня телефонізація управління ЖКГ, каналізація зовнішня управління
ЖКГ, мережі теплопостачання зовнішні), транспортні засоби, господарський інвентар, меблі, офісне обладнання – 163 од. Балансоутримувач: ПАТ
«Дніпровський машинобудівний завод». Адреса: м. Дніпро, вул. Будівельників,
34. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для приватизації
шляхом продажу на аукціоні. Замовник/платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області. Дата оцінки 31.07.2017.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції і підтвердних документів:
заява на участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсна пропозиція; 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; інформація про претендента за
встановленою формою.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, повинні бути завірені керівником СОД та засвідчені печаткою.
Конкурсний відбір буде здійснюватись 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 (в 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, за чотири робочих дні
до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
Конкурс відбудеться у регіональному відділенні через 15 календарних днів з дня опублікування цієї інформації о 10.00, телефон для довідок
(056)744-11-51.

Донецька область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки індивідуально-визначеного майна об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 2,0 м2 першого поверху будівлі адміністративно-побутового
комбінату. Балансоутримувач: ВП «Шахта «Україна» ДП «Селидіввугілля»
(ЄДРПОУ 33621573). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Українськ, вул. Богдана Хмельницького, 1. Мета проведення оцінки: визначення вартості
майна з метою укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Донецькій області, телефон (057)700-03-14, електронна
адреса donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: Філія – Донецьке обласне
управління АТ «Ощадбанк». Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, –
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина вестибуля площею 12,0 м2 першого
поверху учбового корпусу. Балансоутримувач: Слов’янський хіміко-механічний
технікум (ЄДРПОУ 00208775). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл.,
м. Слов’янськ, вул. Центральна, 41. Мета проведення оцінки: визначення вартості
майна з метою укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Донецькій області, телефон (057)700-03-14, електронна
адреса donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: ФОП Сбітнєва О. О. Наявність
об’єктів, що містять державну таємницю, – ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 85,3 м 2 з ґанком будівлі ветлабораторії (реєстровий
№ 00696042.1.ЦСЧХА010144). Балансоутримувач: Добропільська районна
державна лікарня ветеринарної медицини, ЄДРПОУ 00696042. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Добропілля, вул. Залізнична, 4. Мета проведення
оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Замовник послуг з оцінки: Регіональне
відділення ФДМУ по Донецькій області, телефон/факс (057)700-03-14, електронна
адреса donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Добропільського району
Донецької області. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2017.
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 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення загальною
площею 11,8 м2 та частина даху площею 138,0 м2. Балансоутримувач: ДПТНЗ
«Краматорський центр професійно-технічної освіти», ЄДРПОУ 02542064. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Ювілейна, 62. Мета
проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру
орендної плати з метою продовження договору оренди. Замовник послуг з оцінки:
Регіональне відділення 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: ПрАТ «ВФ Україна». Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, –
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2017.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення
на четвертому поверсі площею 15,0 м2 та частина поверхні даху загальною
площею 40,0 м2 адміністративно-побутового корпусу. Балансоутримувач:
ДНЗ «Димитровський професійний гірничий ліцей», ЄДРПОУ 02542840. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Мирноград, вул. Гірнична, 3. Мета
проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру
орендної плати з метою продовження договору оренди. Замовник послуг з оцінки:
Регіональне відділення 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: ПрАТ «ВФ Україна». Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, –
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2017.
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’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.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію
на кожний об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка складається з:
підтвердних документів; пропозицій, запечатаних в окремому конверті, щодо
ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких
робіт, а також строку виконання робіт у календарних днях (не більше ніж 5 календарних днів); документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом
із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна
(згідно з додатком 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (згідно з додатком 3 до Положення); копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмова згода
керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності,
пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента (згідно з додатком 4 до Положення).
При врахуванні досвіду учасника конкурсу та (або) оцінювачів конкурсною комісією буде враховуватись в якості подібного до об’єктів: № 1 – практичний досвід
з оцінки приміщень для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв та іншого подібного майна, № 2, № 3 – практичний досвід з оцінки приміщень, частин
будівель, № 4, № 5 – практичний досвід з оцінки інженерних споруд, передавальних пристроїв та конструктивних частин будівель, що призначені для розміщення
технічних засобів і антен операторів телекомунікацій.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Ураховуючи узагальнену Фондом державного майна України інформацію (лист
від 22.05.2017 № 10-59-10064) щодо показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки майна у I кварталі 2017 року очікувана ціна надання послуг з оцінки майна, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання
переможців для оцінки об’єктів 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), становить 2,2 тис.грн.
Адреса конкурсної комісії та робочої групи: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1 (4-й поверх). Телефони для довідок (057)700-03-27, 700-03-14.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублікування цієї
інформації об 11.00 у РВ ФДМУ по Донецькій області за адресою: 61057,
м. Харків, майдан Театральний, 1 (3-й поверх).
Конкурсна документація подається до відділу інформаційного та організаційнодокументального забезпечення РВ ФДМУ по Донецькій області (3-й поверх) не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної
діяльності, який подає заяву.

Житомирська область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 Об’єкт оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – банно-пральний
комбінат. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Андрушівський
р-н, с. Івниця, вул. Садова, 32. Балансоутримувач: відсутній (об’єкт повернутий у
державну власність). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості з метою продажу об’єкта приватизації на аукціоні. Кількість об’єктів: 3 од.:
банно-пральний комбінат (літ. А-2), загальна площа – 918,8 м2, ступінь будівельної
готовності – 66%; будівля (Б-1), загальна площа – 47,8 м2, ступінь будівельної готовності – 84%, пожежні резервуари (2 шт.). Витрати на будівництво: дані відсутні.
Кількість земельних ділянок – 1. Розмір земельної ділянки – 0,5700 га (кадастровий
номер 1820384800:01:005:0104). Місце розташування земельної ділянки: Житомирська обл., Андрушівський р-н, с. Івниця, вул. Садова, 32. Цільове призначення
земельної ділянки: 03.15 для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови. Правовий режим земельної ділянки: державна власність. Нормативна
грошова оцінка земельних ділянок – відсутня. Дата оцінки: 30.06.2017.
Замовник оцінки – Регіональне відділення ФДМУ по Житомирській області;
платник робіт з оцінки – Регіональне відділення ФДМУ по Житомирській області.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15 січня 2016 р. 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 у 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.
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 слід зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки
та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Суб’єкт оціночної діяльності забезпечує виготовлення проектно-кошторисної
документації на об’єкт оцінки.
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: 420-418).
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки майна
 Об’єкт оцінки № 1: нежитлові приміщення площею 91,6 м2 будівлі гаражів (літ. Г). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Танкістів, 52.
Балансоутримувач: Житомирська гідрогеолого-меліоративна експедиція (м. Житомир, вул. Покровська, 239в). Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору
оренди. Дата оцінки: 31.06.2017. Замовник оцінки – Регіональне відділення ФДМУ
по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Малахов Д. І.
 Об’єкт оцінки № 2: частина холу площею 3,0 м2 на 1-му поверсі адмінприміщення (літ. А). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Ю. Тютюнника, 7. Балансоутримувач: Головне управління Міндоходів в Житомирській області
(м. Житомир, вул. Ю. Тютюнника, 7). Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору
оренди. Дата оцінки: 30.06.2017. Замовник оцінки – Регіональне відділення ФДМУ
по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ПАТ КБ «ПриватБанк».
 Об’єкт оцінки № 3: нежитлові приміщення площею 8 м2 на 1-му поверсі
гуртожитку № 3. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. І. Франка,
4. Балансоутримувач: Житомирський державний університет ім. І. Франка (м. Житомир, вул. В. Бердичівська, 40). Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору
оренди. Дата оцінки: 30.06.2017. Замовник оцінки – Регіональне відділення ФДМУ
по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Кашпірук І. П.
 Об’єкт оцінки № 4: гідротехнічні споруди ставка площею 14,5 га (шлюзрегулятор (8*3) та земляна гребля довжиною 70 м на р. Студень загальнодержавного значення. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл.,
Малинський р-н, с. Нові Вороб’ї. Балансоутримувач: Радомишльське міжрайонне
управління водного господарства (Житомирська обл., м. Радомишль, вул. Микгород, 107). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Дата оцінки:
30.06.2017. Замовник оцінки – Регіональне відділення ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ТОВ «Овочева технологічна компанія».
 Об’єкт оцінки № 5: гідротехнічні споруди ставка площею 24 га (шлюзрегулятор (8*3*1) та земляна гребля довжиною 80 м на р. Студень загальнодержавного значення. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл.,
Малинський р-н, с. Рудня Вороб’ї. Балансоутримувач: Радомишльське міжрайонне
управління водного господарства (Житомирська обл., м. Радомишль, вул. Микгород, 107). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Дата оцінки:
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30.06.2017. Замовник оцінки – Регіональне відділення ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ТОВ «Овочева технологічна компанія».
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15 січня 2016 р. 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 у 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 доповнення до
нього (лист ФДМУ від 22.05.2017 № 10-59-10064) максимальна ціна послуг з оцінки
майна, що буде розглядатись конкурсною комісією, становить: нежитлові приміщення – 2200,00 грн; гідротехнічні споруди – 7400,00 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 слід зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки
та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
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: 420-418).

Закарпатська область
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення загальною площею
224,51 м2 першого поверху адміністративної будівлі. Місцезнаходження об’єкта:
Закарпатська обл., м. Тячів, вул. Нересенська (Жовтнева), 2. Найменування балансоутримувача: Управління Державної казначейської служби України у Тячівському районі
Закарпатської області (тел. (03134) 3-22-05). Мета проведення незалежної оцінки:
визначення вартості для продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (0312) 61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки:
МПП «КАПОНА-КОМБІКО». Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 62,35 грн/м2 станом на
02.08.2012. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: приміщення кафе-кондитерської загальною
площею 298 м2. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Мукачево,
вул. І. Зріні, 111а. Найменування балансоутримувача: Львівська філія Концерну
«Військторгсервіс» (тел. (032) 053-24-64). Мета проведення незалежної оцінки:
визначення вартості для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (0312) 61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.
ua.. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з
оцінки: ТОВ «Мармароси Закарпаття». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 30.06.2017 (орієнтовна).
 3. Назва об’єкта оцінки: вбудоване приміщення площею 10,8 м2 (поз. 35
за планом) першого поверху інженерно-лабораторного корпусу (літ. А). Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Собранецька, 39. Най
менування балансоутримувача: Служба автомобільних доріг у Закарпатській області
(тел. (03132) 3-21-00). Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (0312) 61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ
ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ДП «Укрдорзв’язок». Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватись відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі у 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 і
складається із:
підтвердних документів; пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також терміну виконання
робіт (у календарних днях). До уваги приймаються пропозиції, в яких строк виконання робіт з оцінки об’єктів не перевищує 5 календарних днів; документів щодо
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2).
Подібними об’єктами є: приміщення, частини будівель, зокрема офісна,
торговельно-офісна, торговельна нерухомість та нерухомість під заклади громадського харчування.
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ по Закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60 (каб. 313) за
чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (понеділок – четвер
до 17.00, п’ятниця до 15.45).
На конверті необхідно зробити помітку: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на який подано заяву на участь
у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться о 10.00 у РВ ФДМУ по Закарпатській області (адреса: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 303) через 14 днів після дати
опублікування інформації про проведення конкурсу в газеті «Відомості приватизації». Телефон для довідок: (0312) 61-38-83.
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта оцінки: частина фойє (поз. 1-82) площею 5,0 м2 будівлі
адмінкорпусу літ. А-А′. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Масарика Томаша, 32. Найменування балансоутримувача: Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування
України «Мукачівський аграрний коледж» (тел. (03131) 2-20-20). Мета проведення
незалежної оцінки: визначення вартості для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (0312) 613883. Електронна адреса замовника конкурсу:
zakarpattia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Шелейо М. В. Правовий режим земельної ділянки:
право постійного користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки:
271,90 грн/м2 станом на 01.01.2016. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 30.06.2017 (орієнтовна).
 2. Назва об’єкта оцінки: будівля літ. «А» площею 98,3 м2. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Бенедиківці, вул. Бенедиківська,
13а. Найменування балансоутримувача: Мукачівське міжрайонне управління водного
господарства (тел. 095 878 40 90). Мета проведення незалежної оцінки: визначення
вартості для продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (0312)
613883. Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua. Замовник
робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Коштура Т. Ю. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 39,09 грн/м2 станом на
28.01.2011. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення (поз. 44 за
планом) площею 19,0 м2 першого поверху навчально-лабораторного корпусу літ. А. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Університетська, 14. Найменування балансоутримувача: ДВНЗ «Ужгородський національний
університет» (тел. 095 539 95 58). Мета проведення незалежної оцінки: визначення
вартості для продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (0312)
613883. Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua. Замовник
робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ФОП
Горват Н. А. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 77,46 грн/м2 станом на 30.12.2011.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2017 р.
 4. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення загальною
площею 35,6 м2, а саме: (поз. 9 за плном) площею 16,6 м2 та (поз. 10 за
планом) площею 19,0 м2 другого поверху навчально-лабораторного корпусу
літ. А. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Університетська, 14. Найменування балансоутримувача: ДВНЗ «Ужгородський національний
університет» (тел. 095 539 95 58). Мета проведення незалежної оцінки: визначення
вартості для продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (0312)
613883. Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua. Замовник
робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ФОП
Горват Н. А. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 77,46 грн/м2 станом на 30.12.2011.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватись відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них».

Вимогами до претендентів для участі у 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 і
складається із:
підтвердних документів; пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також терміну виконання
робіт (у календарних днях). До уваги приймаються пропозиції в яких строк виконання робіт з оцінки об’єктів не перевищує 5 календарних днів; документів щодо
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2).
Подібними об’єктами є: приміщення, частини будівель, зокрема, офісна,
торговельно-офісна, торговельна нерухомість та нерухомість під заклади громадського харчування.
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ по Закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60 (каб. 313) за
чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (понеділок – четвер
до 17.00 , п’ятниця – до 15.45).
На конверті необхідно зробити помітку: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на який подано заяву на участь
у конкурсі та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться о 10.00 у РВ ФДМУ по Закарпатській області (адреса: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 303) через 14 днів після дати
опублікування інформації про проведення конкурсу в газеті «Відомості приватизації». Телефон для довідок: (0312) 613883.

Запорізька область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області:
zaporizhia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 1. Назва об’єкта оцінки: будівля газового господарства (літ. Г) загальною площею 40,1 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Пологи, вул. Дружби, 72. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: ДНЗ «Пологівський професійний ліцей».
Платник робіт з оцінки: ТОВ «БИО-АГРО». Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 31.07.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення № 63 площею
2,0 м2 першого поверху будівлі (літ. А-7), реєстровий № 08592187.1.ТГЧЮБР107.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Олександра Матросова, 29.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього – 0,4426 га. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): м. Запоріжжя, вул. Олександра Матросова, 29. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок) – розташування адміністративно-господарчого
комплексу. Правовий режим земельної ділянки (ділянок) – постійне користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) – відсутня. Наявність
об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні), – ні. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з
метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: ГУ МВС
України в Запорізькій області. Платник робіт з оцінки: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК». Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення з № 9 до № 13 включно
загальною площею 78,3 м2 першого поверху адміністративної будівлі (літ.
А). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька область, смт Більмак, вул. Запорізька, 29. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Балансоутримувач майна: ДУ «Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ
України». Платник робіт з оцінки: ФОП Харченко О. В. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна) – 31.07.2017.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового приміщення № 77 загальною площею 6,0 м2 першого поверху будівлі будівельного
коледжу (літ. А-4). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 43. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати для внесення змін до договору оренди. Балансоутримувач майна: ДВНЗ «Запорізький будівельний коледж».
Платник робіт з оцінки: ФОП Мансуров Р. І. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 31.05.2017.
 5. Назва об’єкта оцінки: державне нерухоме майно загальною площею
904,8 м2, що перебуває на балансі ДП «Запорізький державний авіаційний ремонтний завод «МіГремонт», а саме: нежитлові приміщення з № 1 по № 5 включно площею 257,3 м2 будівлі складу (інв. № 0060); нежитлові приміщення № 2, 3, 4
площею 67,6 м2 службової будівлі (інв. № 0061); нежитлові приміщення № 2, 3, 4,
10 площею 231,6 м2 будівлі складу (інв. № 0063); нежитлові приміщення № 5, 6, з
№ 11 по № 16 включно площею 147,9 м2 будівлі контрольно-технічного пункту (інв.
№ 0066); нежитлові приміщення з № 1 по № 9 включно площею 200,4 м2 будівлі
автомайстерні (інв. № 0070). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя,
вул. Військбуд, 124. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього – 4283,0 м2. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): м. Запоріжжя, вул. Військбуд, 87а.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок) – постійне користування. Нормативна
грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) – 842251,95 грн. Наявність об’єктів, що
містять державну таємницю (так, ні), – ні. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою
продовження терміну дії договору оренди. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Стімекс».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2017.
 6. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення № 21, 21’ загальною площею 29,1 м2 цокольного поверху адміністративної будівлі (літ.
А-5). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Соборний, 105. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього – 3510,0 м2. Місце розташування земельної
ділянки (ділянок): м. Запоріжжя, просп. Соборний, 105. Правовий режим земельної
ділянки (ділянок) – відсутній. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) – 2194346,70 грн. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні), –
ні. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Державний регіональний проектно-вишукувальний
інститут «Запоріждіпроводгосп». Платник робіт з оцінки: ПрАТ «ФАРЛЕП -ІНВЕСТ».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2017.
 7. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення № 79, 79’ загальною площею 15,6 м2 першого поверху будівлі будівельного коледжу (літ.
А-4). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 43.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: ДВНЗ «Запорізький будівельний коледж». Платник робіт з оцінки:
ФОП Войнович В. Г. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2017.
 8. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення, вбудованого
в підвальний поверх житлового будинку (літера А-8; приміщення XII, частини
приміщень № 2, 19, 20 та частини приміщень спільного користування № 1,
1а, 4, 5) загальною площею 89,7 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Європейська (Малиновського), 16. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна:
Головне територіальне управління юстиції у Запорізькій області. Платник робіт з
оцінки: громадська організація «Запорізька обласна колегія адвокатів». Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2017.
 9. Назва об’єкта оцінки: державне нерухоме майно – вбудовані в перший, другий та четвертий поверхи п’ятиповерхового будинку секції один
гуртожитку (літ. А-5) нежитлові приміщення та сходові клітини загальною
площею 628,55 м2, а саме: нежитлові приміщення з № 4 по № 24 включно площею
209,5 м2 та частини сходових клітин I, II площею 6,3 м2 першого поверху, загальною
площею 215,8 м2; нежитлові приміщення з № 53 по № 67 включно площею 195,1 м2
та частина сходової клітини I площею 6,45 м2 другого поверху, загальною площею
201,55 м2; частина сходової клітини І третього поверху площею 6,5 м2, нежитлові
приміщення з № 83 по № 95 включно площею 198,0 м2 та частина сходової клітини I
площею 6,7 м2 четвертого поверху, загальною площею 204,7 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Трегубова, 1. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати
з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізькій гідроенергетичний коледж, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00129366,
Запорізької державної інженерної академії. Платник робіт з оцінки: Торговельна
промислова транснаціональна корпорація «Кераміст». Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна) – 30.06.2017.
 10. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення № 1 (літ.
А-5,6, А’-5), вбудованого в перший поверх будівлі поштамту, реєстровий
№ 21560045.800.АААЖЖБ110, загальною площею 4,0 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Соборний, 133. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна:
Запорізька дирекція, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 20509800, Українського
державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта» ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ 21560045. Платник робіт з оцінки: ПАТ КБ «Приватбанк». Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 28.02.2017.
 11. Назва об’єкта оцінки: державне нерухоме майно, а саме: частина нежитлового приміщення № 112 площею 2,0 м2 першого поверху будівлі конструкторського бюро та адміністративно-побутової частини корпусу № 132
(літ. А-8); частина нежитлового приміщення № 253 площею 2,0 м2 другого поверху будівлі конструкторського бюро та адміністративно-побутової частини
корпусу № 132 (літ. А-8), частина нежитлового приміщення № 1 площею 2,0 м2
першого поверху корпусу № 17 (літ. П-3). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Іванова, 2. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. Балансоутримувач майна: ДП «Запорізьке машинобудівне конструкторське
бюро «Прогрес» імені академіка О. Г. Івченка. Платник робіт з оцінки: Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2017.
Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, який проводив оцінку.
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Івано-Франківська область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Приміщення на першому поверсі загальною площею 15,4 м2 адміністративної будівлі, що обліковується на балансі Головного управління статистики в Івано-Франківській області, за адресою: Івано-Франківська обл., м. Тлумач,
вул. Січових Стрільців, 4. Запланована дата оцінки: 30.06.2017. Мета проведення
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області.
Платник оцінки – ФОП Крук Богдан Іванович.
 2. Приміщення на другому поверсі загальною площею 61,2 м2 адміністративної будівлі, що обліковується на балансі Головного управління статистики
в Івано-Франківській області, за адресою: Івано-Франківська обл., м. Городенка,
вул. І. Богуна, 13. Запланована дата оцінки: 31.05.2017. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області. Платник
оцінки – Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті і складається із:
підтвердних документів; пропозицій щодо ціни надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також строку надання послуг
з оцінки (у календарних днях), запечатаних в окремому конверті; документів щодо
практичного досвіду надання послуг з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з
оцінки майна і підписання звіту про оцінку майна за встановленою формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075).
Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єктів, що буде розглядатись конкурсною комісією під час обрання переможця, не повинна перевищувати: об’єкт
нерухомого майна – 2,2 тис. грн. Строк надання послуг з оцінки об’єктів не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд конкурсної комісії:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); документи, в яких
зазначено правовий статус претендента, склад оцінювачів, які надаватимуть послуги
з оцінки майна; документи, що підтверджують право на надання таких послуг; інформація про претендента за встановленою формою (відповідно до Положення про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075). Інформація про претендента містить: відомості про діяльність
претендента (рік заснування, перелік робіт з оцінки, наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо), інша інформація щодо досвіду
у сфері оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу); інформація про
оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються ним до надання послуг з оцінки та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів).
Копії документів, що подаються до регіонального відділення, повинні бути завірені належним чином.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: до участі в конкурсі можуть бути
допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів
оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено
провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами з оцінки майна та
спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет документів або подана ним конкурсна документація є неповною, комісія на засіданні приймає рішення
щодо недопущення його до участі в конкурсі. Претендент має право відкликати свою
заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії РВ ФДМУ по ІваноФранківській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування цієї
інформації о 10.00 в приміщенні РВ ФДМУ по Івано-Франківській області
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, каб. № 315.
Комісія по відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група знаходяться
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, телефон для довідок 55-31-39.
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№
з/п

Назва об’єкта

Дата оцінки
Вид
вартості

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
Замовник – РВ ФДМУ по Київській області.
Платник

30.06.17

31.07.17 31.07.17 31.07.17 31.07.17
СпеціРинкова Ринкова Ринкова
альна

Спеціальна Спеціальна Ринкова Ринкова Ринкова Ринкова

30.06.17 30.06.17 31.05.17 30.06.17 30.06.17 30.06.17
Спеціальна

Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
1 Частина приміщення № 3.2.60 площею 12,0 м2 на 3-му поверсі паПредставництво «Ел
сажирського термінала «D» за адресою: Київська обл., Бориспіль,
Ал Ізраел Ерлайнз
аеропорт, на балансі ДП МА «Бориспіль»
Лімітед»
2 Нежитлове приміщення площею 9,0 м2 за адресою: Київська обл.,
ФОП Голік Сергій Вом. Бровари, вул. Гагаріна, 20, на балансі Київської обласної диреклодимирович
ції УДППЗ «Укрпошта»
2
3 Частина службового приміщення площею 160,9 м у будівлі 41
Іванківська районна
ДПРЧ за адресою: Київська обл., смт Іванків, вул. Михайлівська, 3,
державна адмініна балансі 10-ДПРЗ ГУ ДСНС у Київській області
страція
4 Нежитлове приміщення площею 19,6 м2 за адресою: Київська
ФОП Науменко Д.М.
обл., смт Макарів, вул. Фрунзе, 38, на балансі Київської обласної
дирекції УДППЗ «Укрпошта»
5 Нежитлові приміщення площею 68,8 м2 за адресою: Київська обл.,
ПП «Еліт»
смт Макарів, вул. Дмитрія Ростовського (Фрунзе), 26, на балансі
Державної казначейської служби України
6 Нежитлові приміщення № 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267,
ДП «Зал офіційних
268 площею 66,0 м2 на 2-му поверсі будівлі аеровокзалу термінала
делегацій»
«Б» за адресою: Київська обл., Бориспіль, аеропорт, на балансі
ДП МА «Бориспіль»
7 Нежитлові приміщення № 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276
ДП «Зал офіційних
площею 72,1 м2 на 2-му поверсі будівлі аеровокзалу термінала
делегацій»
«Б» за адресою: Київська обл., Бориспіль, аеропорт, на балансі
ДП МА «Бориспіль»
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договорів оренди
8 Нежитлове приміщення № 171 площею 12,10 м2 на 3-му поверсі
Представництво «Ел
пасажирського термінала «D» за адресою: Київська обл., БорисАл Ізраел Ерлайнз
піль, аеропорт, на балансі ДП МА «Бориспіль»
Лімітед»
2
9 Нежитлова будівля літ «А»-2 площею 338,3 м за адресою: КиївПП «Покров-Груп»
ська обл., м. Біла Церква, вул. Сухоярська, 18а, на балансі Регіонального сервісного центру МВС в Київській області
10 Частина твердого покриття площею 90,0 м2 («Тимчасова автоТОВ «Авіаційна паливстоянка для спецтранспорту», інв. № 47769) за адресою: Київська
на заправна компанія»
обл., Бориспіль, аеропорт, на балансі ДП МА «Бориспіль»
2
11 Нежитлова будівля площею 109,7 м продуктового магазиФОП Ковнацька Н. М.
ну за адресою: Київська обл., Вишгородський район, с. Лютіж,
вул. Шевченка, 98, на балансі ДП «Київська лісова науководослідна станція»
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Вид
вартості

Продовження таблиці
Платник

Ринкова

Ринкова

31.07.17

Ринкова

31.07.17

12 Будівля ательє літ. ІІ з павільйоном літ. Б-1 загальною площею
ТОВ «Мігнонетте»
864,0 м2, у тому числі: приміщення – 797,9 м2, приміщення –
24,6 м2, приміщення магазину-складу – 41,5 м2, за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Соцмістечко, 188, на балансі Дирекції
«Дім побуту та торгівлі» Концерну «Військторгсервіс»
13 Частина нежитлового приміщення площею 46,31 м2 на 2-му поКомунальна установа
версі будівлі 41ДПРЧ 10-Державного пожежно-рятувального загоІванківської районної
ну ГУ ДСНС України у Київській області за адресою: Київська обл.,
ради «Іванківський
Іванківський р-н, смт Іванків, вул. Михайлівська, 3, на балансі
районний Трудовий
10-ДПРЗ ГУ ДСНС у Київській області
архів»
14 Нерухоме майно загальною площею 2202,0 м2 за адресою: КиївТОВ «Агробудінвест
ська обл., Бориспільський район, с. Артемівка, вул. Гетьмана І. СуКомпані»
лими (Червоноармійська), 18, на балансі ДП «Агроспецсервіс»
Учасникам конкурсу необхідно подати до Регіонального відділення 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 із:
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); інша інформація щодо досвіду у сфері оцінки
майна претендента в Україні та інших країнах світу) та інформація 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 міститься 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 27.07.2017 за адресою: м. Київ, вул. Симона
Петлюри, 15 (Регіональне відділення ФДМУ по Київській області) об 11.00,
телефон для довідок 200-25-36.
31.07.17

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які
діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно
до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки
майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що
відповідають об’єкту оцінки.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту
про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача стосовно об’єкта
оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам необхідно подати разом із супровідним листом конкурсну документацію в запечатаному конверті (на конверті слід зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву, адресу об’єкта оцінки та
дату проведення конкурсу) по кожному об’єкту оцінки окремо:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у
штатному складі і які будуть залучені до проведення оцінки та підписання звіту про
оцінку майна; копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І
Положення (за наявності); інформація про претендента (додаток 4 до Положення);
2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені
до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток
2 до Положення); 3) конкурсна пропозиція претендента, яка подається в запечатаному окремому конверті і має містити пропозицію щодо ціни виконання робіт,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт
у календарних днях, який не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Претенденти, які подали документи на конкурсний відбір СОД в одному конверті на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі допущені не будуть. У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання
претендент до участі у конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 69001 м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. № 22, 16. Телефони для довідок: (061) 226-07-50;
226-07-66; 226-07-79.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу документального забезпечення та контролю виконавської дисципліни Регіонального відділення ФДМУ по
Запорізькій області (каб. № 10) до 15.00 21.07.2017. (включно).
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Запорізькій області 27.07.2017
о 10.00 у каб. № 35 за адресою: 69001 м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50.

Кіровоградська область
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Кіровоградській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 17,38 м2 на
першому поверсі будівлі відділення поштового зв’язку за адресою: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, смт Власівка, вул. Молодіжна, 15а, що перебуває
на балансі Кіровоградської дирекції ПАТ «Укрпошта». Найменування балансоутримувача: Кіровоградська дирекція ПАТ «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, смт Власівка, вул. Молодіжна, 15а.
Мета проведення незалежної оцінки: продовження дії договору оренди. Телефон
замовника конкурсу: (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу: (0522) 3324-00. Електронна адреса замовника конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно
з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій, тис. грн – дані уточнюються. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 31.07.2017. Площа земельної ділянки: дані уточнюються. Місце розташування земельної ділянки: м. Світловодськ, смт Власівка, вул. Молодіжна, 15а.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: ФОП Комишан
Богдан Іванович (тел. (067)700-44-17).
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 25,0 м2 та частина приміщення операційного залу площею 5,0 м2 на першому поверсі триповерхової будівлі відділення поштового зв’язку за адресою: Кіровоградська обл.,
м. Знам’янка, вул. Жовтнева, 24, що перебувають на балансі Кіровоградської дирекції
ПАТ «Укрпошта». Найменування балансоутримувача: Кіровоградська дирекція ПАТ
«Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Знам’янка,
вул. Жовтнева, 24. Мета проведення незалежної оцінки: продовження дії договору
оренди. Телефон замовника конкурсу: (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу:
(0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій, тис. грн – дані уточнюються. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
31.07.2017. Площа земельної ділянки: дані уточнюються. Місце розташування земельної ділянки: м. Знам’янка, вул. Жовтнева, 24. Замовник робіт з оцінки – Регіональне
відділення ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2).
Платник робіт з оцінки: ФОП Рубан Альоша Олегівна (тел. (095)320-04-72).
Звіт про оцінку майна має бути прошитий (прошнурований), пронумерований,
скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності 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, застосовується ФДМУ, якщо вартість надання послуг з
незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж
професійної діяльності не менше 5 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі 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.
Ураховуючи вимоги листа ФДМУ від 22.03.2017 № 10-59-10064 «Щодо показників середніх значень цін надання послуг з оцінки майна у І кварталі 2017 року»
та з метою недопущення нанесення збитків платникам робіт повідомляємо, що
очікувана ціна надання послуг з оцінки майна, що буде розглядатися конкурсною
комісією під час обрання переможця для оцінки об’єкта нерухомого майна (нежитлові приміщення та дахи), становить 2,2 тис. грн.
Подібними об’єктами є приміщення, частини будівель та частини нежитлових приміщень.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2 або безпосередньо
у кімнату 801 РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: м. Кіровоград,
вул. Глинки, 2 до 24.07.2017 включно у робочий час до 17.15. На конверті необхідно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також
зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі,
та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву. Телефони для довідок:
(0522) 33-32-38, 33-24-00.
Конкурс відбудеться 28 липня 2017 року о 9.00 у РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, кімн. 708.

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: вбудоване нежитлове приміщення № 10 загальною площею 11,5 м2 на другому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Львівська обл., м. Золочів, вул. І. Труша, 2. Балансоутримувач: Головне
управління статистики 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: Львівська обл., м. Золочів, вул. І. Труша, 2. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Центр сервісного обслуговування».
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення загальною
площею 2,0 м2 на першому поверсі дев’ятиповерхового навчального корпусу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 105. Балан-

соутримувач: Державний вищий навчальний заклад «Національний лісотехнічний
університет України». 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. Генерала
Чупринки, 105. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПАТ «Державний ощадний банк України».
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до
нього (лист ФДМУ від 22.05.2017 № 10-59-10064) рекомендована максимальна
ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у I кварталі 2017 року та буде
розгядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 2200,0 грн для
нежитлових приміщень та їх частин.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватись відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Львівській області
(79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).
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 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 необхідно 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, (032) 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
 1. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення загальною
площею 23,2 м2 на першому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Львів, вул. Замарстинівська, 233. Балансоутримувач: Державна установа «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Львівській
області». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку
розміру орендної плати для 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. Замарстинівська, 233. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.06.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Аптека довіри».
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення загальною площею 15,1 м2, розміщеного у вестибулі на першому поверсі спального корпусу
МРЦ. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Трускавець, вул. С. Бандери, 71. Балансоутримувач: Медичний реабілітаційний центр МВС України «Перлина
Прикарпаття». 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: Львівська обл., м. Трускавець,
вул. С. Бандери, 71. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2017
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Грицик Олена Євгенівна.
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до
нього (лист ФДМУ від 22.05.2017 № 10-59-10064) рекомендована максимальна
ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у I кварталі 2017 року та буде
розгядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 2200,0 грн для
нежитлових приміщень та їх частин.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватись відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Львівській області
(79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).
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 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 необхідно зробити
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться у 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, (032) 261-62-04.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єкта приватизації державної власності
 Назва об’єкта оцінки: окреме індивідуально визначене майно – нежитлова будівля, літ. А-3, загальною площею 1080,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Відділ Держгеокадастру у м. Червонограді Львівської
області . Місцезнаходження об’єкта оцінки: просп. Шевченка, 3б, м. Червоноград,
Львівська обл. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу: (032) 261-62-14 (відділ приватизації об’єктів груп А, Д, Ж) Електронна адреса
замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата. на яку проводиться оцінка майна):
30.06.2017. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області.
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнень до нього (лист ФДМУ від 22.05.2017 № 10-59-10064) рекомендована максимальна ціна
надання послуг з оцінки майна, що склалася у І кварталі 2017 року та буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 2200,00 грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватись відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 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’єкта 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 документального забезпечення та роботи
з документами для службового користування за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції
щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а
також строку виконання робіт (у календарних днях). На конверті необхідно зробити
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14
днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за чотири
робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефон для довідок: (032)261-62-14.

10 липня 2017 року

10
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2
апаратного залу ТРЛК-10 та частина даху площею 15,0 м2 технічної будівлі площадки № 1 РЛК-1. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Жидачівський
р-н, с. Рудківці. Балансоутримувач: Регіональний структурний підрозділ Київського
районного центру «Київцентраеро». Мета проведення незалежної оцінки: визначення
вартості для розрахунку розміру орендної плати для 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., Жидачівський р-н, с.Рудківці. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 30.06.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПрАТ «Київстар».
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові побутові приміщення будівлі літ.
«Р-1» загальною площею 96,5 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів,
вул. Черемшини, 44. Балансоутримувач: Львівський національний університет
імені Івана Франка. 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. Черемшини, 44. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.06.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «АТ Західенерго».
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею
26,5 м2 на другому поверсі дво-чотириповерхової будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Винниченка, 30. Балансоутримувач: ДП «Науководослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної
плати для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (032) 261-6204 (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. Винниченка, 30. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2017 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки – ГО «Центр розвитку живих систем».
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
92,3 м2 у Солдатській чайній № 3. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська
обл., Яворівський р-н, с. Старичі, вул. Шептицького, 17б. Балансоутримувач: Львівська філія концерну «Військторгсервіс». 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: Львівська обл., Яворівський р-н, с. Старичі, вул. Шептицького, 17б. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2017 (орієнтовно). Платник
робіт з оцінки – ФОП Романчук Наталія Василівна.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 53 загальною площею 18,0 м2 на другому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Львів, вул. І. Франка, 61. Балансоутримувач: Філія «ЛПІ» ДП МОУ «Центральний
проектний інститут». 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. І. Франка, 61. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2017
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ГО «Львів Центр Європи».
 6. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2
на першому поверсі головного навчального корпусу. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Львів, вул. Під Голоском, 19. Балансоутримувач: Українська академія друкарства. 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. Під Голоском,
19. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2017 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Ковальчук Лариса Василівна.
 7. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення загальною
площею 97,5 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Луганська, 3.
Балансоутримувач: ДП «Львівський військовий лісокомбінат». 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. Луганська, 3. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2017 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки – ТзОВ «Львівстильбуд».
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 20,7 м2 на другому поверсі триповерхової будівлі термінала літ. «Б-3». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Любінська, 168. Балансоутримувач: ДП «МА «Львів»
імені Данила Галицького». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати для 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. Любінська, 168. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.06.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – АТ «Острієн Ерлайнз АГ».
 9. Назва об’єкта оцінки: нерухоме державне майно 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 в одноповерховій 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 та
склади інертних матеріалів об’ємом 1468 м3. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Львів, вул. Шевченка, 186а. Балансоутримувач: 1 Об’єднаний загін Державної
спеціальної служби транспорту. 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. Шевченка, 186а. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.07.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «ЛВ-Транс».
 10. Назва об’єкта оцінки: підстанція РП-49 у складі: споруда площею
141,2 м2 та обладнання: камера КСО 272 (6 кВ) – 3 шт., щит власних потреб (0,4 кВ). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Конюшинна, 11.
Балансоутримувач: ДП «Львівський державний завод «Лорта». 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. Конюшинна, 11. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2017 (орієнтовно). Платник робіт
з оцінки – ТзОВ «Галбрухт».
 11. Назва об’єкта оцінки: обладнання у кількості 35 позицій. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Персенківка, 19. Балансоутримувач: ТзОВ
фірма «Габен». Мета проведення незалежної оцінки: визначення розміру збитків,
що призвели до завдання майнової шкоди державі, з метою компенсації. Телефон
замовника конкурсу: (032) 255-42-11 (відділ з питань договірного менеджменту та
аналітики). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2017 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки – РВ ФДМУ по Львівській області.
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до
нього (лист ФДМУ від 22.05.2017 № 10-59-10064) рекомендована максимальна ціна
надання послуг з оцінки майна, що склалася у I кварталі 2017 року та буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 2200,00 грн для дахів,
нежитлових приміщень та їх частин; 4400,00 грн для окремо розташованої будівлі;
5600,00 грн для визначення розміру збитків, завданих державі.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватись відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 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’єкта 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 необхідно 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.
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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; (032)261-62-04.

МИКОЛАЇВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Миколаївській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
для проведення незалежної оцінки об’єкта групи Д,
що повертається у державну власність за рішенням суду
 Найменування об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва «Будівля АТС»
за адресою: м. Миколаїв, вул. Новобузька,130. Відомості про об’єкт оцінки: двоповерхова цегляна будівля АТС, розташована на земельній ділянці комунальної власності розміром 900 м2. Одноповерхова цегляна будівля дизельної, розташована на
земельній ділянці комунальної власності розміром 64 м2. Будівельні матеріали, конструкції, придбані для будівництва і не використані в будівництві, на об’єкті відсутні.
Будівельна готовність об’єкта оцінки близько 30%. Мета проведення оцінки – визначення ринкової вартості державного майна, що повертається у державну власність за
рішенням суду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2017.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до сектору організаційнодокументального та комунікаційного забезпечення Регіонального відділення ФДМУ
по Миколаївській області конкурсну документацію в запечатаному конверті, яка
складається із: 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), 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 за встановленою формою
(додаток № 2 Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 15 січня 2016 року за № 60/28190) (далі – Положення).
До підтвердних документів належать: заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копії документів про наявність в оцінювачів, які перебувають у трудових
відносинах з претендентом або додатково залучаються ним, документів, що підтверджують набуття кваліфікації оцінювача, виданих міжнародними організаціями
та об’єднаннями у сфері оціночної діяльності; 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 за встановленою формою (додаток 4 до Положення).
Інформація про претендента складається відповідно до додатка 4 до Положення та 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); 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).
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублікування цієї інформації за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й поверх
конференц-зал регіонального відділення.
Конкурсна документація подається до сектору організаційно-документального
та комунікаційного забезпечення РВ ФДМУ по Миколаївській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Миколаїв,
вул. Чкалова, 20, 6-й поверх, кімн.38. Телефон робочої групи: (0512) 47-04-11.

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: їдальня-магазин. Місцезнаходження об’єкта: вул. Весняна, 13/2, с. Новомосковське, Глобинський р-н, Полтавська область. Балансоутримувач: ТОВ «Новомосковськ Агро». Мета оцінки: визначення ринкової вартості з
метою продажу на аукціоні об’єкта державної власності групи Ж. Запланована дата
оцінки: 31.07.2017. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник та Платник виконаних
робіт: Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській області.
 2. Назва об’єкта: лазня. Місцезнаходження об’єкта: вул. Глобинська, 44,
с. Мозоліївка, Глобинський р-н, Полтавська область. Балансоутримувач: СТОВ
«Пронозівське» (ліквідовано). Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою
продажу на аукціоні об’єкта державної власності групи Ж. Запланована дата оцінки: 31.07.2017. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3
календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник та Платник виконаних робіт:
Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській області.
 3. Назва об’єкта: частина громадського будинку (навчальний корпус
№ 2) площею 147,8 м2 (розміщення буфету). Місцезнаходження об’єкта: вул.
Гагаріна, 3а, м. Полтава. Балансоутримувач: Коледж управління, економіки і права
Полтавської ДАА. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення
договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.07.2017. Строк виконання робіт: 5
календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській області. Платник
виконаних робіт: ФОП Бондарь В. О.
 4. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення нежитлової будівлі
площею 15,8 м2 (розміщення офісного приміщення). Місцезнаходження об’єкта:
вул. Першотравнева, 3, смт Нові Санжари, Полтавська область. Балансоутримувач:
Головне управління юстиції у Полтавській області. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки:
31.07.2017. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: Регіональне відділення ФДМУ
по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ФОП Петрушанко О. Д.
 5. Назва об’єкта: нежитлове приміщення будівлі площею 10,4 м2 (розміщення офісного приміщення). Місцезнаходження об’єкта: пров. Євгена Гребінки, 13, м. Гребінка, Полтавська область. Балансоутримувач: Управління Пенсійного
фонду України в Гребінківському р-ні. Мета оцінки: визначення ринкової вартості
з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.07.2017.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні
для доопрацювання звіту). Замовник робіт: Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: Управління виконавчої дирекції Фонду
соціального страхування України у Полтавській області.
 6. Назва об’єкта: нежитлове приміщення учбового корпусу площею
20,8 м2 (розміщення буфету). Місцезнаходження об’єкта: вул. Декабристів,
23, с. Хомутець, Миргородський р-н, Полтавська область. Балансоутримувач:
Хомутецький ветеринарно-технологічний коледж Полтавської Державної аграрної академії. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії
договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.07.2017. Строк виконання робіт: 5
календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській області. Платник
виконаних робіт: ФОП Воробей Н. К.
 7. Назва об’єкта: вбудоване нежитлове приміщення № 27 на першому
поверсі двоповерхової будівлі площею 14,6 м2 (розміщення громадської
організації). Місцезнаходження об’єкта: вул. Сумська, 2, м. Зіньків, Полтавська
область. Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби у Зіньківському р-ні Полтавської області. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з
метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.07.2017.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних
дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: Регіональне відділення ФДМУ по
Полтавській області. Платник виконаних робіт: Зіньківська районна організація
профспілки працівників державних установ України.
 8. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 2,3 м2 (розміщення банкомата). Місцезнаходження об’єкта: вул. Матросова, 37, м. Заводське, Полтавська область. Балансоутримувач: Лохвицький механіко-технологічний
коледж Полтавської державної аграрної академії. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки:
31.07.2017. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: Регіональне відділення
ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: Публічне акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль».
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):
заяву на 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 Фондом державного майна України,
регіональне відділення інформує про середні значення ціни послуг з оцінки майна:
об’єкт 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), – 2 200,00 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 10.08.2017 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 у
Регіональному відділенні ФДМУ по Полтавській області 04.08.2017 о 10.00
за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й
поверх, кімн. 404. Робоча група знаходиться 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 кафе «Лісовик» площею 20,5 м2. Балансоутримувач: ДП «Клеванське лісове господарство». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Рівненська обл., Костопільський р-н, с. Деражне, вул. Шевченка, 62ж. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
з метою укладення договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу: (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу: (0362) 26-86-80. Електронна
адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки:
ФОП Андрощук Марія Олександрівна. 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 приміщення. 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): 30.06.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина адміністративної будівлі площею 12,2 м2.
Балансоутримувач: Регіональний сервісний центр МВС в Рівненській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., м. Дубно, вул. Михайла Грушевського,
184. 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: ПАТ КБ «Приватбанк». 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): 30.06.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 168,2 м2. Балансоутримувач: Західний офіс Держаудитслужби. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Рівненська обл., смт Гоща, вул. Соборна (Радянська), 11. 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: Відділ культури і туризму
Гощанської районної державної адміністрації. 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): 31.07.2017.
 4. Назва об’єкта оцінки: консервний цех площею 715,6 м2, склад готової
продукції консервного цеху площею 495,9 м2, склад готової продукції площею
217,4 м2. Балансоутримувач: Державне підприємство «Володимирецьке лісове господарство». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., Володимирецький
район, смт Рафалівка, вул. Привокзальна, 1. 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: ТзОВ «ПРОФІБ УКРАЇНА». 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): 31.07.2017.
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
р. за № 60/28190 (далі – Положення).
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.
До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого відповідно до Закону України
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в Україні»,
яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна
за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі необхідно подати до РВ ФДМУ по Рівненській області конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом документів, які містяться в конверті. На конверті необхідно 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, IV 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 у РВ ФДМУ по Рівненській області о 9.00 через
14 днів після публікування цієї інформації за адресою: 33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77.
Конкурсну документацію потрібно подати до РВ ФДМУ по Рівненській області
за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77 за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсу включно до 16.00. Телефон для довідок: 26-79-91.

Тернопільська область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені для проведення незалежної оцінки об’єктів
 1. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого приміщення будівлі котельні площею 25,6 м2, що перебуває на балансі Державного навчального закладу «Бучацьке професійно-технічне училище. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
вул. Міцкевича, 31а, м. Бучач, Тернопільська область. 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: Регіональне відділення
ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Альтернатива».
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.04.2017: 3281,02 грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: виробничо-господарське приміщення площею
47,8 м2, що перебуває на балансі Державного навчального закладу «Підволочиський професійний ліцей». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Д. Галицького,
102а, смт Підволочиськ, Тернопільська область. 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: Регіональне відділення ФДМУ по
Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Бондаренко Олександр Володимирович. Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.06.2017:
0,00 грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення другого поверху будівлі
Магістрату ХІХ століття загальною площею 15,2 м2 та частини площі спільного користування площею 14,2 м2 пам’ятки архітектури місцевого значення,
охоронний № 91, що перебувають на балансі Державного історико-архітектурного
заповідника у м. Бережани. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Банкова, 4а,
м. Бережани, Тернопільська область. 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 пра-
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вами 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: Регіональне відділення ФДМУ по Тернопільській
області. Платник робіт з оцінки: приватний нотаріус Хрущ Даниїла Степанівна. Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 31.05.2017: 255281,00 грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2017.
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 необхідно подати конкурсну документацію в запечатаному конверті на кожний 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 2200,0 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 виробничої, виробничо-складської та складської нерухомості.; об’єктами, подібними до об’єкта оцінки 3, є нерухоме майно – окремі
будівлі, приміщення, частини будівель пам’яток архітектури.
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 у 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
для проведення незалежної оцінки об’єктів
 1. Назва об’єкта оцінки: приміщення реммайстерні і адмінбудинку під
літ. «З» загальною площею 46,8 м2 (у т. ч. 4,4 м2 – площа спільного користування), 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: Регіональне
відділення ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Стен».
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.06.2017: 8235,00 грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщень будівлі закритого складу
для зберігання матеріалів під літ. «К» загальною площею 202,5 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: Регіональне відділення
ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Стен». Балансова
залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.06.2017: 21261 грн. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: приміщення автомобільної ваги під літ. «О» з навісом загальною площею 88,2 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:
Регіональне відділення ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: ТОВ
«Стен». Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.06.2017: 7873,00
грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2017.
 4. Назва об’єкта оцінки: приміщення складу на 40 кисневих балонів під літ.
«Л» загальною площею 25,6 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:
Регіональне відділення ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: ТОВ
«Стен». Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.06.2017: 8486,00
грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2017.
 5. Назва об’єкта оцінки: приміщення контрольно-пропускного пункту під
літ. «Н» з навісом загальною площею 76,6 м2 (у т. ч. 60,6 м2 навісу), 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: Регіональне відділення
ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Стен». Балансова
залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.06.2017: 7762,00 грн. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2017.
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 необхідно подати конкурсну документацію в запечатаному конверті на кожний 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 2200,0 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 є нерухоме майно – окремі будівлі,
приміщення, частини будівель офісної, торговельно-офісної та торговельної не-
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рухомості; об’єктами подібними до об’єктів оцінки 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 – нерухоме
майно – окремі будівлі, приміщення, частини будівель виробничої, виробничоскладської 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
I. Об’єкти оренди.
об’єкта оцінки, площа, місцезнахоІнформація
№ Найменування
проведення про
дження (індекс, адреса), балансоутримувач
Дата оцінки Мета оцінки
замовниз/п
(назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон)
ка/платника
1 Частина площі даху п’ятиповерхової будівлі гур08.04.17 Визначення
ПрАТ «Київтожитку № 15 (інв. № 10132000010) загальною
вартості об’єкта стар»
площею 16,44 м2, за адресою: м. Харків, вул. Спорз метою продотивна, 9, на балансі Національного технічного унівження договору
верситету «Харківський політехнічний інститут», код
оренди
02071180, тел. (057) 707-66-00
2 Частина нежитлових приміщень кімн. № 1, 2 у
10.03.17 Визначення
Дергачівський
напівпідвалі двоповерхової будівлі кафедри механівартості об’єкта районний
зації (інв. № 0004536) загальною площею 108,8 м2,
з метою продо- навчальний
за адресою: Харківська обл., Дергачівський р-н,
вження договору спортивносмт Мала Данилівка, ХДЗВА, на балансі Харківської
оренди
технічний
державної зооветеринарної академії, код 00493758,
центр ТСОУ
тел. (3805763) 57-473
3 Нежитлові приміщення контрольно-перепускного
17.03.17 Визначення
ФОП
пункту № 2 в одноповерховому громадському бувартості об’єкта Рябуха В.В.
динку (інв. № 10310106, літ. «Б») загальною площею
з метою продо17,3 м2, за адресою: Харківська обл., Нововодолазьвження договору
кий р-н, с. Ватутіне, вул. Військова, 19, на балансі
оренди
Навчального центру оперативно-рятувальної служби
цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій, код 33879077, тел. 05740-68-3-29
4 Частина холу на 1-му поверсі 5-поверхової будівлі
На дату укла- Визначення
ФОП Чубукоучбово-лабораторного корпусу загальною площею
дання договору вартості об’єкта ва В.В.
4,00 м2, за адресою: м. Харків, просп. Науки, 4, на
на проведення оренди з метою
балансі Харківського національного медичного універ- незалежної передачі в оренду
ситету, код: 01896866, тел. 057-707-73-80, 700-41-32
оцінки
5 Частина коридору на 1-му поверсі (площею 2,00 м2) На дату укла- Визначення
ФОП Чубукота частина вестибуля на 2-му поверсі (площею
дання договору вартості об’єкта ва В. В.
2,00 м2) 6-поверхової будівлі головного учбового
на проведення оренди з метою
корпусу, пам’ятка архітектури, загальною площею
незалежної передачі в оренду
4,00 м2, за адресою: м. Харків, просп. Науки, 4, на
оцінки
балансі Харківського національного медичного університету, код 01896866, тел. 057-707-73-80, 700-41-32
6 Частина холу на першому поверсі 11-поверхової
13.05.17 Визначення
ФОП Семебудівлі учбово-лабораторного корпусу, інв.
вартості об’єкта ренко Ю. К.
№ 10310016, літ. «А-11», загальною площею
з метою продо6,48 м2, за адресою: м. Харків, вул. Амосова, 58, на
вження договору
балансі Харківської медичної академії післядипломоренди
ної освіти (ідент. № 01896872), тел. 711-35-56
7 Нежитлові приміщення частина приміщення кімн.
08.04.17 Визначення
ФОП Бойчен№ 19,19-а на першому поверсі адміністративновартості об’єкта ко Н.В.
учбового корпусу (інв. № 10300003, літ. «Б-5»)
з метою продозагальною площею 100,8 м2, за адресою: м. Харків,
вження договору
вул. Клочківська, 333, на балансі Харківського дероренди
жавного університету харчування та торгівлі (ідент.
№ 01566330), тел. 337-85-35
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 із:
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 (копії договорів на виконання
робіт з оцінки та копії актів приймання-передавання робіт з оцінки) щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією відносно
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).
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. одиниць) – 47,7 тис. грн;
об’єкта аукціону (один об’єкт нерухомого майна, розташований на земельній ділянці площею до 1000 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. Строк виконання робіт 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).
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 зазначити конкурсу.
Конкурс відбудеться об 11.00 через 14 днів після опублікування цієї інформації у РВ ФДМУ по Харківській області за адресою: м. Харків, Театральний майдан, 1, 5-й поверх. 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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ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності
І. Об’єкти оренди.
Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезДата оцінки Мета проведення
Інформація
находження (індекс, адреса), балансоутримувач
оцінки
про замовни(назва, ЄДРПОУ, контактний телефон),
ка/платника
Нежитлові приміщення кімн. № 3, 4, 23, 24, 25, 26,
На дату Визначення вартості ТОВ «ЗОРЯ27 на 1-му поверсі загальною площею 59,8 м2 та
укладання об’єкта оренди з ме- НА КРАСА»
кімн. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
договору на тою передачі в оренду
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 на 2-му проведення
поверсі, загальною площею 466,5 м2 5-поверхової незалежної
будівлі гуртожитку № 7, 9, інв. № 92477, літ. А-5, за- оцінки
гальною площею 526,30 м2, за адресою: м. Харків,
вул. Чкалова, 1, на балансі Студентського містечка
НАУ ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», код 23912896,
тел. 057-788-46-86
Нежитлове приміщення технічного поверху та
На дату, Визначення вартості ДП «Чучастина даху 5-поверхової будівлі (інв. № 103)
визначену об’єкта оренди до
гуївський
загальною площею 15,0 м2 за адресою: Харорендодав- 200 м2 для погодження авіаційний
ківська обл., м. Чугуїв, мкр-н Авіатор, 155а, на
розрахунку орендної ремонтний
цем
балансі ДП «Чугуївський авіаційний ремонтний
плати
завод»
завод», код 08305644, тел. 05746-42-103
Кімнати № 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
На дату, Визначення вартості ДП «Чу19, 20, 21, 22, 28 на першому поверсі одновизначену об’єкта оренди до
гуївський
поверхового виробничого приміщення загальорендодав- 200 м2 для погодження авіаційний
ною площею 298,5 м2, за адресою: Харківська
цем
розрахунку орендної ремонтний
обл., м. Чугуїв, мкр-н Авіатор, на балансі ДП
плати (за заявою від завод»
«Чугуївський авіаційний ремонтний завод», код
сторонньої організації)
08305644, тел. 05746-42-103
Нежитлові приміщення кімн. № 1, 2, 3, 4, 5, 6,
На дату Визначення вартості ТОВ «Еко7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, укладення об’єкта оренди з ме- профпро21 загальною площею 188,73 м2 на 1-му поверсі, договору на тою передачі в оренду ект»
проведення
кімн. № 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34 загальною площею 190,89 м2 на 2-му незалежної
поверсі, кімн. № 35, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45,
оцінки
46 загальною площею 125,58 м2 на 3-му поверсі
3-поверхової адміністративної будівлі (корпус
№ 11), загальною площею 505,20 м2, за адресою: м. Харків, вул. Григорія Рудика, 8, на балансі ДНВП «Об’єднання Комунар», код 14308730,
тел. 057-707-01-72
Нежитлові приміщення кімн. № 1, 2, 8 – 17, 19 – 14.06.17 Визначення вартості ФОП Дави28 у підвалі 2-поверхового будинку, пам’ятка ароб’єкта з метою про- денко О. Ю.
хітектури, загальною площею 379,2 м2, за адредовження договору
сою: м. Харків, вул. Мельникова, 6, на балансі
оренди
Харківського державного будинку художньої та
технічної творчості, код 02549760, тел. 731-26-19

Продовження таблиці

№ Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезДата оцінки Мета проведення
Інформація
з/п находження (індекс, адреса), балансоутримувач
оцінки
про замовни(назва, ЄДРПОУ, контактний телефон),
ка/платника
6 Частини нежитлових приміщень будівлі цирку:
На дату, Визначення вартості ДП «Харків2
вестибуля 1-го поверху (21,0 м ) та фойє 2-го
визначену об’єкта оренди до
ський дерповерху (63,77 м2) загальною площею 84,77 м2,
орендодав- 200 м2 для погодження жавний цирк
за адресою: м. Харків, майдан Бугримової, 1, на
цем
розрахунку орендної імені Ф. Д.
балансі ДП «Харківський державний цирк ім. Ф. Д.
плати (за заявою від Яшинова»
Яшинова», код 04786635, тел. 733-16-22
сторонньої організації)
7 Частина нежитлового приміщення вестибуля 1-го
На дату, Визначення вартості ДП «Харківповерху будівлі цирку загальною площею 12,0 м2, визначену об’єкта оренди до
ський дерза адресою: м. Харків, майдан Бугримової, 1, на орендодав- 200 м2 для погодження жавний цирк
балансі Державного підприємства «Харківський
цем
розрахунку орендної імені Ф. Д.
державний цирк імені Ф. Д. Яшинова», код
плати (за заявою від Яшинова»
04786635, тел. 733-16-22, 733-18-16
сторонньої організації)
8 Нежитлове приміщення – ділянка покрівлі в дво- 21.08.17 Визначення вартості ТОВ «Лайфповерхової побутовій будівлі загальною площею
об’єкта з метою про- селл»
7,8 м2, за адресою: м. Харків, просп. Московдовження договору
ський, 24, на балансі Харківського індустріальнооренди
педагогічного технікуму, код 2501137,
тел. 732-59-25
9 Частина нежитлового приміщення на першому
30.05.17 Визначення вартості ФОП Кійко
поверсі двоповерхової будівлі учбового корпусу
об’єкта з метою про- К. Г.
№ 1 загальною площею 8,0 м2, за адресою:
довження договору
м. Харків, просп. Московський, 24, на балансі
оренди
Харківського індустріально-педагогічного технікуму, код 02501137, тел. 732-63-95
10 Частини нежитлового приміщення вестибуля на
03.07.17 Визначення вартості ФОП Ольгін
2-му поверсі 14-поверхового адміністративнооб’єкта з метою про- Д. А.
учбового будинку (інв. № 10300002, літ. А-14)
довження договору
загальною площею 8,5 м2, за адресою: м. Харків,
оренди
вул. Клочківська, 333, балансі Харківського державного університету харчування та торгівлі, код
01566330, тел. 337-85-35, 336-94-88
11 Нежитлові приміщення 1-го поверху та частини
На дату, Визначення вартості ДП «Харківнежитлового приміщення вестибуля 1-го повизначену об’єкта оренди до
ський дерверху будівлі цирку загальною площею 32,09 м2, орендодав- 200 м2 для погодження жавний цирк
за адресою: м. Харків, майдан Бугримової, 1, на
цем
розрахунку орендної імені Ф. Д.
балансі Державного підприємства «Харківський
плати (за заявою від Яшинова»
державний цирк імені Ф. Д. Яшинова», код
сторонньої організації)
04786635, тел. 733-16-22
12 Нежитлові приміщення 1-го поверху будівлі цирку На дату, Визначення вартості ДП «Харківта частина нежитлового приміщення вестибуля
визначену об’єкта оренди до
ський дер1-го поверху будівлі цирку загальною площею
орендодав- 200 м2 для погодження жавний цирк
71,14 м2, за адресою: м. Харків, майдан Бугримоцем
розрахунку орендної імені Ф. Д.
вої, 1, на балансі Державного підприємства «Харплати (за заявою від Яшинова»
ківський державний цирк імені Ф. Д. Яшинова»,
сторонньої організації)
код 04786635, тел. 733-16-22
13 Ділянка покрівлі 4-поверхової будівлі навчального 21.09.17 Визначення вартості ТОВ «Лайфкорпусу № 2 (літ. «С-4») загальною площею
об’єкта з метою про- селл»
60,0 м2, за адресою: м. Харків, вул. Баварська, 7,
довження договору
на балансі Національного університету цивільнооренди
го захисту України, код 08571363, тел. 707-34-20
14 Нежитлові приміщення кімн. № 58, 59, 60 на
На дату Визначення вартості ТОВ «СІТІ
1-му поверсі різноповерхової (3-4) будівлі
укладення об’єкта оренди з ме- ІНВЕСТ 87»
учбового корпусу загальною площею 70,7 м2,
договору на тою передачі в оренду
за адресою: м. Харків, вул. Квітки-Основ’яненка, проведення
4/6, на балансі ДВНЗ «Харківський коледж будів- незалежної
ництва, архітектури та дизайну», код 01275992,
оцінки
тел. 057-731-24-31
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 № 1036-3320 «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки майна у IV кварталі2016 року» середнє значення ціни послуг з оцінки
майна, що склалися у I кварталі 2017 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 – 4,4 тис. грн; комплексу будівель та споруд – 10,7 тис. грн; об’єкта незавершеного будівництва – 8,9 тис. грн; цілісного майнового комплексу – 28,2 тис.
грн; необоротних активів (до 5 тис. одиниць) – 47,7 тис. грн; об’єкта аукціону (один
об’єкт нерухомого майна, розташований на земельній ділянці площею до 1000 м2
(1 га) – 12,9 тис. грн; визначення розміру збитків, завданих державі, – 5,6 тис. грн;
легкових транспортних засобів – 1,0 тис. грн; гідротехнічних споруд – 7, 4 тис. грн;
земельної ділянки площею до 10000 м2 (1 га) – 6,0 тис. грн; пакета акцій – 36,0 тис.
грн; спеціалізованої техніки – 5.1 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 зазначити дату конкурсу.
Конкурс відбудеться об 11. 00 через 14 днів після опублікування цієї інформації у РВ ФДМУ по Харківській області за адресою: м. Харків, Театральний майдан, 1, 5-й поверх. 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).
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності
I. Об’єкти приватизації.
 1. Найменування об’єкта оцінки: нежитлова будівля (колишній гуртожиток на 48 місць) літ. «А-2» загальною площею 378,0 м2, що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Таранівка» (ліквідовано). Місцезнаходження підприємства:
(об’єкта оцінки): 63448, Харківська обл., Зміївський р-н, с. Таранівка, вул. Фабрична
(ПТФ), 14. Мета проведення оцінки: незалежна оцінка початкової вартості об’єкта
державної власності (група А), що приватизується шляхом продажу на аукціоні.
Галузь народного господарства, основні види продукції (послуг), що виробляються: кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій,
нематеріальних активів): двоповерхова нежитлова будівля (колишній гуртожиток 48
місць) літ. «А-2», загальною площею 378,0 м2, рік введення в експлуатацію – 1990.
Розмір статутного фонду (власного капіталу) господарського товариства: –. Балансова залишкова вартість майна: станом на 29.02.2012 – 19469,50 грн. Наявність
об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні. Організаційно-правова форма (державна/орендна): державна. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 30.06.2017. Строк виконання робіт – 5-7 днів.
 2. Найменування об’єкта оцінки: житловий будинок (разом із земельною
ділянкою), що перебуває на балансі ДП «Куп’янське лісове господарство». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Харківська область, Куп’янський район, с. Сенькове, вул. Бондаря, 7. Балансоутримувач: ДП «Куп’янське лісове господарство». Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта державної власності групи Д
разом із земельною ділянкою для продажу на аукціоні в електронній формі.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: –. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів) (відомості про
об’єкт): не завершений будівництвом 1-поверховий житловий будинок садибного
типу, фундамент змонтовано із збірних бетонних блоків, стінові панелі змонтованого
перекриття стелі (залізобетонні плити). Рівень будівельної готовності – 20%. Площа
забудови – 108 м2. Розмір статутного фонду (власного капіталу) господарського товариства: –. Балансова залишкова вартість майна: –. Місце розташування земельної
ділянки (ділянок): Харківська обл., Куп’янський р-н, с. Сенькове, вул. Бондаря, 7.
Розмір земельної ділянки (ділянок): 0,14 га. Кадастровий номер земельної ділянки
(ділянок): –. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): для іншої житлової забудови. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): –. Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки (ділянок): –. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю
(так, ні): ні. Організаційно-правова форма (державна/орендна): державна. Запланована дата оцінки: 31.07.2017. Строк виконання робіт – 15-20 днів.
 3. Найменування об’єкта оцінки: будівля колишньої лазні, що не увійшла до
статутного капіталу ВАТ «Племінний завод «Червоний велетень», яке перереєстровано у ПрАТ «Племінний завод «Червоний велетень». Балансоутримувач: ПрАТ «Племінний завод «Червоний велетень» (код за ЄДРПОУ 486770, юридична адреса: 63422,
Харківська обл., Зміївський р-н, с. Першотравневе). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Харківська обл., Зміївський р-н, с. Кукулівка, вул. Травнева, 3. Мета проведення оцінки:
нарахування завданих державі збитків внаслідок зруйнування будівлі колишньої лазні,
що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Племінний завод «Червоний велетень»,
яке перереєстровано у ПрАТ «Племінний завод «Червоний велетень».
Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні
активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: 01.30.0 Змішане сільське
господарство. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): будівля лазні згідно з ІППС
«Етап-Майно»: 1) код структурного компонента 105 – об’єкти побутового обслуговування; 2) код державного майна 1274.4 – будівлі лазень та пралень; 3) реєстровий
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№ 486770.3.ААБАЖЖ971; 4) інв. № 7536. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн. –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій,
довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): станом
на 22.06.2016 первісна вартість – 10660,95 грн, залишкова вартість – 8583,29 грн.
Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому
числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –.
Розмір земельної ділянки, усього – . Місце розташування земельної ділянки: –. Цільове призначення земельної ділянки: – . Правовий режим земельної ділянки: –.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: –. Наявність об’єктів, відомості про
які містять державну таємницю (так, ні): ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 22.06.2016. Строк виконання робіт – 7 – 10 днів.
 4. Найменування об’єкта оцінки: нежитлова двоповерхова будівля літ.
«А-2» загальною площею 854,5 м2, що перебуває на балансі Департаменту
містобудування та архітектури Харківської обласної державної адміністрації. Місцезнаходження підприємства (об’єкта оцінки): м. Харків, вул. Мироносицька, 21.
Мета проведення оцінки: незалежна оцінка початкової вартості об’єкта групи А,
що приватизується шляхом продажу на аукціоні.
Галузь народного господарства, основні види продукції (послуг), що виробляються: –. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних
засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів) (відомості про об’єкт): нежитлова двоповерхова будівля літ. «А-2»
загальною площею 854,5 м2. Перебуває на державному обліку як пам’ятка архітектури місцевого значення (охоронний номер 145). Розмір статутного фонду (власного
капіталу) господарського товариства: –. Балансова залишкова вартість: станом на
01.08.2016 – 5976,0 тис. грн. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так,
ні): ні. Організаційно-правова форма (державна/орендна): державна. Запланована
дата оцінки: орієнтовно 31.07.2017. Строк виконання робіт – 7 – 10 днів.
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 (копії договорів на виконання
робіт з оцінки та копії актів приймання-передавання робіт з оцінки) щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією відносно
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).
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 I кварталі 2017 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 – 4,4 тис.
грн; комплексу будівель та споруд – 10,7 тис. грн; об’єкта незавершеного будівництва – 8,9 тис. грн; цілісного майнового комплексу – 28,2 тис. грн; необоротних
активів (до 5 тис. одиниць) – 47,7 тис. грн; об’єкта аукціону (один об’єкт нерухомого майна, розташований на земельній ділянці площею до 1000 м2 (1 га) – 12,9
тис. грн; визначення розміру збитків, завданих державі, – 5,6 тис. грн; легкових
транспортних засобів – 1,0 тис. грн; гідротехнічних споруд – 7, 4 тис. грн; земельної ділянки площею до 10000 м2 (1 га) – 6,0 тис. грн; пакета акцій – 36,0 тис. грн;
спеціалізованої техніки – 5,1 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 об 11.00 через 14 днів після опублікування цієї інформації у РВ ФДМУ по Харківській області за адресою: м. Харків, Театральний майдан, 1, 5-й поверх. 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).

Херсонська область, АРК
та м. Севастополь
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення оцінки державного майна
 1. Об’єкт: частина ліфтового холу площею 10,0 м2 на шостому поверсі
навчального корпусу № 1, що перебуває на балансі Херсонського державного університету, за адресою: м. Херсон, вул. Університетська, 27. Замовник: РВ ФДМУ в
Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: ПП «Здоров’я МВ». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати при продовженні договору оренди. Запланована дата оцінки 30.06.2017.
 2. Об’єкт: склади № 3, 4, підвал та туалет загальною площею 760,9 м2,
що перебувають на балансі Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України в Херсонській області, за адресою: Херсонська обл., Білозерський р-н, с. Благодатне (Петрівське). Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: ПП «Автостоп – Довіра». Мета проведення
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
при укладенні договору оренди. Запланована дата оцінки 30.06.2017.
 3. Об’єкт: частина нежитлового приміщення загальною площею
14,17 м2 на першому поверсі будівлі учбового корпусу № 3, що перебуває
на балансі Херсонського національного технічного університету, за адресою:
м. Херсон, Бериславське шосе, 22. Замовник: РВ ФДМу в Херсонській області, АРК
та м. Севастополі. Платник: ФОП Карамушка М. В. Мета проведення незалежної
оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Запланована дата оцінки 30.06.2017.
 4. Об’єкт: приміщення в будівлі гуртожитку (основна лікувальна споруда)
площею 24,5 м2; приміщення в будівлі лазні-пральні площею 18,2 м2; приміщення в будівлі лікувально-виробничої майстерні площею 16,5 м2; приміщення в будівлі лікувально-виробничої майстерні площею 17,8 м2; приміщення в
будівлі поліклініки площею 21,3 м2; приміщення в будівлі ПВЧ площею 19,3 м2;
приміщення в будівлі гуртожитку площею 21,8 м2; приміщення в будівлі ДІЗО
площею 14,7 м2; приміщення в будівлі лікувально-виробничої майстерні площею 19,8 м2; приміщення в будівлі старого штабу площею 15,6 м2; приміщення в адмінбудівлі площею 23,2 м2, що перебувають на балансі Державної установи
«Херсонська виправна колонія (№ 61) – міжобласна спеціалізована туберкульозна
лікарня», за адресою: м. Херсон, вул. Дружби, 4. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській
області, АРК та м. Севастополі. Платник: ТОВ «ПАУЕР ІНЖІНЕРИНГ». Мета проведення
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при
укладенні договору оренди. Запланована дата оцінки 30.06.2017.
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: для нежитлових приміщеннь, дахів – 2,2 тис. грн; для групи інвентарних об’єктів – 10,7 тис. грн.
Для участі у 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):
заява 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); 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); пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки;
калькуляція витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строк 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 у конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться о 14-й годині через 18 днів після опублікування
цієї інформації у РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі
за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн. 225, телефон для довідок (0552) 22-44-44.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення оцінки державного майна
 1. Об’єкт: фруктосховище загальною площею 836,7 м2 та будівля вин
ного цеху загальною площею 459,8 м2, що перебувають на балансі ДП «Степовий ім. В.М. Виноградова філіал УкрНДІЛГА», за адресою: м. Олешки, дослідне
лісництво. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі.
Платник: ТОВ «АГАТ-ПІВДЕНЬ». Мета проведення незалежної оцінки – визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди.
Запланована дата оцінки 31.07.2017.
 2. Об’єкт: службове приміщення площею 4,0 м2 першого поверху
будівлі, що перебуває на балансі РСЦ МВС в Херсонській області, за адресою:
м. Нова Каховка, просп. Дніпровський, 12. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській
області, АРК та м. Севастополі. Платник: Південна міжрегіональна філія ДП МВС
«ІНФОРМ-РЕСУРС». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Запланована дата оцінки 31.07.2017.
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 3. Об’єкт: службове приміщення площею 4,0 м2 першого поверху
будівлі, що перебуває на балансі РСЦ МВС в Херсонській області, за адресою:
м. Генічеськ, вул. Відродження (Петровського), 170. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: Південна міжрегіональна філія
ДП МВС «ІНФОРМ-РЕСУРС». Мета проведення незалежної оцінки – визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди.
Запланована дата оцінки 31.07.2017.
 4. Об’єкт: частина холу площею 7,0 м2 четвертого поверху адмінбудівлі, що перебуває на балансі філії «Херсонський обласний автомобільно-учбовий
комбінат» УДП «Українського державного підприємства по обслуговуванню іноземних та відчизняних автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс», за адресою: м. Херсон, Бериславське шосе, 46. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: Південна міжрегіональна філія ДП МВС
«ІНФОРМ-РЕСУРС». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Запланована дата оцінки 31.07.2017.
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: для нежитлових приміщень – 2,2 тис. грн; для окремо розташованої будівлі – 4,4 тис. грн.
Для участі у 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 15.01.2016 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; калькуляцію
витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу,
запечатані 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 у 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 для проведення
незалежної оцінки об’єктів державної власності
 Назва об’єкта оцінки № 1: група інвентарних об’єктiв у складі: будівля
побутового призначення загальною площею 15,0 м2; розвантажувальна
площадка площею 9350,0 м2; площадка площею 1050,0 м2; внутрішні дороги довжиною 700 м пог. та під’їзні залізничні колії довжиною 845,0 пог. м.
Балансоутримувач – 55 Управління начальника робіт. Місцезнаходження об’єкта: с.
Богданівці, Хмельницький р-н, Хмельницька обл. Мета проведення незалежної оцінки –
продовження договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу:
(0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Балансова залишкова вартість станом на
01.06.2017 – 553185,44 грн. Розмір земельної ділянки – 1,98 га. Місце розташування
земельної ділянки: с. Богданівці, Хмельницький р-н, Хмельницька обл. Цільове призначення земельної ділянки – землі МОУ. Дата оцінки – 30.06.2017. Замовник робіт з
оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа – платник робіт з оцінки – ДП «Хмельницьке лісомисливське господарство». Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: групи
інвентарних об’єктiв (будівлі та споруди виробничо-складського призначення).
 Назва об’єкта оцінки № 2: група інвентарних об’єктiв у складі: деревообробний цех загальною площею 1261,5 м2; котельня загальною площею
262,9 м2; асфальтований майданчик площею 603,4 м2. Балансоутримувач – ДП
«Ярмолинецьке лісове господарство». Місцезнаходження об’єкта: вул. Привокзальна, 5, с. Лісоводи, Городоцький р-н, Хмельницька обл. Мета проведення незалежної
оцінки – укладення договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника
конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 30.06.2017. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа – платник робіт
з оцінки – ТОВ «Біо Тек Поділля». Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: групи
інвентарних об’єктiв (будівлі та споруди виробничо-складського призначення).
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію у
запечатаному конверті з описом документів, що містяться у конверті:
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 у конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 29000, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, каб. № 10. Телефон для довідок (0382) 72-09-45 (прий
мальня), 79-56-16.
Конкурсна документація подається до сектору управління персоналом,
організаційно-документального, інформаційного забезпечення та роботи зі ЗМІ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області (каб. № 1) за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу (включно).
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування інформації о
10.00 у РВ ФДМУ по Хмельницькій області за адресою: вул. Соборна, 75,
м. Хмельницький, 29000.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для проведення
незалежної оцінки об’єктів державної власності
 Назва об’єкта оцінки № 1: приміщення загальною площею 84,4 м2 на
першому поверсі адмінбудівлі. Балансоутримувач: Головне управління статистики у Хмельницькій області. Місцезнаходження об’єкта: вул. Булаєнка, 6а,
м. Красилів, Красилівський р-н, Хмельницька обл. Мета проведення незалежної
оцінки – продовження договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Балансова залишкова
вартість станом на 01.06.2017 – 193360,31 грн. Дата оцінки – 30.06.2017. Строк
виконання робіт – до 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по
Хмельницькій області. Особа – платник робіт з оцінки – Константін Юрій Юрійович.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення та частини будівель (нерухомість комплексного використання, крім виробничо-складської).
 Назва об’єкта оцінки № 2 (повторний конкурс): приміщення другого поверху Казематної куртини та Надбрамної башти загальною площею 94,0 м2,
які є пам’яткою архітектури національного значення. Балансоутримувач: НІАЗ
«Кам’янець». Місцезнаходження об’єкта: вул. Руська, 93, м. Кам’янець-Подільський,
Хмельницька обл. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди.
Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@
spfu.gov.ua. Дата оцінки – 30.06.2017. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа – платник робіт з оцінки – ФОП Романчук Віктор Анатолійович.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: пам’ятки архітектури та містобудування.
 Назва об’єкта оцінки № 3: приміщення загальною площею 188,8 м2 (у
т. ч. площа загального користування 50,6 м2) на першому (23,2 м2 (у т. ч.
площа загального користування 7,2 м2) та на другому (165,6 м2 (у т. ч. площа загального користування 43,3 м2) поверхах адміністративної будівлі.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Хмельницькій області. Місцезнаходження об’єкта: пров. Подільський, 2, м. Старокостянтинів, Хмельницька
обл. 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 01.05.2017 – 1075675,00 грн. Дата
оцінки – 30.06.2017. Строк виконання робіт – до 5 календарних днів. Замовник
робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа – платник робіт з оцінки – Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради. Подібними об’єктами
до об’єкта оцінки є: приміщення та частини будівель (нерухомість комплексного
використання, крім виробничо-складської).
 Назва об’єкта оцінки № 4: приміщення площею 7,0 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі. Балансоутримувач: Головне управління статистики у
Хмельницькій області. Місцезнаходження об’єкта: вул. Героїв Майдану, 36, 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 31.03.2017 – 428,59 грн. Дата оцінки –
30.06.2017. Строк виконання робіт – до 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа – платник робіт з оцінки – ФОП Сахно
Сергій Іванович. Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення та частини
будівель (нерухомість комплексного використання, крім виробничо-складської).
 Назва об’єкта оцінки № 5 (повторний конкурс): збитки, завдані державі в
особі РВ ФДМУ по Хмельницькій області в результаті господарської діяльності ТОВ «Стіомі-Холдінг», пов’язаної з використанням об’єкта незавершеного
будівництва – «Корпус № 1 разом із огорожею, автомобільними дорогами та
благоустроєм», за адресою: м. Хмельницький, просп. Миру, 42. Балансоутримувач:
ТОВ «Стіомі-Холдінг». Мета проведення незалежної оцінки – визначення розміру відшкодування внаслідок завдання майнової шкоди (збитків) державі в особі РВ ФДМУ

по Хмельницькій області в результаті господарської діяльності ТОВ «Стіомі-Холдінг»,
пов’язаної з використанням об’єкта незавершеного будівництва, що повертається у
державну власність (відповідно до рішення Комісії з повернення об’єкта у державну
власність: ОНБ – «Корпус № 1 разом із огорожею, автомобільними дорогами та благоустроєм» за адресою: м. Хмельницький, просп. Миру, 42). Телефон та електронна
адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки –
28.02.2017. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа –
платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Подібними об’єктами
до об’єкта оцінки є: збитки, які могли бути завданні власникам об’єктiв нерухомого
майна (зокрема, об’єктiв незавершеного будівництва).
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію у
запечатаному конверті з описом документів, що містяться у конверті:
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 у конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 29000, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, каб. 10. Телефон для довідок (0382) 72-09-45 (приймальня),
79-56-16. Конкурсна документація подається до сектору управління персоналом,
організаційно-документального, інформаційного забезпечення та роботи зі ЗМІ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області (каб. № 1) за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу (включно).
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування інформації о
10.00 у РВ ФДМУ по Хмельницькій області за адресою: вул. Соборна, 75,
м. Хмельницький, 29000.

Черкаська область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки
І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
 Назва об’єкта оцінки: частина будівлі картоплесховища (літ. Б-1, б) площею 196,0 м2. Балансоутримувач: Черкаська філія Концерну «Військторгсервіс».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Надпільна,218, м. Черкаси. Платник робіт
з оцінки: ФОП Борецький С. П. Дата оцінки: 30.06.2017.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного
майна. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
 1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення четвертого поверху чотириповерхової адмінбудівлі площею 49,00 м2. Балансоутримувач: ДП «Черкаський державний науково-дослідний інститут техніко-економічної інформації в
хімічній промисловості». Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка,205,
м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: Громадська організація «Центр нерухомості
України». Дата оцінки: 31.07.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина комплексу будівель загальною площею
1944,10 м2: адміністративно-складська будівля (літ. А-1, а, а-аб) площею
353,6 м2; частина двоповерхової адміністративно-складської будівлі (літ.
Н-2, пд.) площею 473,4 м2; склад (Л-2, пд.) площею 552,0 м2; частина складу (літ. В-1,в) площею 149,8 м2; склад (літ. Д-1) площею 33,2 м2; гараж літ.
З-2 площею 236,2 м2; гараж (літ.Ж-1) площею 138,9 м2; вбиральня (літ. Г)
площею 7,0 м2. Балансоутримувач: Концерн «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Надпільна, 218, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки:
ПП «Базис-А». Дата оцінки: 30.06.2017.
Для участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності суб’єкти господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну
документацію відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, яка складається
з підтвердних документів, а саме:
заява про участь у конкурсі з відбору СОД за встановленою формою (додаток 3
до Положення); інформація про претендента (додаток 4 до Положення); інформація
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 до Положення) разом
із копіями документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки (абзац 2
п. 4 розділу 1 Положення); пропозиція щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт (не більше
8 календарних днів) запечатану в окремому конверті.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлового приміщення (частина
нежитлового приміщення та частина нерухомого майна) є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель.
Ураховуючи вимоги листа ФДМУ від 22.05.2017 № 10-59-10064 «Щодо показників середніх значень цін надання послуг з оцінки майна у І кварталі 2017р» та з метою
недопущення нанесення збитків платникам робіт комісією не будуть розглядатися
конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з оцінки, що перевищують 2200 грн.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір конверта
не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000.
Email: cherkasy@spfu.gov.ua. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки
та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Останній день подання заяв: 25 липня 2017 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 31 липня 2017 року об 11.00 у РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000,
тел. 37-29-71.

Чернігівська область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єкта оціночної діяльності, який буде залучений
до проведення незалежної оцінки об’єкта оренди
 Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення буфету загальною площею
158,0 м2 у підвальному приміщенні Інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського навчального корпусу № 5. Балансоутримувач:
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, просп. Миру, 13. Платник робіт з оцінки – ФОП Клярцевич Людмила Анатоліївна. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ
по Чернігівській області (14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43). Телефон замовника
конкурсу: (0462) 672-818. Телефакс замовника конкурсу: (0462) 672-783. Електронна адреса замовника конкурсу: ocenka_74@spfu.gov.ua. Мета проведення оцінки:
визначення відновної вартості для цілей оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2017. Максимальна вартість послуг – 2200,00 грн.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі у 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.
Строк виконання робіт не може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Чернігівській області о 15.00 через
14 днів після опублікування цієї інформації за адресою: м. Чернігів, просп.
Миру, 43.
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ по Чернігівській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно) за адресою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 320, тел. для довідок (0462) 672-818.

Чернівецька область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернівецькій області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
для надання послуг з оцінки майна
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення підвалу (фактично цоколь) будівлі гуртожитку (літ. А) загальною площею 32,2 м2. Балансоутримувач: ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 58000, м. Чернівці, вул. Чорноморська, 15а.
Мета проведення оцінки: передача в оренду. Телефон замовника конкурсу: (0372)
55-44-84. Телефакс замовника конкурсу: (0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.ua.
Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або єдиний майновий комплекс якого оцінюються: –. 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 од. Розмір статутного капіталу (власного капіталу)
господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій,
довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): 17701,29
грн станом на 31.05.2017. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки
об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів,
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пакетів акцій, часток, паїв): 1. Розмір земельної ділянки, усього: 0,1541 га. Місце
розташування земельної ділянки: 58000, м. Чернівці, вул. Чорноморська, 15а. Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку. Правовий режим земельної ділянки: право постійного
користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю (зазначити «так»
або «ні»): ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2017. Замовником робіт для надання послуг з оцінки вищезазначеного майна виступатиме
РВ ФДМУ по Чернівецькій області. Платником робіт для надання послуг з оцінки
майна виступатиме ФОП Любка-Труфіна Леся Орестівна.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є приміщення, частини будівель, які за
своїм функціональним призначенням належать до офісної, торговельно-офісної,
торговельної нерухомості та нерухомості під заклади громадського харчування.
 2. Назва об’єкта оцінки: вбудоване приміщення (1-6) площею 66,7 м2 у
будівлі навчально-виробничих майстерень (літ. А). Балансоутримувач: Вище
професійне художнє училище № 5 м. Чернівці. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Чернівці, вул. Донбасівська, 1ч. Мета проведення оцінки: передача в оренду. Телефон замовника конкурсу: (0372) 55-44-84. Телефакс замовника конкурсу: (0372)
55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу: chernivtsi@ spfu.gov.ua. Види
економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи
або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського
товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): 97,60 грн станом на 31.05.2017.
Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому
числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв):
1. Розмір земельної ділянки, усього: 0,7199 га. Місце розташування земельної ділянки: м. Чернівці, вул. Донбасівська, 1ч. Цільове призначення земельної ділянки:
для обслуговування нежитлової будівлі. Правовий режим земельної ділянки: постійне користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація
відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2017. Замовник – РВ ФДМУ
по Чернівецькій області (58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а). Платник – ФОП
Серебрянський Андрій Анатолійович. Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є приміщення, частини будівель, які за своїм функціональним призначенням належать до
виробничої, виробничо-складської або складської нерухомості.
 3. Назва об’єкта оцінки: приміщення (1-5) площею 8,0 м2 на першому
поверсі адміністративної будівлі з прибудовою, ґанком та підвалом, А-ІІ. Балансоутримувач: Головне територіальне управління юстиції у Чернівецькій області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернівецька обл., смт Кельменці, вул. Сагайдачного, 24. Мета проведення оцінки: передача в оренду. Телефон замовника конкурсу:
(0372) 55-44-84. Телефакс замовника конкурсу: (0372) 55-44-26. Електронна адреса
замовника конкурсу: chernivtsi@ spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого
оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами):
1017,84 грн станом на 31.05.2017. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі
оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): 1. Розмір земельної ділянки, усього: 0,1341 га. Місце розташування земельної ділянки: Чернівецька обл., смт Кельменці, вул. Сагайдачного, 24. Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва та обслуговування
будівель органів державної влади та місцевого самоврядування. Правовий режим
земельної ділянки: постійне користування. Нормативна грошова оцінка земельної
ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2017. Замовник – РВ ФДМУ по Чернівецькій області (58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а).
Платник – юридична особа –ПрАТ «УСК «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП». Подібними
об’єктами до об’єкта оцінки є приміщення, частини будівель.
 4. Назва об’єкта оцінки: приміщення гаража (1-5) площею 22,2 м2 у
будівлі (літ. А). Балансоутримувач: Західний офіс Держаудитслужби. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернівці, вул. Сторожинецька, 70б. Мета проведення
оцінки: передача в оренду. Телефон замовника конкурсу: (0372) 55-44-84. Телефакс замовника конкурсу: (0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу: chernivtsi@ spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається
окремо за групами): 589,85 грн станом на 31.05.2017. Кількість земельних ділянок
(зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок,
цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної ділянки, усього: –. Місце розташування земельної ділянки: –. Цільове призначення
земельної ділянки: –. Правовий режим земельної ділянки: –. Нормативна грошова
оцінка земельної ділянки: –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2017. Замовник – Регіональне відділення ФДМУ по Чернівецькій області (58001, м. Чернівці,
вул. Л. Кобилиці, 21а). Платник – фізична особа – Варланович Андрій Васильович.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є приміщення, частини будівель.
 5. Назва об’єкта оцінки: приміщення гаража (1-11) площею 34,7 м2 в
будівлі (літ. А). Балансоутримувач: Західний офіс Держаудитслужби. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернівці, вул. Сторожинецька, 70б. Мета проведення
оцінки: передача в оренду. Телефон замовника конкурсу: (0372) 55-44-84. Телефакс замовника конкурсу: (0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу: chernivtsi@ spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається
окремо за групами): 921,98 грн станом на 31.05.2017. Кількість земельних ділянок
(зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок,
цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної ділянки, усього: –. Місце розташування земельної ділянки: –. Цільове призначення
земельної ділянки: –. Правовий режим земельної ділянки: –. Нормативна грошова
оцінка земельної ділянки: –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2017. Замовник – РВ ФДМУ по Чернівецькій області (58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці,
21а). Платник – фізична особа – підприємець Перепічка Володимир Пилипович.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є приміщення, частини будівель.
Конкурсний відбір суб’єкта 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.
Строк виконання робіт для надання послуг з оцінки об’єкта не може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки
майна, очікувана ціна надання послуг з оцінки об’єкта, яка буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 1725,4 грн.
До участі в конкурсі для проведення незалежної оцінки допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності,
яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна
за напрямом 1.Оцінка об’єктів в матеріальній формі та спеціалізацією 1.1 «Оцінка
нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у т. ч. земельних ділянок та
майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі у конкурсі є наявність відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єкта оцінки, що мають підтверджуватися чинними
кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 10.06.2013 № 796 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
13.08.2013 за № 637/23469.
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 в Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єкта оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, а також інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, або безпосередньо
до каб. 5 РВ ФДМУ по Чернівецькій області за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсу. На конверті необхідно зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єкта оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки
та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів з дня публікації інформації про оголошення конкурсу о 10.00 у РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а. Телефон для довідок:
(0372) 55-44-84.

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 приватизації
1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості (ціни
продажу) для здійснення приватизації об’єктів державної власності групи А шляхом продажу на аукціоні. Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ
по м. Києву. Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по м. Києву.
 Об’єкт оцінки: єдиний майновий комплекс Державного підприємства
«Проектний інститут «ПРОМЗЕРНОПРОЕКТ» за адресою: м. Київ, вул. Межигірська,
83, що перебуває на балансі ДП «Проектний інститут «ПРОМЗЕРНОПРОЕКТ».
Вид економічної діяльності (коди КВЕД): 71.12 – Діяльність у сфері інжинірингу,
геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком:
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основні засоби – 14 одиниць. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій: основні засоби – 19,7 тис. грн станом 30.09.2016. Наявність
об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Орієнтовна дата оцінки: 31.07.2017.
Конкурс відбудеться 24 липня 2017 року о 14.30 у РВ ФДМУ по м. Києву
за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок: 281-00-36.
Документи приймаються до 17.00 18 липня 2017 року за адресою: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108. Тел. для довідок: 281-00-36.
На конверті необхідно зробити відмітку: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, який відбудеться «24» липня 2017 року».
2. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості (ціни
продажу) для здійснення приватизації об’єкта державної власності групи А шляхом продажу на аукціоні. Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ
по м. Києву. Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по м. Києву.
 Об’єкт оцінки: нежитлове приміщення (колишня захисна споруда цивільної оборони (корпус 23) загальною площею 916,5 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 03680, м. Київ, вул. Академіка Кримського, 27, (літера Б). Балансова
первісна вартість нежитлового приміщення (колишньої захисної споруди цивільної оборони (корпус 23): 228140,64 грн станом 01.01.2012. Наявність об’єктів, що
містять державну таємницю: ні. Орієнтовна дата оцінки: 30.06.2017.
Конкурс відбудеться 24 липня 2017 року о 15.00 у РВ ФДМУ по м. Києву
за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок: 281-00-36.
Документи приймаються до 17.00 18 липня 2017 року за адресою: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108. Тел. для довідок: 281-00-36.
На конверті необхідно зробити відмітку: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, який відбудеться «24» липня 2017 року».
3. 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: Регіональне відділення ФДМУ
по м. Києву. Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по м. Києву.
 Об’єкт оцінки: єдиний майновий комплекс державного торговельного
підприємства «ГУДОК» за адресою: 03151, м. Київ, вул. Аеродромна, 14. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно
з обліком: основні засоби: адміністративна будівля (літ. А) – 243,0 м2, склади (літ.
Б) – 1391,1 м2, гаражі (літ. В) – 172,9 м2, прохідна (літ. Д) – 20,8 м2, навіс (літ. Е),
склад палива (літ. Г) – 15,6 м2, навіс (літ. Ж), меблі та інше майно. Балансова вартість основних засобів: 762776,75 грн станом на 31.03.2017. Наявність об’єктів, що
містять державну таємницю: ні. Орієнтовна дата оцінки: 30.06.2017.
Конкурс відбудеться 24 липня 2017 року о 14.00 у РВ ФДМУ по м. Києву
за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок: 281-00-36.
Документи приймаються до 17.00 18 липня 2017 року за адресою: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108. Тел. для довідок: 281-00-36.
На конверті необхідно зробити відмітку: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, який відбудеться «24» липня 2017 року».
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 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.

підсумки
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 09.02.2017
Для проведення незалежної оцінки:
частини будівлі основного корпусу літ. ЧІ площею 628,05 м2, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Тячівський р-н, смт Дубове, вул. Заводська, 8, з
метою укладення договору оренди, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Ріалті – О», на таких умовах: вартість послуг – 2 080 грн,
термін виконання – 5 днів;
частини будівлі основного корпусу літ. ЧІ площею 628,05 м2 (літ. ЧІ), місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Тячівський р-н, смт Дубове, вул. Заводська,
8, з метою укладення договору оренди, переможцем конкурсу визнано суб’єкта
оціночної діяльності – ТОВ «Ріалті – О», на таких умовах: вартість послуг – 2 080
грн, термін виконання – 5 днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності
Конкурс відбувся 09.02.2017.
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності переможцями визнано:
1. ТОВ «Національна експертно-правова група» на виконання робіт з оцінки
об’єктів оренди:
кисневої (літ. М1) загальною площею 15,4 м2. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Горького, 2. Балансоутримувач майна: ДП «Бердянський морський торговельний порт». Вартість виконання робіт з
оцінки – 4 000 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати
підписання договору;
нежитлових приміщень будівлі РВС (літ. А), інвентарний номер 10310604, а
саме: приміщень № 1-1, № 1-2, № 1-3, №1-4, частин приміщень спільного користування № І, № 1-5, №1-10 (площею 24,1 м2) першого поверху будівлі та приміщень
№ 1-19 другого поверху будівлі, загальною площею 117,5 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Оріхів, вул. Шевченка, 15. Балансоутримувач
майна: Головне управління статистики у Запорізькій області. Вартість виконання
робіт з оцінки – 4 000 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від
дати підписання договору;
нежитлового приміщення № 9 (у складі частин приміщень з № 1 до № 5 включно та частини приміщення спільного користування № ІХ площею 5,9 м2 першого
поверху будівлі гуртожитку (літ. А-9), загальною площею 38,5 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпрорудне, просп. Ентузіастів, 15. Балансоутримувачі
майна: ДНЗ «Дніпрорудненський професійний ліцей». Вартість виконання робіт з
оцінки – 4 000 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати
підписання договору;
нежитлового приміщення № 11 (у складі частин приміщень з № 1 до № 5 включно та частини приміщення спільного користування № ІХ площею 8,85 м2) першого
поверху будівлі гуртожитку (літ. А-9) загальною площею 76,95 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпрорудне, просп. Ентузіастів 15. Вартість виконання
робіт з оцінки – 4 000 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від
дати підписання договору;
державного нерухомого майна, реєстровий номер 02070849.2.КМФХЧХ304,
а саме: частини асфальтобетонного замощення І внутрішньо дворової території
Запорізького національного технічного університету, умовно виділеною площею
2,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64. Балансоутримувач майна: Запорізький національний технічний університет. Вартість
виконання робіт з оцінки – 4 000 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних
днів від дати підписання договору.
2. ФОП Жуган Віра Станіславівна на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди:
нежитлових приміщень з № 1 до № 9 включно, № 52, 58, 59, 60, 61 та частини приміщення № 57 спільного користування (площею 41,3 м2) першого поверху триповерхової будівлі літ. А-3, загальною площею 283,3 м2. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50. Балансоутримувач майна: РВ ФДМУ по
Запорізькій області. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 880 грн, строк виконання
робіт з оцінки – 4 календарні дні від дати підписання договору.
3. ФОП Башірова Лариса Олексіївна на виконання робіт з оцінки об’єкта
оренди: нежитлового приміщення, вбудованого в перший поверх десятиповерхової адміністративної будівлі (літ. А-10, частини приміщення магазину № 23)
загальною площею 47,92 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя,
просп. Соборний, 77. Балансоутримувач майна: ДП «Центр науково-технічної інформації та сприяння інноваційному розвитку України». Вартість виконання робіт
з оцінки – 4 500 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати
підписання договору.
4. ФОП Паламарчук Лідія Павлівна на виконання робіт з оцінки об’єктів оренди:
частини вбудованого нежитлового приміщення холу № 107 загальною площею
2,0 м2 першого поверху чотириповерхової адміністративної будівлі, реєстровий номер 01125761.1.АААИБЕ743 (літ. Ааа1). Місцезнаходження об’єкта оцінки: 71112,
Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. М. Горького, 6. Балансоутримувач майна: Бердянська філія державного підприємства «Адміністрація морських портів України».
Вартість виконання робіт з оцінки – 3 800 грн, строк виконання робіт з оцінки –
5 календарних днів від дати підписання договору;
частини даху будівлі гуртожитку, літ. А-9, загальною площею 50,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 60. Балансоутримувач майна: Запорізький національний технічний університет. Вартість виконання
робіт з оцінки – 3 900 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від
дати підписання договору.
о
5. Приватне підприємство «Дніпротех і К » на виконання робіт з оцінки об’єктів
оренди:
вбудованих в перший поверх гуртожитку (літ. А-9) нежитлових приміщень № 46,
46’, 47, 48, 49, 49’, 50, 51, які переведені розпорядженням голови Запорізької обласної державної адміністрації від 12.02.2010 № 34 із жилого фонду в нежилий
загальною площею 71,7 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя,
вул. Чарівна, 50. Балансоутримувач майна: Запорізький авіаційний коледж ім. О.
Г. Івченка. Вартість виконання робіт з оцінки – 4 100 грн, строк виконання робіт з
оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;
частини нежитлового приміщення № 4, умовно виділеною площею 4,0 м2, вбудованого в підвал гуртожитку Запорізького електротехнічного коледжу ЗНТУ літ.
А-4. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, буд.
64. Балансоутримувач майна: Запорізький національний технічний університет.
Вартість виконання робіт з оцінки – 4 100 грн, строк виконання робіт з оцінки –
5 календарних днів від дати підписання договору.

Конкурс відбувся 09.02.2017.
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності переможцем
визнано приватне підприємство «Дніпротех і Ко» на виконання робіт з оцінки об’єкта
приватизації – районна водогрійна котельня у складі: основне «літ. «А» з тамбурами
літ. «а», «а1», загальна площа – 2 392,8 м2; насосна літ. «Б», загальна площа – 16,2 м2;
насосна літ. «В», загальна площа – 16,3 м2; насосна літ. «Г», загальна площа –
15,7 м2; операторська літ. «Д», загальна площа – 202,2 м2; диспечерська літ. «Е»,
загальна площа – 171,2 м2; замощення № I; замощення № II; бордюр № 1; паркан
№ 2; світова опора № 3, 6 шт.; ємкість № 4, 2 шт.; люк № 5, 7 шт.; розван. залізн.
майд. № III; труба № IV, 2 шт.; козирок до літ. «Д»; козирок до літ. «Д»; козирок до літ.
«Е»; ємкість № 6, 2 шт.; ємкість № 7; об’єкти інженерної інфраструктури: котельна
установка та допоміжне устаткування, інв. № 2002210013/23; позамайданчиковий
газопровід, інв. № 3008710013/26; зовнішнє освітлення, інв. № 3008810013/27;
загальномайданчикові мережі теплопневмохолодпостач, інв. № 3009110013/28;
загальномайданчикові мережі дощової каналізації, інв. № 3009810013/24; загальні
електромережі, інв. № 3001210013/25. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Халтуріна, 53в. Балансоутримувач об’єкта оцінки: ТОВ
«Універсальна логістична компанія 2013»; трансформатор ТС ЗМ-100, інв. № 20015;
трансформатор ТС ЗМ-100, інв. № 20016; трансформатор ТС ЗМ-100, інв. № 20017;
конденсаторна установка УК-5, інв. № 20003; конденсаторна установка УК-5, інв.
№ 20004. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Туристична (стара назва – Єгорова) 1. Балансоутримувач об’єкта оцінки: ПрАТ «Завод
«Прилив». Вартість виконання робіт з оцінки – 30 000 грн, строк виконання робіт з
оцінки – 15 календарних днів від дати підписання договору.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності
Конкурс відбувся 30.01.2017.
Згідно з Положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 15.01.2016 за №60/28190, комісія одноголосно ухвалила визнати
переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення оцінки об’єкта приватизації групи В: необоротні активи єдиного майнового комплексу
державного підприємства «Новороздільське державне гірничо-хімічне підприємства «Сірка» (ДП «Новороздільське ДГХ П «Сірка») – об’єкт приватизації групи В,
вул. Гірнича, 2, м. Новий Розділ, Львівська обл., 81652. Мета проведення оцінки –
переоцінка необоротних активів з метою формування статутного капіталу публічного акціонерного товариства. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності –
ПП «Радикал». Термін виконання робіт – 30 к/д. Вартість робіт – 80 000 грн.
Конкурс відбувся 01.02.2017.
Згідно з Положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, комісія одноголосно ухвалила визнати
переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
оцінки об’єктів оренди:
1. Нежитлове приміщення № 43 площею 16,1 м2 на першому поверсі триповерхової будівлі. Львівська обл., м. Червоноград, вул. Святого Володимира, 4а.
Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт
оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ». Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість
робіт – 1 650 грн.
2. Частина даху площею 34,0 м2 та частина зовнішніх стін площею 0,9 м2 дванадцятиповерхової будівлі готелю. м. Львів, вул. Клепарівська, 30. Мета оцінки –
укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності –
ТзОВ «ІГ «Захід». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 935 грн.
3. Частина даху площею 24,0 м2, частина горища площею 28,0 м2 та частина
зовнішньої стіни площею 8,0 м2 (загальною площею 60,0 м2) в п’ятиповерховій
будівлі гуртожитку. Львівська обл., Жовківський р-н., м. Рава-Руська, вул. 1 Листопада, 9. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу –
суб’єкт оціночної діяльності – СПД Савицький Д. К. Термін виконання робіт – 4 к/д.
Вартість робіт – 2 000 грн.
4. Модульний павільйон площею 5,3 м2 міжнародного автомобільного пункту
пропуску «Шегині». Львівська обл., Мостиський р-н, с. Шегині, вул. Дружби, 201.
Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт
оціночної діяльності – ФОП Войтенко Н. Б. Термін виконання робіт – 5 к/д. Вартість робіт – 2 080 грн.
5. Приміщення лікарні з поліклінікою, позначені в технічному плані № 261, № 262
загальною площею 27,8 м2. м. Львів, вул. Замарстинівська, 233. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ
«Гал-Світ». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 650 грн.
Конкурс відбувся 08.02.2017.
1. Частина даху навчального корпусу № 1 загальною площею 20,0 м2. м. Львів,
вул. Під Голоском, 19. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «ІГ «Захід». Термін виконання робіт – 2
к/д. Вартість робіт – 1 935 грн.
2. Частина технічного поверху навчального корпусу № 2 загальною площею
30,0 м2. м. Львів, вул. Підвальна, 17. Мета оцінки – укладення договору оренди.
Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «ІГ «Захід». Термін
виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 935 грн.
3. Частина металоконструкції башти на території майданчика № 2 об’єкта
ТРЛК-1 загальною площею 19,0 м2. Львівська обл., Жовківський р-н, с. Рудківці,
вул. Польова, 1. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «ІГ «Захід». Термін виконання робіт – 2
к/д. Вартість робіт – 2 015 грн.
4. Частина нежитлового приміщення № 1 загальною площею 2,0 м2 на першому
поверсі будівлі. м. Львів, просп. В. Чорновола, 4. Мета оцінки – укладення договору
оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ».
Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 975 грн.
5. Державне нерухоме майно загальною площею 4,0 м2 (2 частини по 2,0 м2) на
першому та третьому поверхах будівлі під літ. «Б-З» – новий аеровокзал. м. Львів,
вул. Любінська, 168. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «ІГ «Захід». Термін виконання робіт – 2
к/д. Вартість робіт – 2 015 грн.
6. Нежитлове приміщення № 47 загальною площею 18,2 м2 на першому поверсі
адміністративної будівлі. м. Львів, вул. Володимира Великого, 54. Мета оцінки –
укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності –
ТзОВ «ЗУКК». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 750 грн.
Конкурс відбувся 13.02.2017.
Згідно з Положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, комісія одноголосно ухвалила визнати
переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
оцінки об’єктів оренди суб’єктів оціночної діяльності:
1. Частина нежитлових приміщень першого поверху загальною площею 15,4 м2
(кімн. № 111). м. Львів, вул. Клепарівська, 30. Мета оцінки – укладення договору
оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ».
Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 680 грн.
2. Нежитлові приміщення першого поверху загальною площею 15,5 м2 (кімн.
№ 112). м. Львів, вул. Клепарівська, 30. Мета оцінки – укладення договору оренди.
Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 680 грн.
3. Нежитлові приміщення першого поверху загальною площею 36,85 м2 (кімн.
№ 110 та № 109). м. Львів, вул. Клепарівська, 30. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «ЗУКК».
Термін виконання робіт – 2 к/д.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся на 01.02.2017
Регіональне відділення 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 (протоколи
засідання комісії від 01.02.2017, від 03.02.2017) інформує про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, оголошеного на 01.02.2017, по об’єктах:
1. ТОВ «Одеська регіональна експертна компанія», керівник – Лемза В. В. Назва
об’єкта оцінки: виділена частина нежитлового вбудованого приміщення вестибуля на
1-му поверсі 5-поверхової будівлі площею 1,0 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Державний вищий навчальний заклад «Одеський коледж транспортних
технологій». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, пл. Олексіївська, 17. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою пролонгації договору оренди. 2 900 грн, 10 календарних днів.
2. ТОВ «Одеська регіональна експертна компанія», керівник – Лемза В. В. Назва
об’єкта оцінки: нежитлове приміщення другого поверху в семиповерховій будівлі
поліклініки № 1, інв. № 10310011, площею 18,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний заклад «Іллічівська басейнова лікарня на водному
транспорті Міністерства охорони здоров’я України». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Одеська обл., м. Іллічівськ, вул. Першого Травня, 1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
пролонгації договору оренди. 3 400 грн, 10 календарних днів.
3. ТОВ «Оціночна компанія Аргумент», керівник – Мурзенко А. М. Назва об’єкта
оцінки: частина холу на 9-му поверсі 9-поверхового будинку гуртожитку площею
2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Вищий навчальний заклад
«Одеська державна академія технічного регулювання та якості». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Новосельського, 74/76. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. 2 850,00 грн, 5 календарних днів.
4. ТОВ «Оціночна компанія Аргумент», керівник – Мурзенко А. М. Назва об’єкта
оцінки: частина нежитлового приміщення одноповерхової будівлі (інв. № 10300004)
площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДПТНЗ «Одеський професійний ліцей морського транспорту». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Одеса, вул. Приморська, 45. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати. 2 850,00 грн, 5 календарних днів.
5. ТОВ «Оціночна компанія Аргумент», керівник – Мурзенко А. М. Назва об’єкта
оцінки: частина нежитлового приміщення холу першого поверху загальною площею
4,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Апеляційний суд Одеської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Гайдара, 24а. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди. 2 850,00 грн, 5 календарних днів.
6. ФОП Лемза Ірина Валеріївна. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення
на першому поверсі будівлі ЦПУ ВРР – 2 ДП «МТП «Южний» площею 40,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Морський
торговельний порт «Южний». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 65481, Одеська
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11 Нежитлові приміщення – кімн. № 136, 137, 138 на 1-му поверсі
4-поверхової будівлі адміністративно-лабораторного корпусу
загальною площею 11,6 м2 за адресою: м. Харків, вул. Астрономічна, 33, що перебувають на балансі ДП «Державний науковий
центр лікарських засобів і медичної продукції», 00482329, тел. (057)
720-62-29

ФОП Сорокіна І. М.

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою
передачі в оренду

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою
передачі в оренду

ПП «Радикал»
ПФ «Бонс»
ПАТ «НМАЦ»

4 500/5

Вартість робіт/
строк виконання
Переможець
конкурсу
ПФ Агент
ство «Схід»

1 850/4
1 600/4
1 200/5
1 200/5
2 000/3
2 200/5
3 480/4

ПФ Агент ФОП СорокіФОП
ФОП
ПАТ «НМАЦ»
на І. М.
Дрозд Ю. О. Дрозд Ю. О.
ство «Схід»
ФОП
Дрозд Ю. О.

2 700/5

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою
передачі в оренду
Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою
передачі в оренду
Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою
передачі в оренду
Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою
передачі в оренду
Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою
передачі в оренду
Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою
передачі в оренду
Визначення
вартості об’єкта
оренди для погодження розрахунку
орендної плати (за
заявою від сторонньої організації)

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

Визначення вартості об’єкта з метою продовження
договору оренди

ПФ «Бонс»

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

ТОВ «СВК»

ФОП
Дрозд Ю. О.

ПФ «Бонс»

ПФ «Бонс»

Мета проведення
оцінки

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

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою
передачі в оренду

ФОП Сорокіна І. М.

2 000/5
1 900/5
2 000/4
3 500/3

ПФ Агент ФОП Жари
ство «Схід» хін Ю. В.

Вартість робіт/
строк виконання
Переможець
конкурсу

3 480/4

Визначення вартості об’єкта з метою продовження
договору оренди

ФОП Мок ФОП Соро
ров О. П.
кіна І. М.

2 330/5
1 700/4
2 800/5
2 400/4
1 500/3

5 Нежитлові приміщення – кімн. № 32, 33, 34, 35 на 1-му поверсі
12-поверхової будівлі виробничого корпусу загальною площею
202,4 м2 за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 21а, що перебувають
на балансі ДП УДПІ «Укрміськбудпроект», 02497980, тел.: (057) 70107-30, 701-07-29
6 Нежитлові приміщення – частина кімнати № 102 на першому поверсі п’ятиповерхової будівлі гуртожитку № 4, інв. № 103000117, загальною площею 6,0 м2 за адресою: м. Харків, пров. Отакара Яроша,
13, що перебувають на балансі Харківського національного університету В. Н. Каразіна, 2071205, тел.: 705-12-47, 707-52-31
7 Нежитлові приміщення – кімн. 34, 35, 36, 37 на 1-му поверсі двоповерхової будівлі житлового будинку (літ. А-2) загальною площею
16,1 м2 за адресою: Харківська обл., м. Вовчанськ, вул. Центральна
(Леніна), 80, що перебуває на балансі ВАТ «Вовчанська взуттєва
фабрика» та не увійшло до його статутного фонду при приватизації,
00308324, тел. 2-23-62
8 Нежитлові приміщення – кімн. 1, 8, 9 на другому поверсі
3-поверхової будівлі стендового корпусу (інв. № 35801) загальною
площею 82,4 м2 за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 7, що перебувають на балансі Державного підприємства «Український державний
науково-дослідний вуглехімічний інститут», 190443, тел. 704-13-18
9 Нежитлове приміщення – кімн. 9 на 2-му поверсі 3-поверхової
будівлі лабораторного корпусу загальною площею 10,9 м2 за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 25, що перебуває на балансі ДУ
«Державний науково-дослідний і проектний інститут основної хімії»,
00209740, тел.: (057) 700-01-23, 700-48-25
10 Нежитлове приміщення – кімн. 4 (за техпаспортом) на 3-му поверсі
4-поверхової будівлі навчального корпусу, пам’ятка архітектури,
загальною площею 87,2 м2 за адресою: м. Харків, просп. Московський, 45, що перебуває на балансі Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка,
00493741, тел.: (057) 700-38-88, 700-39-14
11 Нежитлові приміщення – кімн. 43, 44 на 1-му поверсі 9-поверхової
будівлі гуртожитку № 5 загальною площею 19,0 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Цілиноградська, 58, що перебувають на балансі Харківського національного університету радіоелектроніки, 02071197,
тел.: (057) 702-10-16, 702-10-13
12 Нежитлове приміщення – кімн. 2 на 1-му поверсі 5-поверхової
будівлі гуртожитку № 1 загальною площею 49,3 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Бакуліна, 10, що перебуває на балансі Харківського
національного університету радіоелектроніки, 02071197, тел.: (057)
702-10-16, 702-10-13
13 Нежитлове приміщення – частина кімн. № 11 на 1-му поверсі
6-поверхової будівлі учбового корпусу загальною площею 2,25 м2
за адресою: м. Харків, просп. Науки, 14, 02071197, тел.: (057) 70210-16, 702-10-13

2 000/3

1 Частина даху 2-поверхової будівлі їдальні (інв. № 10310002) загальною площею 30,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Тимурівців, 37, що
обліковується на балансі ДЗ «Центр професійно-технічної освіти № 3
м. Харкова», 2547910
2 Частина покрівлі 9-поверхової будівлі гуртожитку (інв. № 10313502)
загальною площею 15,0 м2 за адресою; м. Харків, бульв. І. Каркача,
18, що обліковується на балансі ДЗ «Центр професійно-технічної
освіти № 1 м. Харкова», 25456391, тел.: 99-11-31 99-30-30
3 Частина нежитлового приміщення машинного відділення ліфту та
частина покрівлі даху 14-поверхового навчального корпусу, пам’ятка
архітектури (інв. № 103100012), загальною площею 4,0 м2 за адресою: м. Харків, майдан Свободи, 4, що обліковується на балансі
Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, 2071205,
тел.: 705-12-47, 707-52-31, 705-12-53
4 Нежитлові приміщення (літ. Е-1, Г-1, Б-1, Ж-1, В-2, А-2, Д-2), естакада загальною площею 2 737,3 м2 за адресою: м. Харків, пров.
Борзий, 7, балансоутримувач відсутній, 32266548
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1 Нежитлові приміщення:
гараж (інв. № 011000002, літ «В») площею 74,8 м2; сарай (інв.
№ 01100003, літ «О») площею 37,2 м2; сарай (інв. № 010003, літ.
«П») площею 58,4 м2; розділочна (інв. № 01100006, літ. «Р») площею
31,9 м2; споруда для води (інв. № 01100006, літ. «С») площею 7,0 м2 у
комплексі будівель і споруд № 1 загальною площею 201,9 м2 за адресою: Харківська обл., Печенізький р-н, комплекс будівель і споруд
№ 1, що перебуває на балансі Державного підприємства «ЧугуєвоБабчанське лісове господарство», 993069, тел. (057-46) 9-30-90
2 Частина нежитлового приміщення напівпідвалу 5-поверхової будівлі
навчального корпусу (інв. 10314094, літ. «А-5») загальною площею
2,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 18/20, що перебуває на балансі Харківського радіотехнічного технікуму, 21188157,
тел. 704-16-98
3 Нежитлове приміщення на другому поверсі 4-поверхового учбового
корпусу № 3 (інв. № 1030021) загальною площею 4,0 м2 за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, п/в «Комуніст-1», учбове
містечко ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, що перебуває на балансі Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва,
00493764, тел. 709-03-10
4 Нежитлове приміщення – частина кімн. № 1-39 на 1-му поверсі 9-поверхового гуртожитку № 2 загальною площею 11,0 м2
за адресою: м. Харків, вул. Тимурівців, 9а, що перебуває на балансі
Національного технічного університету «Харківський політехнічний
інститут», 02071180, тел.: (057) 707-66-00, 707-66-01
5 Нежитлове приміщення – частина кімн. № 1-20 на 1-му поверсі
5-поверхового гуртожитку № 14 загальною площею 9,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Балканська, 19, що перебуває на балансі
Національного технічного університету «Харківський політехнічний
інститут», 02071180, тел.: (057) 707-66-00, 707-66-01
6 Частина нежитлового приміщення № 15 на 2-му поверсі 9-повер
хового адміністративного будинку, загальною площею 25,0 м2
за адресою: м. Харків, вул. Шевченка, 8, що перебуває на балансі Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області, 38631015, тел.: (057) 700-11-20, 700-41-44
7 Стовп – 1 шт., частина бетонної площадки (фундамент) площею
16,7 м2 та контейнер зовнішньою площею 15,5 м2, загальною площею 32,2 м2 за адресою: Харківська обл., Ізюмський р-н, м. Ізюм,
пров. Алмазний, 1а, 38631015, тел.: (057) 700-11-20, 700-41-44
8 Нежитлові приміщення – кімн. № 6,22 та частина кім. № 18 (S =
53,6 м2) на 1-му поверсі 2-поверхової будівлі майстерні учбового
корпусу № 2 загальною площею 111,0 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Владислава Зубенка, 37, що перебувають на балансі ДПТНЗ
«ЦПТО № 3 м. Харкова», 02547910, тел.: (0572) 64-77-75, 69-52-41
9 Нежитлове приміщення – частина кімн. № 1-35 на 1-му поверсі
одноповерхової адміністративної будівлі загальною площею 16,0 м2
за адресою: Харківська обл., м. Люботин, вул. Слобожанська, 5,
що перебуває на балансі Управління Державної казначейської служби України у м. Люботині Харківської області, 38008949, тел.: (057)
741-13-51, 741-18-09
10 Нежитлові приміщення (інв. № 23) на першому поверсі площею
100,0 м2 в частині нежитлового приміщення № 18; навіси площею
228,8 м2: 1) навіс ресивера повітря (літ. Б29) площею 14,0 м2; 2)
навіс вуглекислотної ділянки (літ. Б32) площею 77,5 м2; 3) навіс ресивера повітря та градирні (літ. Б33) площею 39,8 м2; 4) навіс для
трансформатора (літ. О’1) площею 32,1 м2; 5) навіс для трансформатора (літ. П’1) площею 35,0 м2; 6) навіс градирні (літ. Н’4) площею 30,4 м2, загальна площа 328,8 м2 за адресою: Харківська обл.,
м. Чугуїв, мкр-н Авіатор, 162, що перебувають на балансі Державного підприємства «Чугуївський авіаційний ремонтний завод»
Конкурс відбувся 14.02.2017.

1 400/5

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою
передачі в оренду

площа, місцезнаходження (індекс,
№ Найменування об’єкта оцінки,(назва,
код за ЄДРПОУ, контактний
з/п адреса), балансоутримувачтелефон),

1 400/5

ДАК
«НМАЦ»

1 980/5
1 800/4

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою
передачі в оренду

Конкурс відбувся 09.02.2017.
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ФОП Жарихін Ю. В.
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3 600/3

1 Нежитлове приміщення – кімн. № 5 на 3-му поверсі 3-поверхової
будівлі лабораторного корпусу (літ. «Г-3») загальною площею
45,5 м2 за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 25, що перебуває на балансі Державної установи «Державнийнауково-дослідний і
проектний інститут основної хімії», 209740, тел. 700-01-23
2 Нежитлові приміщення на першому поверсі лабораторно-господарчого
корпусу загальною площею 131,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Войкова, 2, що перебувають на балансі Державного навчального закладу
«Харківське вище професійне училище № 6», 5537609, тел. 51-31-84
3 Нежитлове приміщення першого поверху 7-поверхового навчального корпусу У-2 (інв. № 1031000117, літ. «Б-7») загальною площею
32,4 м2 за адресою: м. Харків, вул. Кирпичова (Фрунзе), 21, що перебуває на балансі Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», 2071180, тел. 707-66-00
4 Частина нежитлового приміщення – кімн. № 10 першого поверху 14поверхового навчального корпусу У-1 (інв. № 1031000109, літ. «Б-14»)
загальною площею 23,8 м2 за адресою: м. Харків, вул. Кирпичова
(Фрунзе), 21, що перебуває на балансі Національного технічного універ
ситету «Харківський політехнічний інститут», 2071180, тел. 707-66-00
5 Нежитлові приміщення – кімн. № 5, 9, 10, 11 на 9-му поверсі 12-по
верхової будівлі виробничого корпусу загальною площею 128,7 м2
за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 21а, що перебувають на балансі
ДП УДПІ «Укрміськбудпроект», 02497980, тел.: (057) 701-07-30,
701-07-29
6 Частина фойє (кімн. № 1) на 1-му поверсі 9-поверхової будівлі
гуртожитку № 3 загальною площею 1,0 м2 за адресою: м. Харків,
просп. Л. Свободи, 59а, що перебуває на балансі Національного
юридичного університету імені Ярослава Мудрого, 02071139, тел.:
(057) 704-92-93, 704-11-71
7 Нежитлове приміщення – частина кімн. № 1-35 на 1-му поверсі
одноповерхової адміністративної будівлі загальною площею 32,3 м2
за адресою: Харківська обл., м. Люботин, вул. Слобожанська, 5,
що перебуває на балансі Управління Державної казначейської служби України у м. Люботині Харківської області, 38008949, тел.: (057)
741-13-51, 741-18-09
8 Нежитлові приміщення – частина холу площею 17,0 м2 та кімн. № 9
на 1-му поверсі різноповерхової (3-7) будівлі з двома 3-поверховими
прибудованими корпусами «А» та «В» Навчально-наукового медичного комплексу «Університетська клініка» ХНМУ (поліклініка) загальною
площею 33,6 м2 за адресою: м. Харків, вул. Текстильна, 4, що перебувають на балансі Харківського національного медичного університету, 01896866, тел.: (057) 707-73-80, 700-41-32
9 Нежитлові приміщення на п’яти поверхах 5-поверхового громадського будинку з навчальними майстернями та кабінетами загальною
площею 1 884,4 м2, а саме: перший поверх – кімн. № 5, 7, 8, 9, 14,
32, 34, 35, 36, 37, 51, 52, 55, 56, 57 загальною площею 213,2 м2; другий поверх – кімн. № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 42, 43, 44, загальною площею 366,1 м2; третій поверх – кімн.
№ 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30,
32, 34, 36, 37, 38, 40, 47, 48, 54, 55 загальною площею 463,5 м2; четвертий поверх – кімн. № 2, 3, 4, 5, 6, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 43, 44,
46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 56, 57 загальною площею 308,3 м2; п’ятий
поверх – кімн. № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49,
50, 54 загальною площею 533,3 м2 за адресою: м. Харків, вул. Бакуліна, 11, що перебувають на балансі ДВНЗ «Харківський коледж будівництва, архітектури та дизайну», 01275992, тел. (057) 731-24-31
10 Нежитлові приміщення – кімн. № 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 на 1-му
поверсі 2-поверхової будівлі адміністративно-лабораторного корпусу
СЕС загальною площею 72,3 м2 за адресою: Харківська обл., Лозівський
р-н, м. Лозова, вул. Миру, 4а, що перебувають на балансі ДУ «Харків
ський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я
України», 38493324, тел.: (057) 315-00-07, 315-04-13, 315-02-43
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ФОП Сорокіна І. М.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про підсумки
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
Конкурс відбувся 07.02.2017.
Вважати таким, що не відбувся, конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: вбудоване приміщення 1-1 площею 26,6 м2 нежилого приміщення (гаражі), що перебуває на балансі Державного
професійно-технічного навчального закладу «Заліщицьке вище професійне училище», за адресою: вул. С. Бандери, 94/1, м. Заліщики, Тернопільська обл.
Вважати таким, що не відбувся, конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: частина вбудованого приміщення

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про підсумки конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності
Конкурс відбувся 07.02.2017.
I. Визначення розміру збитків.
Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення – окремо розташована будівля
магазину № 4 – 90,0 м2, допоміжні будівлі – 41,0 м2 та обладнання: холодильна камера – 1 шт., холодильний прилавок «Таїр» – 3 шт., площею 131,0 м2 за адресою:
м Харків, вул. Сербиченко, 62. Місцезнаходження об’єкта оцінки (підприємства,
господарського товариства): м. Харків, вул. Сербиченко, 62. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення розміру збитків, завданих об’єкту оренди за час
користування об’єктом орендарем – ТОВ «Антей». Переможець: ФОП Мокров О. П.
Строк виконання: 10 днів. Вартість робіт: 8 590 грн.
II. Об’єкти оренди.
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ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 08.02.2017
1. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлове приміщення площею 16,2 м2 за адресою: м. Суми, вул. Першотравнева, 29
(балансоутримувач – Департамент агропромислового розвитку Сумської обласної
державної адміністрації) з метою передачі в оренду визнано ТОВ «Оціночна фірма
Юніт». Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 640,00 грн.
2. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлові
приміщення загальною площею 238,7 м2 за адресою: м. Суми, вул. Петропавлівська, 108 (балансоутримувач – Сумський будівельний коледж) з метою продовження дії договору оренди визнано Даниленко О. І. Строк надання послуг з оцінки –
4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1 685,00 грн.
3. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – частина
нежитлового приміщення площею 98,0 м2 за адресою: Сумська обл., Конотопський
р-н, смт Дубов’язівка, вул. П. Лусти, 38 (балансоутримувач – Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт») з метою продовження дії договору оренди визнано ТОВ «Оціночна фірма Юніт». Строк надання послуг
з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 558,00 грн.
4. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – група інвентарних об’єктів загальною площею 30,2 м2, а саме: 1) нежитлове приміщення
площею 14,3 м2 за адресою: Сумська обл., Лебединський р-н, с. Малий Вистороп,
вул. П. С. Рибалка, 1; 2) нежитлове приміщення площею 15,9 м2 за адресою: Сумська обл., Лебединський р-н, с. Малий Вистороп, вул. П. С. Рибалка, 1/4 (балансоутримувач – Маловисторопський коледж ім. П. С. Рибалка Сумського національного
аграрного університету) з метою продовження дії договору оренди визнано ПП
ЕОФ «Апекс». Строк надання послуг з оцінки – 3 календарних дні. Вартість надання
послуг з оцінки – 2 200,00 грн.
5. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – частина
нежитлового приміщення площею 2,0 м2 за адресою: Сумська обл., м. Ромни,
вул. Маяковського, 72 (балансоутримувач – Роменський коледж Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет ім.
Вадима Гетьмана») з метою продовження дії договору оренди визнано ФОП Даниленко О. І. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання
послуг з оцінки – 1 730,00 грн.
6. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – група
інвентарних об’єктів, а саме: 1) нежитлове приміщення площею 15,06 м2; 2) ділянка даху площею 12,0 м2 за адресою: Сумська обл., м. Шостка, вул. Леніна,
40 (балансоутримувач – Казенне підприємство Шосткинський казенний завод
«Зірка») з метою продовження дії договору оренди визнано ФОП Даниленко О. І.
Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг
з оцінки – 1 730,00 грн.

1-1 площею 30,0 м2 нежилого приміщення (котельня), що перебуває на балансі
Державного професійно-технічного навчального закладу «Заліщицьке вище професійне училище», за адресою: вул. Грушевського, 45/1, смт Товсте, Заліщицький
р-н, Тернопільська обл.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта оренди: частина приміщень ремонтно-механічної майстерні під літ. Б, поз. 1-11, 1-13 площею 82,8 м2 та частина приміщень поз. 1-1 площею 18,0 м2, разом 100,8 м2, що перебувають на балансі Тернопільського обласного
управління водних ресурсів, за адресою: вул. Текстильна, 30а, м. Тернопіль 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 оренди: частина гаража під літ. Є, поз. 1-1, 1-2, 1-3, 1-4
загальною площею 100,8 м2, що перебуває на балансі Чортківського міжрайонного
управління водного господарства, за адресою: вул. Князя Володимира Великого,
12, м. Чортків, Тернопільська обл. 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 – 1 900 гривень, строк
виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта оренди: одна кімната першого поверху (1-11) площею
45,2 м2 та частка площ спільного користування 0,79 м2, всього загальної площі
45,99 м2 будівлі «Рідна школа», пам’ятки архітектури місцевого значення, охоронний
номер 78 М, що перебуває на балансі Державного історико-архітектурного заповідника у м. Бережани, за адресою: вул. Шевченка, 1, м. Бережани, Тернопільська обл.
визнано ТзОВ «Фірма «Гудвіл». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 700 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта оренди: нежитлові приміщення загальною площею 6,68 м2:
поз. 47 площею 3,3 м2 та частина холу поз. XXXVII площею 3,38 м2, розташовані на
першому поверсі адмінбудинку Головного управління ДФС у Тернопільській області,
що перебуває на балансі Головного управління ДФС у Тернопільській області, за адресою: вул. Білецька, 1, м. Тернопіль визнано Тернопільську торгово-промислову палату. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку
орендної плати з метою продовження договору оренди. Вартість виконання робіт з
оцінки – 1 700 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди: частина приміщень монастиря Бернардинів, пам’ятки
архітектури національного значення, охоронний номер 662 Н, загальною площею
103,9 м2, що перебуває на балансі Національного заповідника «Замки Тернопілля»,
за адресою: вул. Незалежності, 8, м. Збараж, Тернопільська обл. визнано Тернопільську торгово-промислову палату. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 700 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Конкурс відбувся 09.02.2017.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта оренди: гідротехнічні споруди ставу Заложці № 5, інвентарний номер 330, реєстровий номер 25592421.79.ААЕЖАЖ614, площею 183,06
га смт Залізці Зборівського району Тернопільської області, водозабірної споруди,
інвентарний номер 341, реєстровий номер 25592421.79.ААЕЖАЖ570, підводної
споруди, інвентарний номер 342, реєстровий номер 25592421.79.ААЕЖАЖ599,
що розміщені за межами населеного пункту Зборівського району Тернопільської
області та перебувають на балансі Державного підприємства «Укрриба», визнано
ТзОВ «Фірма «Гудвіл». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання
робіт з оцінки – 3 200 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Конкурс відбувся 14.02.2017.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: частина приміщень гаражів під літ. Е поз. 1-6, 1-7 площею 104,4 м2, реєстровий номер 01034260.1.АААБВЖ721, що перебуває на балансі
Тернопільського обласного управління водних ресурсів, за адресою: вул. Текстильна, 30а, м. Тернопіль визнано ТОВ «Експертно-консультаційна фірма «ОрієнтирОцінка». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Вартість виконання
робіт з оцінки – 1 850 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: частина фасадної стіни студентського гуртожитку № 4
площею 1,0 м2, що перебуває на балансі Тернопільського національного економічного університету, за адресою: вул. Львівська, 4, м. Тернопіль визнано ТзОВ фірма
«Гудвіл». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Вартість виконання
робіт з оцінки – 1 500 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.

ФОП Сорокіна І. М.

обл., м. Южне, вул. Берегова, буд. 11. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору
оренди. 3 350 грн, 10 календарних днів.
7. ПП «Трикод», керівник – Котелевська М. П. Назва об’єкта оцінки: відкритий
майданчик на відкритій території пасажирського комплексу Одеського морського вокзалу площею 10,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Одеська філія Державного підприємства «Адміністрація морських портів України»
(Адміністрація Одеського морського порту). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Одеса, вул. Приморська, 6. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди.
2 600 грн, 4 календарних дні.
8. ТОВ Оціночна фірма «Інюг-Експертиза», керівник – Мрихіна І. В. Назва об’єкта
оцінки: частина приміщення пральні на першому поверсі дванадцятиповерхової
будівлі гуртожитку № 7 площею 5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Одеський національний політехнічний університет. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, пров. Шампанський, 7. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації
договору оренди. 2 900 грн, 5 календарних днів.
9. ТОВ Оціночна фірма «Інюг-Експертиза», керівник – Мрихіна І. В. Назва об’єкта
оцінки: частина побутового приміщення на першому поверсі десятиповерхової
будівлі гуртожитку № 6 площею 5,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Одеський національний політехнічний університет. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Маршала Говорова, 11в. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. 3 100 грн, 5 календарних днів.
10. ТОВ Оціночна фірма «Інюг-Експертиза», керівник – Мрихіна І. В. Назва
об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення коридору четвертого поверху
гуртожитку № 5 площею 4,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний політехнічний університет. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Одеса, вул. Маршала Говорова, 11б. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації
договору оренди. 2 900 грн, 5 календарних днів.
11. ДП «Київський аукціонний центр» ПАТ ДАК «Національна мережа аукціонних
центрів», керівник – Розум О. В. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового підсобного
приміщення першого поверху у двоповерховій будівлі їдальні гуртожитку № 1 площею
3,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний медичний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. С. Ядова, 4а.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. 3 000,00 грн, 4 календарних дні.
12. ДП «Київський аукціонний центр» ПАТ ДАК «Національна мережа аукціонних
центрів», керівник – Розум О. В. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення вестибуля на першому поверсі будівлі спорткомплексу, інв. № 122288,
площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний політехнічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
пров. Шампанський, 11/а-1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. 3
000,00 грн, 4 календарних дні.
13. ДП «Київський аукціонний центр» ПАТ ДАК «Національна мережа аукціонних
центрів», керівник – Розум О. В. Назва об’єкта оцінки: 2 відкриті ділянки вхідного
павільйону пасажирського комплексу з боку 15-го причалу (15,0 м2) та з боку 19-го
причалу (15,0 м2) загальною площею 30,0 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Одеська філія Державного підприємства «Адміністрація морських
портів України» (Адміністрація Одеського морського порту). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Приморська, 6. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкту для розрахунку орендної плати з метою пролонгації
договору оренди. 3 000,00 грн, 4 календарних дні.
14. ДП «Київський аукціонний центр» ПАТ ДАК «Національна мережа аукціонних центрів», керівник – Розум О. В. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення
1-го поверху ОНМУ площею 62,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Одеський національний морський університет. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Одеса, вул. Мечнікова, 34. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору
оренди. 3 000,00 грн, 4 календарних дні.
15. ДП «Київський аукціонний центр» ПАТ ДАК «Національна мережа аукціонних центрів», керівник – Розум О. В. Назва об’єкта оцінки: нежитлові підвальні
приміщення загальною площею 94,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Управління державної казначейської служби України у Березівському районі
Одеської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Березівка,
пл. Генерала Плієва, 5. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. 3
000,00 грн, 4 календарних дні.
16. ДП «Київський аукціонний центр» ПАТ ДАК «Національна мережа аукціонних
центрів», керівник – Розум О. В. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення ресторану «Нептун» загальною площею 297,0 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: ДП «Адміністрація морських портів України». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Набережна Луки Капікраяна, 4. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди. 3 960,00 грн, 4 календарних дні.
17. ДП «Київський аукціонний центр» ПАТ ДАК «Національна мережа аукціонних центрів», керівник – Розум О. В. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового
приміщення вестибулю на 1-му поверсі учбово-лабораторного корпусу № 2 (інв.
№ 1031020020) площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Одеська держана академія будівництва та архітектури, Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору
оренди. 3 000,00 грн, 4 календарних дні.
18. ДП «Київський аукціонний центр» ПАТ ДАК «Національна мережа аукціонних центрів», керівник – Розум О. В. Назва об’єкта оцінки: частина технологічного
проїзду загальною площею 344,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: ДП «Адміністрація морських портів України». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Одеса, вул. Приморська, 6. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. 3 960,00 грн, 4 календарних дні.
19. ТОВ «Експертне Агентство «Укрконсалт», керівник – Саганович А. І. Назва
об’єкта оцінки: нежитлові приміщення триповерхової будівлі будинку складу № 3
«Червоні пакгаузи» загальною площею 1 060,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Одеський морський торговельний порт». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, Митна пл., 1/1 (Карантинний мол). Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
пролонгації договору оренди. 15 000 грн, 5 календарних днів.
20. ТОВ «Експертне Агентство «Укрконсалт», керівник – Саганович А. І. Назва
об’єкта оцінки: частина об’єкта «Автостоянка на Червоних складах» загальною площею
5 400,00 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Адміністрація морських портів України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, пл. Митна, 1. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди. 31 000 грн, 5 календарних днів.

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою
передачі в оренду

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі про підсумки
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення оцінки державного майна
Конкурс відбувся 09.02.2017.
1. Вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 85,4 м2 на першому
поверсі будівлі гуртожитку № 1, що перебувають на балансі ВСП «Новокаховський
коледж Таврійського державного агротехнологічного університету», за адресою:
Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Дзержинського, 19, переможець конкурсу – ПП «ЕЮФ «Епрайс – Консул». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору
оренди. Вартість робіт – 2 000 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.
2. У зв’язку з тим, що на участь у конкурсі не надійшло жодної заяви для проведення незалежної оцінки вбудованих нежитлових приміщень загальною площею
85,4 м2 на першому поверсі будівлі гуртожитку № 1, що перебувають на балансі
ВСП «Новокаховський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету», за адресою: Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Дзержинського, 19,
відповідно до п. 2 Розділу V Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, конкурс вважається таким, що не відбувся.
Конкурс відбувся 16.02.2017.
1. Частина холу загальною площею 2,0 м2 на першому поверсі триповерхової
будівлі, яка перебуває на балансі ДВНЗ «Херсонське морехідне училище рибної
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промисловості», за адресою: м. Херсон, вул. Грецька (Леніна), 55, переможець
конкурсу – ПФ «Експрес – Оцінка». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору
оренди. Вартість робіт – 2 000 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.
2. Вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 295,9 м2 на шостому
поверсі дев’ятиповерхового учбового корпусу за адресою: м. Херсон, вул. Грецька
(Леніна), 55, що перебувають на балансі ДВНЗ «Херсонське морехідне училище
рибної промисловості», переможець конкурсу – ПФ «Експрес – Оцінка». Мета
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати при продовженні договору оренди. Вартість робіт – 2 000 грн.
Строк виконання робіт – 5 днів.
3. Вбудоване нежитлове приміщення загальною площею 31,5 м2 на другому
поверсі чотириповерхового учбового корпусу за адресою: м. Херсон, вул. Грецька (Леніна), 55, що перебуває на балансі ДВНЗ «Херсонське морехідне училище
рибної промисловості», переможець конкурсу – ПФ «Експрес – Оцінка». Мета
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати при продовженні договору оренди. Вартість робіт – 2 000 грн.
Строк виконання робіт – 5 днів.
4. Автомобіль Mazda E2200, державний реєстраційний номер 90021 ХО, 1995 р.
в., що обліковується на балансі РВ ФДМ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі, переможець конкурсу – ПП КПЦ «Унікон». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для відчуження в порядку, встановленому чинним
законодавством (наказ РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі від
24.01.2017 № 36). Вартість робіт – 630 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області підсумки конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів державної власності
Конкурс відбувся 09.02.2017.
1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою продовження договору оренди –
приміщення загальною площею 161,5 м2 в одноповерховій будівлі магазину № 42,
що обліковується на балансі Хмельницької філії Концерну «Військторгсервіс»,
за адресою: м. Славута вул. Садова, 2 визнано ТОВ «Поділля-Експерт». Вартість
виконання робіт з оцінки – 2 000,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання
робіт – 5 календарних днів.
2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою продовження договору оренди – приміщення їдальні загальною площею 150,0 м2 на першому поверсі будівлі
кафе «Офіцерське», що обліковується на балансі Хмельницької філії Концерну
«Військторгсервіс», за адресою: м. Хмельницький, вул. Майборського, 10 визнано ПП «Консалтінг Сервіс». Вартість виконання робіт з оцінки – 2 000,00 грн (без
урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
3. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою продовження договору оренди –
приміщення загальною площею 35,9 м2 на другому поверсі будівлі кафе № 3, що
обліковується на балансі Хмельницької філії Концерну «Військторгсервіс», за адресою: Хмельницька обл., м. Ізяслав, вул. Вокзальна, 11є визнано ФОП Паніка Юрія
Олександровича. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 000,00 грн (без урахування
ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
4. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою продовження договору оренди – приміщення загальною площею 32,9 м2 у будівлі будинку побуту, що обліковується на балансі Хмельницької філії Концерну «Військторгсервіс», за адресою:
м. Хмельницький, вул. Майборського, 15/1 визнано ПП «ТЗК-Експерт». Вартість
виконання робіт з оцінки – 1 700,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання
робіт – 5 календарних днів.
Конкурс відбувся 14.02.2017.
1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою продовження договору оренди – приміщення загальною площею 29,9 м2 (у т. ч. площа загального користування – 6,5 м2) у будинку побуту, що обліковується на балансі Хмельницької філії
Концерну «Військторгсервіс», за адресою: м. Хмельницький, вул. Майборського,
15/1 визнано ПП «ТЗК-Експерт». Вартість виконання робіт з оцінки – 1 700,00 грн
(без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою укладення договору оренди – приміщення ательє загальною площею 220,5 м2 на першому поверсі житлового будинку, що обліковується на балансі Хмельницької філії Концерну «Військторгсервіс»,
за адресою: м. Кам’янець-Подільський, вул. Вокзальна, 95 визнано ФОП Лісову
Тетяну Вікторівну. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 000,00 грн (без урахування
ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
3. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою укладення договору оренди – приміщення загальною площею 495,3 м2 на першому поверсі прибудови до житлового
будинку, що обліковується на балансі Хмельницької філії Концерну «Військторгсервіс», за адресою: м. Хмельницький, вул. І. Франка, 55 визнано ПП «Консалтінг
Сервіс». Вартість виконання робіт з оцінки – 2 000,00 грн (без урахування ПДВ),
строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Конкурс відбувся 16.02.2017.
1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою продовження договору оренди – приміщення загальною площею 18,4 м2 (у т. ч. площа загального користування – 2,8 м2) у будинку побуту, що обліковується на балансі Хмельницької філії
Концерну «Військторгсервіс», за адресою: м. Хмельницький, вул. Майборського,
15/1 визнано ПП «ТЗК-Експерт». Вартість виконання робіт з оцінки – 1 700,00 грн
(без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта оренди з метою продовження договору оренди – приміщення загальною площею 28,0 м2 (у т. ч. площа загального користування – 6,0 м2) на
першому поверсі адміністративної будівлі, що обліковується на балансі Головного
управління статистики у Хмельницькій області, за адресою: м. Старокостянтинів, пров.
Подільський, 2 визнано ТОВ «Поділля-Експерт». Вартість виконання робіт з оцінки –
2 000,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
3. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта оренди з метою укладення договору оренди – Ковальська
башта № 2 (Настінна башта Польської брами) площею 7,9 м2 комплексу споруд Польської брами, що обліковується на балансі Національного історико-архітектурного
заповідника «Кам’янець», за адресою: м. Кам’янець-Подільський, вул. Онуфріївська
визнано ПП «Консалтінг Сервіс». Вартість виконання робіт з оцінки – 3 187,00 грн
(без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернівецькій області про підсумки конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності для надання послуг з оцінки майна
Конкурс відбувся 14.02.2017.
Відповідно до абзацу 6 пункту 3 розділу V Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075, конкурсною комісією РВ ФДМУ по Чернівецькій області визнано переможцем конкурсу:
Найменування суб’єкта оціночної діяльності: ФОП Міцевич Любов Дмитрівна. Назва об’єкта оцінки: приміщення будівлі виробничо-лабораторного корпусу
(літ. А) загальною площею 143,0 м2 за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану,
194а, що перебуває на балансі Чернівецької філії Державної установи «Інститут
охорони ґрунтів України». Мета проведення оцінки: передача в оренду. Вартість
та строк виконання робіт з оцінки: 1 725 (одна тисяча сімсот двадцять п’ять) та 5
(п’ять) календарних днів.
Конкурс відбувся 16.02.2017.
Відповідно до абзацу 6 пункту 3 розділу V Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075, конкурсною комісією РВ ФДМУ по Чернівецькій області визнано переможцем конкурсів:
Найменування суб’єкта оціночної діяльності: ТОВ «Оцінка – Інформ».
Назва об’єкта оцінки № 1: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – лазня, що перебувала на балансі ліквідованого КСП «Промінь» (Чернівецька
обл., Хотинський р-н, с. Гордівці, вул. Мічуріна, 14).
Назва об’єкта оцінки № 2: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – двоквартирний житловий будинок, що перебував на балансі ліквідованого
ВАТ «Цукровий завод «Хрещатик» (пров. Буковинський, 2, смт Кострижівка, Заставнівський р-н, Чернівецька обл.). Мета проведення оцінки: приватизація шляхом
продажу на аукціоні. Вартість та строк виконання робіт з оцінки: 6 400 (шість тисяч
чотириста) гривень та 25 (двадцять п’ять) календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 08.02.2017
Переможцями конкурсу визнано (мета проведення оцінки – визначення відновної вартості для цілей оренди):
ДП «Київський аукціонний центр «Публічне Акціонерне Товариство Державної
Акціонерної компанії «Національна мережа аукціонних центрів» по об’єктах:
нежитлові приміщення площею 114,25 м2 на другому поверсі будівлі виробничолабораторного корпусу, що перебуває на балансі Деснянського басейного управління водних ресурсів, за адресою: м. Чернігів, вул. Генерала Бєлова, 11 (вартість
виконання робіт з оцінки – 1 980 грн, строк – 4 календарних днів від дати підписання
договору про надання послуг з оцінки майна);
частина нежитлового приміщення загальною площею 9,4 м2 студентського
клубу «Перемога», що перебуває на балансі Чернігівського національного технологічного університету, за адресою: м. Чернігів, вул. Рокосовського, 2а (вартість
виконання робіт з оцінки – 1 980 грн, строк – 4 календарних днів від дати підписання
договору про надання послуг з оцінки майна);
нежитлові приміщення площею 175,25 м2 на другому поверсі будівлі виробничолабораторного корпусу, що перебуває на балансі Деснянського басейного управління водних ресурсів, за адресою: м. Чернігів, вул. Генерала Бєлова, 11 (вартість
виконання робіт з оцінки – 1 980 грн, строк – 4 календарних днів від дати підписання
договору про надання послуг з оцінки майна);
нежитлове приміщення загальною площею 5,0 м2 на першому поверсі адмінбудівлі, що перебуває на балансі Регіонального сервісного центру МВС України в
Чернігівській області, за адресою: м. Чернігів, вул. Індустріальна, 6 (вартість виконання робіт з оцінки – 1 980 грн, строк – 4 календарних днів від дати підписання
договору про надання послуг з оцінки майна);
ТОВ «Центр нерухомості» по об’єкту: нежитлові приміщення площею 32,26 м2
першого поверху триповерхової будівлі, що перебуває на балансі Чернігівського
професійного ліцею залізничного транспорту, за адресою: м. Чернігів, вул. Івана
Мазепи, 4а (вартість виконання робіт з оцінки – 1 980 грн, строк – 4 календарних
днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна).
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про підсумки конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
Конкурс відбувся 06.02.2017.
№ Назва об’єкта
Пло- Адреса об’єкта оцінки
СОД –
Термін виконання, Вартість викоз/п
оцінки
ща, м2
переможець календарних днів нання робіт, грн
1 Нежитлове при16,3 м. Київ, просп. Валерія ПП «Енерго3
3 300
міщення
Лобановського, 51
макс»
2 Нежитлове при60,3 м. Київ, вул. Волин- ПП «Фірма
4
3 450
міщення
ська, 12
«Конкрет»
3 Нежитлове при173,0 м. Київ, вул. ГарПП «Енерго3
3 800
міщення
матна, 2
макс»
4 Частина нежитло4,0 м. Київ, вул. Виборзь- ПП «Фірма
4
3 280
вого приміщення
ка, 2/24
«Конкрет»
5 Нежитлове при60,0 м. Київ, вул. Мельни- ПП «Фірма
4
3 490
міщення
кова, 42
«Конкрет»
6 Асфальтований
221,3 м. Київ, просп. Пере- ПП «Енерго3
3 800
майданчик
моги, 50
макс»
7 Асфальтований
320,0 м. Київ, вул. Героїв
ПП «Енерго3
3 900
майданчик
Космосу, 6
макс»
8 Нежитлове при1 м. Київ, вул. Велика ПП «Енерго3
4 900
міщення
597,5 Васильківська, 55
макс»
9 Нежитлове при14,2 м. Київ, просп. Кома- ПП «Фірма
4
3 320
міщення
рова, 1, корпус №4
«Конкрет»
10 Частина нерухо10,0 м. Київ, вул. СувоПП «Експерт3
3 500
мого майна
рова, 1
Аналітик»
Конкурс відбувся 13.02.2017.
Термін викоВартість
№
Адреса об’єкта
СОД –
2
кален- виконання
з/п Назва об’єкта оцінки Площа, м
оцінки
переможець нання,
дарних днів
робіт, грн
1 Нежитлове приміщення

2 Нежитлове приміщення
3 Нежитлове приміщення
4 Нежитлове приміщення
5 Нежитлове приміщення
6 Нежитлове приміщення
7 Нежитлове приміщення
8 Нежитлове приміщення
9 Нежитлове приміщення
10 Нежитлове приміщення
11 Частина даху та технічного поверху
12 Нерухоме майно, а
саме: нежитлові приміщення (спортзал,
басейн, душові та
інші приміщення) та
спортивні споруди (волейбольна площадка,
баскетбольна площадка, бігова доріжка,
площадка для ручного
м’яча, трибуна, футбольне поле)
13 Дах
14 Частина нежитлового
приміщення
15 нежитлове приміщення
16 Частина нежитлового
приміщення
17 Нежитлове приміщення
18 Нежитлове приміщення

330,8

м. Київ, вул. І. Федорова, 4, корпус
№ 21
1,0
м. Київ, вул. Чорновола, 28/1
1,0
м. Київ, вул. Чорновола, 28/1
60,0
м. Київ, вул. Мельникова, 24
19,0
м. Київ, вул. Чорновола, 28/1
2,0
м. Київ, вул. Чорновола, 28/1
32,15 м. Київ, вул. Мельникова, 24
18,0
м. Київ, вул. Чорновола, 28/1
18,83 м. Київ, вул. Мельникова, 81 літ. «В»
450,0
м. Київ,
вул. В. Гетьмана, 6
4,0 (у т. ч. м. Київ, вул. Круг2,0 та 2,0) лоуніверситетська,
20/1
757,9
м. Київ, вул. Старо(584,4; сільська, 2
148,1; 25,4)
та 6 894,0,
а також
333,00 пог.
м (350,0;
738,0;
333,00 пог.
м; 1 650,0;
406,0; 3
750,0)
3 599,0 м. Київ, просп.
А. Глушкова, 1
4,0
м. Київ, вул. Горлівська, 220
19,6
м. Київ, вул. І. Кудрі, 29
19,8
м. Київ, вул. Борщагівська, 193
86,1
м. Київ, вул. Празька, 5
80,0
м. Київ, вул. А. Туполєва, 5а

19 Нежитлове приміщення

30,0

20 Частина нежитлового
приміщення – об’єкт
культурної спадщини
21 Нежитлове приміщення – об’єкт культурної
спадщини
22 Нежитлове приміщення
23 Частина нежитлового
приміщення – об’єкт
культурної спадщини
24 Нежитлове приміщення

3,0
116,4
253,1
2,0
60,9

ПП «Фірма
«Конкрет»

4

4 300

ПП «Фірма
«Конкрет»
ПП «Фірма
«Конкрет»
ФОП Чебаков О. І.
ФОП Чебаков О. І.
ФОП Рябченко О. М.
ФОП Чебаков О. І.
ФОП Льодін
Ю. П.
ФОП Чебаков О. І.
ФОП Чебаков О. І.
ПП «Фірма
«Конкрет»

4

3 300

ФОП Чебаков О. І.

ФОП Чебаков О. І.
ФОП Чебаков О. І.
ФОП Льодін
Ю. П.
ФОП Льодін
Ю. П.
ФОП Чебаков О. І.
ПП
«ЕкспертАналітик»
м. Київ, вул. А. Ту- ПП
полєва, 5а
«ЕкспертАналітик»
м. Київ, вул. На
ФОП Щасбережно-Хреща
лива Н. З.
тицька, 27
м. Київ, вул. Ярос- ФОП Чебалавів Вал, 40
ков О. І.
м. Київ, вул. Лейпцизька, 6
м. Київ, вул. А. Янгеля, 3

4

3 400

4

3 500

4

3 400

2

3 150

4

3 500

3

3 400

4

3 400

4

6 000

4

3 700

4

23 000

4

7 000

4

3 300

3

3 500

3

3 400

4

3 600

3

3 800

3

3 500

4

3 500

4

3 700

ФОП Льодін Ю. П.
ФОП Чебаков О. І.

3

3 650

4

3 300

м. Київ, вул. Є. Хар ФОП Чебаченка (вул. Леніков О. І.
на), 2

4

3 500

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єкта державної власності разом
із земельною ділянкою, що відбувся 20.02.2017
За результатами конкурсу переможцем визнано суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ фірму «Медінтеграція» ЛТД щодо визначення вартості об’єкта державної
власності групи А – будівлі лазні загальною площею 221,1 м2 (разом із земельною
ділянкою площею 0,0585 га), яка перебуває на балансі Бершадської міської ради,
за адресою: 24400, Вінницька обл., м. Бершадь, вул. Покровська, 211к з метою
приватизації шляхом продажу на аукціоні. Строк надання послуг з оцінки – 21 календарний день. Вартість надання послуг з оцінки – 4 300,00 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів державної власності, що відбувся 20.02.2017
За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Реверу Олену Анатоліївну щодо визначення
вартості об’єкта оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення вестибуля
№ 4 площею 3,0 м2 на 1-му поверсі 4-поверхового навчального корпусу № 2 (літ.
А), що перебуває на балансі Вінницького національного технічного університету,
за адресою: 21021, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95 з метою продовження
строку дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів.
Вартість надання послуг з оцінки – 1 900,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ фірму «Медінтеграція» ЛТД щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень: на цокольному поверсі (№ 12 – 31,5 м2; № 13 – 14,0 м2); на 2-му поверсі (№ 1 –11,8 м2); на
4-му поверсі (№ 8 – 63,95 м2) будівлі інституту, що перебувають на балансі Філії
«Вінницький проектний інститут» державного підприємства Міністерства оборони
України «Центральний проектний інститут», за адресою: 21027, м. Вінниця, вул. 600річчя, 68 з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4
календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 2 050,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Коваленко Тетяну Іллівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлового вбудованого приміщення № 23 площею
16,9 м2 у прим. № 13 на 5-му поверсі 9-поверхової будівлі адміністративного корпусу (літ. А), що перебуває на балансі Вінницької об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Вінницькій області, за адресою: 21027,
м. Вінниця, вул. Костянтина Василенка (колишня 30-річчя Перемоги), 21 з метою
продовження строку дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1 930,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шевчук Ольгу Анатоліївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлового вбудованого приміщення № 11
площею 26,7 м2 на 1-му поверсі 3-поверхового навчального корпусу (літ. А),
що перебуває на балансі Вінницького транспортного коледжу, за адресою: 21001,
м. Вінниця, вул. Некрасова, 28 з метою продовження строку дії договору оренди.
Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з
оцінки – 1 985,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Попову Аліну Аркадіївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень № 14 (33,9 м2),
№ 16 (1,1 м2) загальною площею 35,0 м2 в одноповерховому будинку управління
статистики (літ. А), що перебувають на балансі Головного управління статистики
у Вінницькій області, за адресою: 23000, Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар,
вул. Соборна, 32, з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з
оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1 980,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Рабець Олену Миколаївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлового вбудованого приміщення № 3 площею
53,8 м2 на 1-му поверсі будинку побуту (літ. А), що не увійшло під час приватизації до статутного (складеного) капіталу ВАТ «Деребчинський цукровий завод», за
адресою: 23532, Вінницька обл., Шаргородський р-н, с. Деребчин, вул. Леніна, 9 з
метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних
дні. Вартість надання послуг з оцінки – 2 000,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Радикал» щодо визначення вартості об’єкта
оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення № 3 площею 7,6 м2 на 1-му
поверсі гуртожитку (літ. А), що перебуває на балансі Вінницького коледжу будівництва і архітектури Київського національного університету будівництва і архітектури, за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. Г. Успенського, 71, з метою укладення
договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість
надання послуг з оцінки – 1 950,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шумську Оксану Іванівну щодо визначення
вартості об’єкта оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення вестибуля
№ 11 площею 4,0 м2 на 1-му поверсі 2-поверхової будівлі аудиторського корпусу
№ 3 (літ. Г), що перебуває на балансі Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського, за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. Острозького, 32
з метою продовження строку дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки –
5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2 000,00 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів державної власності, що відбувся 20.02.2017
За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шуткевича Володимира Євгеновича щодо
визначення вартості об’єкта державної власності групи А – нежитлових приміщень
загальною площею 57,0 м2, у т. ч (приміщення № 18 майстерні площею 29,4 м2,
приміщення № 19 гаража площею 27,6 м2) у прибудові літ. «Б4», що перебувають
на балансі Головного управління статистики у Вінницькій області, за адресою:
23400, Вінницька обл., смт Муровані Курилівці, вул. Соборна, буд. 135 «Б4», з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Строк надання послуг з оцінки – 9
календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2 717 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Петричко Людмилу Віталіївну щодо визначення вартості об’єкта державної власності групи А – обладнання їдальні (22
од.: електроплита, холодильник, котел харчовий, холодильна камера, компресор,
прилавок-холодильник, агрегат герметичний, електропіч, електрокотел, посудомийна машина, м’ясорубка, шафа ШК-04, холодильник, картоплечистка, котел
харчовий, електрокотел, електрокип’ятильник, хліборізка, машина для різки овочів,
електроплита, магазин-ліфт, тістомішалка) та обладнання медпункту (2 од.: апарат
УВЧ, зубний набір), що перебувають на балансі ТОВ «Барська швейна фабрика»,
за адресою: Вінницька обл., м. Бар, вул. Бони Сфорци, 8, з метою приватизації
шляхом продажу на аукціоні. Строк надання послуг з оцінки – 20 календарних днів.
Вартість надання послуг з оцінки – 2 800 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Козюру Ларису Валентинівну щодо визначення вартості об’єкта державної власності групи А – обладнання їдальні (6 од.):
холодильник «Каспій», інв. № 59 – 1 од., електроплита ПЕСМ – 4, інв. № 60 – 1 од.,
м’ясорубка М-70, інв. № 61 – 1 од., електроплита ПЕС – 4, інв. № 66 – 1 од., холодильна шафа, інв. № 42 – 1 од., холодильник «Кристал», інв. № 218 – 1 од., яке під
час приватизації не увійшло до статутного капіталу КСП «Поділля» та перебуває на
зберіганні ФГ «Людмила-Вінко», за адресою: 23744, Вінницька обл., Гайсинський
р-н, с. Бубнівка, вул. Першотравнева, 1 з метою приватизації шляхом продажу на
аукціоні. Строк надання послуг з оцінки – 20 календарних днів. Вартість надання
послуг з оцінки – 1 500 грн.
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 23.02.2017
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення
незалежної оцінки майна визнано:
Приватне підприємство «Україна-Експерт-Центр» по об’єктах:
нежитлове приміщення площею 63,8 м2 (бокси-гаражі) будівлі, що перебуває на
балансі Державної установи «Житомирський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України», за адресою: Житомирська обл., Ружинський р-н,
смт Ружин, вул. Стадіонна, 1а (вартість виконання – 1 700,00 грн, строк виконання – 4
календарних дня); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди;
частина нежитлового приміщення площею 17,5 м2 у будівлі відділення зв’язку,
що перебуває на балансі Житомирської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою:
м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 69/2 (вартість виконання – 1 700,00 грн,
строк виконання – 4 календарних дня); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження
договору оренди.
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ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСІВ НА ПРАВО ОРЕНДИ МАЙНА
Продовження. Початок рубрики на стор. 3 – 6.

Інформація регіональних відділень ФДМУ

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 – частина нежитлового приміщення загальною площею 8,0 м2 на 1-му поверсі
учбового корпусу № 2, реєстровий номер майна 02070884.1.ТДФСМД079,
що перебуває на балансі ДВНЗ «Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана», за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 49г. Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на 31.03.2017 становить
113 000,00 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.

№ 53 (1073)

Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – травень 2017 року становить
без урахування ПДВ 385,00 грн; мета використання: розміщення буфету, що не
здійснює продаж продукції підакцизної групи, у навчальному закладі (4 %); найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного
об’єкта оренди порівняно зі встановленою на торгах є початковою орендною платою;
ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його цільового призначення
та умов договору оренди; строк оренди – 2 роки 364 дні; заборона приватизації,
суборенди та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб; забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і
псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та
правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального
фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки; компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат
за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди платнику за оцінку (за наявності підтвердних документів); на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен сплатити завдаток в розмірі запропонованої
ним суми місячної орендної плати на розрахунковий рахунок відділу Державного
казначейства за місцем розташування об’єкта оренди протягом місяця з моменту
підписання договору оренди; внесений завдаток підлягає зарахуванню в рахунок

плати за останній місяць платежів за використання майна; укладення з балансоутримувачем орендованого майна договору про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю; протягом місяця після укладення договору оренди застрахувати орендоване
майно на суму, не меншу ніж його вартість (франшиза безумовна – 0 %) за звітом
про оцінку, на користь балансоутримувача і подати орендодавцю копії страхового
поліса і платіжного доручення про сплату страхового платежу; на момент укладення
договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний надати узгоджений висновок
балансоутримувача та орендаря щодо стану майна; переможець конкурсу після
отримання від орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів повертає йому підписаний зі свого боку проект договору оренди; у разі відмови від
укладення або не підписання у встановлений термін договору оренди державного
нерухомого майна переможець конкурсу сплачує штраф у розмірі подвійної орендної
плати, визначеної за результатами конкурсу, у співвідношенні 50 % до державного
бюджету та 50 % балансоутримувачу.
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 40 % від початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
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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», із зазначенням
назви учасника конкурсу та об’єкта оренди (адреса, площа, балансоутримувач).
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноважені особи

учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати
за базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому
засіданні конкурсної комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація учасників
конкурсу завершується за 10 хв. до початку проведення конкурсу (кімн. 102).
Конкурс буде проведено о 9.30 на 10-й календарний день після дати
опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г,
РВ ФДМУ по м. Києву (кімн. 102).
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладання договорів оренди
державного майна РВ ФДМУ по м. Києву або за тел. (044) 281-00-21.

Продаж пакетів акцій
Управління конкурсного продажу та біржової діяльності, т. 200-36-16
Підсумки
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонду державного майна України про підсумки конкурсу з продажу
пакета акцій ПрАТ «Івано-Франківський локомотиворемонтний завод»
Призначений на 6 липня 2017 року конкурс з продажу пакета акцій ПрАТ «ІваноФранківський локомотиворемонтний завод», яке знаходиться за адресою: вул.
Залізнична, 22, м. Івано-Франківськ, 76017, інформаційне повідомлення про проведення якого було опубліковано в газеті «Відомості приватизації» від 24 травня
2017 року № 40 (1060), не відбувся.
Інформаційне повідомлення
Фонду державного майна України про проведення конкурсу
з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону з повторного
продажу пакета акцій приватного акціонерного товариства
«Івано-Франківський локомотиворемонтний завод»
1. Дані про товариство.
Код за ЄДРПОУ: 13655435.
Повне найменування товариства: приватне акціонерне товариство «ІваноФранківський локомотиворемонтний завод».
Місцезнаходження товариства: вул. Залізнична, 22 м. Івано-Франківськ, ІваноФранківська обл., 76017.
Телефон: (0342) 53-23-70, тел./факс: (0342) 53-23-73.
Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню (закріплено) в державній власності, % – 0.
2. Фонд державного майна України пропонує до продажу пакет акцій у кількості
77 859 520 штук, що становить 99,5 % статутного капіталу товариства.
Статутний капітал товариства становить 19 562 800 гривень.
Номінальна ціна акції – 0,25 гривні.
3. Початкова ціна пакета акцій товариства – 33 920 000,00 гривень.
Крок торгів – 340 000,00 гривень.
4. Характеристика товариства.
Основний вид діяльності за КВЕД-33.17. – ремонт і технічне обслуговування
інших транспортних засобів.
Інформація про обсяг виробництва
та реалізації основних видів продукції станом на 01.04.2017
Найменування продукції/послуг
Кількість, шт.
Сума, грн
Колодка локомотивна
266
71 162,602
Ремонт тепловоза ТГМ 4Б-0150
1
446 695,00
Середньооблікова чисельність працівників станом на 01.04.2017 – 270 осіб.
Розмір простроченої заборгованості товариства станом на 01.04.2017:
перед бюджетом за податками та зборами – 151,5 тис. грн;
із заробітної плати та соціальних виплат – 2 479,0 тис. грн.
Монопольне (домінуюче) становище – не займає.
Наявність мобілізованих завдань та державної таємниці – відсутні.
Об’єкти соціально-побутового призначення ПрАТ «Івано-Франківський локомотиворемонтний завод» – відсутні.
Наявність на підприємстві виконання державних оборонних замовлень – відсутні.
Відомості про споруди та площу земельної ділянки, які використовує товариство, умови їх використання:
у користуванні ПрАТ «Івано-Франківський локомотиворемонтний завод» перебуває 34 споруди; площа земельної ділянки 9,96 га.
Земельна ділянка використовується на підставі державного акта на право постійного користування землею від 17.01.1995 №15/4-000070.
Обсяги викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря
Обсяги викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря, тонн
Найменування забруднюючої
речовини
2014 рік
2015 рік
2016 рік
І квартал 2017 року
Азоту оксиди
1,082
0,893
0,547
0,11805
Ангідрид сірчистий
0,274
–
0,270
0,000108
Тверді речовини
–
0,7126
0,35576
0,153012
Марганець та його сполуки
0,00212
0,000769
0,000698
0,000038
Свинець та його сполуки
0,000239
0,00001
0,00001
0,000002
ІІ клас небезпечності
0,048
0,0215
0,0085
0,0045
ІІІ клас небезпечності
0,741
0,0434
0,029
0,002894
ІV клас небезпечності
0,004
0,1914
2,260
0,21415
Діоксид вуглецю
41,42
0,6411
–
–
Суми сплаченого екологічного податку
Суми сплаченого екологічного податку, грн
2014 рік
2015 рік
2016 рік І квартал 2017 року
За викиди в атмосферне повітря забрудню- 1 668 710,6 1907005,35 2235372,61
956653,42
ючих речовин стаціонарними джерелами
Усього
3091,54
3152,68
2028,40
340,39
Найменування забруднюючої речовини

Основні показники господарської діяльності товариства
Найменування
2014 рік
2015 рік
2016 рік За І квартал 2017 року
Обсяг реалізації продукції, тис. грн
40651,0
49961,0
4882,0
892,0
Балансовий прибуток/збиток, тис. грн
6559,0
4425,0
93760,0
94,0
Дебіторська заборгованість
15236,0
12002,0
18936,0
3874,0
Кредиторська заборгованість, тис. грн
7085,0
8902,0
10676,0
16214,0
Рентабельність діяльності, %
16,1
8,9
19,2
10,2
Вартість активів, тис. грн
40924,0
40311,0
46103,0
39160,0
Вартість власного капіталу, тис. грн
24994,0
25091,0
24997,0
24997,0
Чистий прибуток/збиток, тис. грн
689,0
776,0
681,0
-2051,0
5. Фіксовані умови конкурсу:
1) в економічній діяльності товариства:
збереження основних видів діяльності товариства, які є на дату проведення
облікової операції (списання, переказ) щодо пакета акцій на рахунку Фонду державного майна в депозитарній установі;
повна своєчасна сплата до бюджету податків і зборів, митних та інших платежів,
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а також
недопущення виникнення податкового боргу;
утримання в належному стані та у готовності до використання за призначенням
об’єктів і засобів цивільного захисту;
виконання вимог Закону України «Про захист економічної конкуренції»;
2) в інноваційно-інвестиційній діяльності товариства:
оновлення основних засобів виробництва, а саме модернізація ливарного
виробництва, верстатного парку для обробки металу, ковальсько-пресового
обладнання та обладнання для виготовлення шестерень на підставі програми,
розробленої та затвердженої покупцем. Така програма повинна бути затверджена не пізніше ніж протягом шести місяців з дати проведення облікової операції
(списання, переказ) щодо пакета акцій на рахунку Фонду державного майна в
депозитарній установі;
оновлення інформаційно-програмного забезпечення товариства;
освоєння нових та підвищення якості наявних видів продукції та послуг;
зростання доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
щороку протягом п’яти років;
виконання зобов’язань щодо розвитку товариства з метою підвищення економічних, соціальних, фінансових, технологічних та екологічних показників діяльності
товариства згідно з бізнес-планом, поданим покупцем;
3) у соціальній діяльності товариства:
недопущення утворення простроченої заборгованості товариства з виплати
заробітної плати його працівникам;
недопущення звільнення працівників товариства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій, за
які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40
та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців від дати
проведення облікової операції (списання, переказ) щодо пакета акцій на рахунку
Фонду державного майна в депозитарній установі;
виконання в повному обсязі колективного договору протягом строку його дії, а
після його завершення укладення нового або внесення змін до зазначеного договору в установленому законодавством порядку з урахуванням положень Генеральної
угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної
політики і трудових відносин в Україні та його виконання;
здійснення товариством витрат на охорону праці відповідно до Закону України
«Про охорону праці», розроблення та здійснення комплексу заходів з досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища,
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підвищення наявного рівня охорони праці та запобігання випадкам виробничого
травматизму і професійних захворювань;
виконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів відповідно
до вимог Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»,
створення для них умов праці з урахуванням індивідуальних програм реабілітації та
надання інших соціально-економічних гарантій, передбачених законодавством;
4) у природоохоронній діяльності товариства:
дотримання вимог та додаткових обмежень природоохоронного законодавства;
з метою здійснення контролю за обсягами викидів забруднюючих речовин в
атмосферне повітря модернізація очисних споруд товариства протягом двох років з дати проведення облікової операції (списання, переказ) щодо пакета акцій
на рахунку Фонду державного майна в депозитарній установі;
встановлення обладнання для очистки стічних вод;
проведення в повному обсязі заходів із землеустрою відповідно до вимог Закону України «Про землеустрій»;
5) у сфері корпоративних відносин та розпорядження майном товариства:
належне утримання і зберігання державного майна, яке у процесі створення товариства не увійшло до його статутного капіталу, але залишилося на балансі товариства, та недопущення його безоплатного використання і незаконного відчуження;
до повного виконання умов договору купівлі-продажу пакета акцій голосування
на загальних зборах акціонерів товариства з питань збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу, зміни номінальної вартості акцій, перетворення на інші
господарські товариства виключно у разі отримання попередньої згоди Фонду
державного майна. У разі неотримання такої згоди на день проведення загальних
зборів акціонерів товариства покупець зобов’язаний голосувати проти збільшення
(зменшення) розміру статутного капіталу, зміни номінальної вартості акцій, перетворення на інші господарські товариства;
недопущення до повного виконання умов договору купівлі-продажу пакета
акцій вчинення без попередньої згоди Фонду державного майна правочину з
відчуження майна товариства, якщо балансова вартість майна, що є предметом
такого правочину, перевищує 10 відсотків вартості активів товариства за даними
останньої річної фінансової звітності товариства. Зазначена умова не застосовується до правочинів щодо відчуження майна товариства, яке здійснюється в межах
звичайної діяльності товариства. Під відчуженням розуміються такі правочини, як
купівля-продаж, міна, дарування, безоплатна передача та передача до статутного
(складеного) капіталу інших господарських товариств;
спрямування у законодавчо встановлений строк дивідендів, нарахованих на
придбаний у процесі приватизації пакет акцій, яким володіла до його продажу
держава в особі Фонду державного майна, до державного бюджету відповідно до
затвердженого Кабінетом Міністрів України базового нормативу відрахування частини чистого прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами
фінансово-господарської діяльності товариства у 2016 році, а також дивідендів за
результатами фінансово-господарської діяльності товариства за час перебування
у державній власності пакета акцій у 2017 році.
Строк виконання зобов’язань покупця щодо умов, які не мають визначеного
періоду їх виконання, становить п’ять років з дати проведення облікової операції
(списання, переказ) щодо пакета акцій на рахунку Фонду державного майна в депозитарній установі.
6. Інформація про наявність або відсутність радника: конкурс проводиться
без залучення радника.
7. Конкурс проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію
державного майна», Закону України «Про санкції», на виконання постанови Кабінету
Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної
приватизації у 2015-2017 роках» із змінами та розпорядження Кабінету Міністрів
України від 11 травня 2017 року № 298-р «Про затвердження умов продажу державного пакета акцій приватного акціонерного товариства «Івано-Франківський
локомотиворемонтний завод» за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за
принципом аукціону», відповідно до Положення про порядок проведення конкурсів
з продажу пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 10.05.2012 № 639, розпорядженням Антимонопольного
комітету України від 10.05.2012 № 282-р, рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 10.05.2012 № 674, зареєстрованими в Міністерстві
юстиції України 12.06.2012 за № 940/21252, зі змінами (далі – Положення).
У конкурсі з продажу пакета акцій приватного акціонерного товариства «ІваноФранківський локомотиворемонтний завод» мають право брати участь особи, які
можуть бути покупцями об’єктів приватизації згідно з частинами першою і другою
статті 8 Закону України «Про приватизацію державного майна».
До участі в конкурсі не допускаються юридичні та фізичні особи, визначені в частині третій статті 8 Закону України «Про приватизацію державного майна», а саме:
юридичні особи, власником більш як 25 відсотків акцій (часток, паїв) яких є
держава Україна;
юридичні особи, власником будь-якої кількості акцій (часток, паїв) та/або кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є резидент держави, визнаної
Верховною Радою України державою-агресором, чи держава, визнана Верховною
Радою України державою-агресором;
органи державної влади;
працівники державних органів приватизації;
державні господарські об’єднання, державні холдингові компанії, державні
акціонерні товариства (компанії), їх дочірні компанії та підприємства;
особи, зареєстровані в офшорній зоні (перелік таких зон визначає Кабінет Міністрів України) чи країнах, включених FATF до списку країн, що не співпрацюють у
сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом;
особи, які прямо чи опосередковано перебувають під контролем осіб, кінцевим
бенефіціарним власником (контролером) яких є особи, визначені в цій частині, або
є пов’язаними особами таких осіб:
юридичні особи чи пов’язані з ними особи, зареєстровані в державі, визнаній
Верховною Радою України державою-агресором, або стосовно яких застосовано
санкції відповідно до законодавства;
фізичні особи чи пов’язані з ними особи, які мають громадянство держави,
визнаної Верховною Радою України державою-агресором, або стосовно яких застосовано санкції відповідно до законодавства.
Також не допускаються до участі в конкурсі особи, щодо яких застосовані санкції
відповідно до вимог Указу Президента України від 15 травня 2017 року № 133/2017,
яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від
28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та
інших обмежувальних заходів (санкцій)» та Закону України «Про санкції».
Потенційні покупці – юридичні особи зобов’язані надати державному органу
приватизації документ про розподіл статутного капіталу серед учасників.
Разом із заявою для участі у конкурсі подаються:
інформація про потенційних покупців об’єктів приватизації або осіб, в інтересах
яких придбаваються державні об’єкти, їх засновників, учасників, у тому числі фізичних осіб – кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) відповідно до Закону
України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження
зброї масового знищення»;
для потенційних покупців – фізичних осіб – довідка контролюючого органу про
подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію);
для потенційних покупців – юридичних осіб – інформація про фінансовомайновий стан та документи щодо проведення аудиторської перевірки таких покупців, що засвідчують достовірність інформації про їх фінансово-майновий стан.
Відповідальність за достовірність, повноту поданого документа та обов’язок
довести своє право на придбання об’єктів державної власності покладається на
покупця.
8. Для участі у конкурсі потенційний покупець, учасник конкурсу:
сплачує: конкурсну гарантію у сумі 1 696 000,00 гривень та реєстраційний внесок у сумі 340,00 гривень.
Реквізити для сплати конкурсної гарантії та реєстраційного внеску
в національній валюті:
Конкурсна гарантія Одержувач коштів – Фонд державного майна України
у сумі 1 696 000,00 Рахунок № 37316021000058
гривень
Банк одержувача – Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 00032945
Призначення платежу: як конкурсна гарантія для участі у конкурсі з повторного продажу пакета акцій приватного акціонерного товариства «ІваноФранківський локомотиворемонтний завод»
Реєстраційний
Одержувач коштів – Фонд державного майна України
внесок у сумі
Рахунок № 37183500900028
340,00 гривень
Банк одержувача – Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 00032945
Призначення платежу: як реєстраційний внесок для участі у конкурсі з повторного продажу пакета акцій приватного акціонерного товариства «ІваноФранківський локомотиворемонтний завод»

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

Л. П. Пюра
(дополіграфічна підготовка)

Адреса редакції:

Фонд державного
майна України,
вул. Генерала
Алмазова, 18/9,
м. Київ-133, 01133

Реквізити для сплати конкурсної гарантії та реєстраційного внеску
в іноземній валюті (долари США та євро):
Конкурсна гарантія Одержувач: Фонд державного майна
Receiver: The State Property Fund
у сумі 1 696 000,00 України
of Ukraine
гривень
Адреса: вул. Генерала Алмазова,18/9,
Address: 18/9 General Almazov
(за курсом Національ- м. Київ, 01133 Україна
Street, Kyiv, 01133 Ukraine
ного банку України на Рахунок: 25206010023277
Account: 2520601003277
день сплати конкурс- Банк одержувача: ПАТ «Державний
Bank of receiver: Joint-Stock company
ної гарантії)
експортно-імпортний банк України»
«State Export Import Bank of Ukraine»
Адреса: вул. Антоновича,127,
Address: 127 Antonovycha Street,
м. Київ, Україна
Kyiv, Ukraine
МФО 322313
MFO 322313
SWIFT: EXBSUAUX
Код ЄДРПОУ: 00032945
Code YeDRPOU: 00032945
Призначення платежу: як конкурсна
Purpose of payment: tender
гарантія для участі у конкурсі з повторного guarantee for participation in the auction
продажу пакета акцій приватного акціоfor the second sale of the stake of
нерного товариства ««Івано-Франківський Private Joint Stock Company «Ivanoлокомотиворемонтний завод»
Frankivsk Locomotive Repair Plant»
Реєстраційний вне- Одержувач: Фонд державного майна
Receiver: The State Property Fund
сок у сумі 340,00
України
of Ukraine
гривень
Адреса: вул. Генерала Алмазова,18/9,
Address: 18/9 General Almazov
(за курсом Національ- м. Київ, 01133 Україна
Street, Kyiv, 01133 Ukraine
ного банку України на Рахунок: 25206010023277
Account: 2520601003277
день сплати реєстра- Банк одержувача: ПАТ «Державний
Bank of receiver: Joint-Stock company
ційного внеску)
експортно-імпортний банк України»
«State Export Import Bank of Ukraine»
Адреса: вул. Антоновича,127,
Address: 127 Antonovycha Street,
м. Київ, Україна
Kyiv, Ukraine
МФО 322313
MFO 322313
SWIFT: EXBSUAUX
Код ЄДРПОУ: 00032945
Code YeDRPOU: 00032945
Призначення платежу: як реєстраційний Purpose of payment: registry fee
внесок для участі у конкурсі з повторного for participation in the auction for the
продажу пакета акцій приватного акціоsecond sale of the stake of Private
нерного товариства «Івано-Франківський Joint Stock Company «Ivano-Frankivsk
локомотиворемонтний завод»
Locomotive Repair Plant»
Потенційний покупець, учасник конкурсу має право замість сплати грошового внеску як конкурсної гарантії для участі у конкурсі надати банківську гарантію на суму конкурсної гарантії – 1 696 000,00 грн, визначеної згідно з умовами конкурсу (умови надання банківської гарантії передбачені абз.2 пункту 1.3
розд.1 Положення);
подає конкурсну документацію, остаточний проект договору купівлі-продажу
пакета акцій та конкурсну пропозицію.
Конкурсна документація (складена відповідно до переліку документів відповідно до вимог розділу V Положення) складається та запечатується в окремий
непрозорий пакет з написом «Конкурсна документація» із зазначенням на ньому
тільки адреси державного органу приватизації і назви конкурсу. На пакеті не повинна міститися інформація, за допомогою якої можна було б ідентифікувати потенційного покупця
Остаточний проект договору купівлі-продажу запечатується в непрозорий пакет
з написом «Остаточний проект договору купівлі-продажу», на якому зазначаються
найменування та місцезнаходження державного органу приватизації, назва конкурсу і потенційний покупець.
Конкурсна пропозиція (оформлена відповідно до додатка 2 до Положення)
та документи, що підтверджують повноваження особи, яка підписала конкурсну
пропозицію, подаються у запечатаному непрозорому пакеті з написом «Конкурсна пропозиція», на якому зазначаються тільки найменування, адреса державного
органу приватизації та назва конкурсу. На пакеті не повинна міститися інформація,
за допомогою якої можна було б ідентифікувати учасника конкурсу.
9. Дата, початок та час завершення приймання у конкурсної документації та
остаточного проекту договору купівлі-продажу.
Приймання конкурсної документації та остаточного проекту договору купівліпродажу починається з дня опублікування інформаційного повідомлення про проведення конкурсу.
Після публікації інформаційного повідомлення про проведення конкурсу потенційні покупці до 08 серпня 2017 року до 18.00 письмово звертаються до Фонду державного майна України та укладають з ним договір про конфіденційність
і отримують пакет документації про конкурс, який містить документи відповідно
до п. 6.8 Положення.
Після отримання пакета документації про конкурс потенційний покупець опрацьовує і подає до Фонду державного майна України один примірник пропозицій
до договору купівлі-продажу пакета акцій з чітко зазначеними змінами та доповненнями (у разі наявності).
Приймання пропозицій від потенційних покупців до проекту договору купівліпродажу пакета акцій завершується 08 серпня 2017 року о 18.00.
Фонд державного майна надає потенційним покупцям опрацьований та затверджений остаточний проект договору купівлі-продажу не пізніше 11 серпня
2017 року.
Потенційний покупець не пізніше 15 серпня 2017 року подає один примірник
остаточного проекту договору купівлі-продажу разом з письмовою згодою щодо
його умов.
Приймання конкурсної документації та остаточного проекту договору
купівлі-продажу завершується 15 серпня 2017 року о 18.00.
10. Адреса приймання конкурсної документації та остаточного проекту договору купівлі-продажу: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133, Фонд державного майна України, кімн. 504 щодня з 9.00 до 18.00, по п’ятницях з 9.00 до 16.45
і в передсвяткові дні – з 9.00 до 17.00.
11. Дата, час та місце початку та завершення приймання конкурсних пропозицій:
Реєстрація учасників конкурсу та поданих ними конкурсних пропозицій проводиться 22 серпня 2017 року з 10.00 до 10.50 у приміщенні Фонду державного майна
України за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303.
12. Дата, час та місце проведення конкурсу.
Конкурс з продажу пакета акцій приватного акціонерного товариства «Івано-Франківський локомотиворемонтний завод» буде проведено
22 серпня 2017 року об 11.00 у приміщенні Фонду державного майна України
за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303.
13. Час та місце ознайомлення з товариством.
Ознайомитись з товариством можна за адресою: вул. Залізнична, 22, м. ІваноФранківськ, Івано-Франківська обл., 76017. Для відвідання товариства необхідно
отримати письмовий дозвіл Фонду державного майна України.
14. Місцезнаходження, номер телефону та час роботи служби з організації
конкурсу.
Пакет документації про конкурс та дозвіл на відвідання товариства можна отримати за адресою: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133, Управління конкурсного продажу та біржової діяльності Департаменту приватизації Фонду державного
майна України (кімн. 614), щодня з 9.00 до 18.00, по п’ятницях – з 9.00 до 16.45 і
в передсвяткові дні – з 9.00 до 17.00. Телефони для довідок (044) 200-33-53, 20034-43. Електронна адреса: zah@spfu.gov.ua, borysyuk@spfu.gov.ua.
15. Інші відомості за рішенням державного органу приватизації.
Придбання пакета акцій ПрАТ «Івано-Франківський локомотиворемонтний завод» потенційним покупцем може не потребувати отримання дозволу Антимонопольного Комітету за умови відсутності у нього відносин контролю.
ПрАТ «Івано-Франківський локомотиворемонтний завод» (вартість активів –
1 622,20 тис. євро, обсяг реалізації товарів – 1 719,98 тис. євро), тобто, за умови
відсутності відносин контролю у ПрАТ «Івано-Франківський локомотиворемонтний
завод» у об’єкта придбання не перевищується сума, еквівалентна 4 млн євро, а
отже не виконуються умови, визначені частиною першою статті 24 Закону України «Про захист економічної конкуренції», за яких необхідне попереднє отримання
дозволу на концентрацію.
Отже, за умови відсутності відносин контролю у ПрАТ «Івано-Франківський локомотиворемонтний завод», або не перевищення сукупних вартісних показників, з
урахуванням відносин контролю цього товариства, суми, еквівалентної 4 млн євро,
придбання його акцій може не потребувати дозволу Антимонопольного комітету.
Покупець акцій у бездокументарній формі подає до державного органу приватизації в складі проекту остаточного договору купівлі-продажу інформацію про відкритий на ім’я покупця рахунок у цінних паперах у депозитарній установі та інформацію
про депозитарну установу в обсязі, необхідному для складання розпорядження про
виконання облікової операції з переказу придбаних покупцем акцій.
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Інформація, надрукована в додатку
«Відомості приватизації», є офіційною публікацією.
Її розміщення в інших засобах масової інформації
чи передрук можливі лише з письмового дозволу
Фонду державного майна України із зазначенням
номера й дати видачі дозволу.
Зам. 3049049
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